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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПОЛІТИКИ ПРОДУКТИВНОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Зайнятість населення є одним із головних шляхів розв’язання проблем
трудового забезпечення держави, збереження її трудового потенціалу, регулятором ефективного
функціонування економіки. Державне регулювання зайнятості є однією з найголовніших проблем
нашого суспільства. Тільки громадяни, які мають гідно оплачувану роботу, можуть повноцінно
забезпечити надходження податків до бюджету, вирішення проблем щодо подолання бідності в країні,
зменшення соціальної напруженості у суспільстві.
Державна політика зайнятості сільського населення зумовлена цілями аграрної політики –
досягнення
високоефективного конкурентоспроможного виробництва, здатного забезпечити
продовольчу безпеку країни та збільшити експорт окремих видів сільськогосподарської продукції і
продовольства, направлена у кінцевому результаті на збільшення внеску аграрного сектору в
економіку країни. Основою підвищення ефективності виробництва та доходів сільського господарства
є розбудова і розвиток інфраструктури аграрного ринку, зростання технологічного рівня аграрного
виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих інтенсивних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти проблем формування
продуктивної та ефективної зайнятості сільського населення знайшли висвітлення та набули розвитку
в наукових працях багатьох відомих вітчизняних вчених, таких як В.В. Вітвіцький [1], І.Ф. Гнібіденко [2],
В.С. Дієсперов [3], О.М. Могильний [1], В.Г. Ткаченко [4], К.І. Якуба [5] та інших. Проте, незважаючи на
значний обсяг публікацій і досліджень з даної теми, в умовах глобалізації та інтеграції української
економіки до світового співтовариства, соціалізації економіки є потреба у визначенні пріоритетів у
політиці забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування основних напрямків державної
політики продуктивної зайнятості сільського населення у відповідності до європейських стандартів
суспільства інноваційного розвитку.
Основним пріоритетом національного курсу на збереження і примноження трудового потенціалу
села повинна стати політика продуктивної зайнятості сільського населення. Досягнення такого рівня
зайнятості, а, отже, подолання безробіття – це завдання, яке ставиться перед державою і
роботодавцями, котрі повинні забезпечувати гідний рівень і якість життя селянам. Поглиблення
економічних реформ в Україні створили принципово нову соціально-економічну ситуацію та вимагають
формування адекватної політики зайнятості й ефективних механізмів її регулювання. Особливої уваги
набуває здійснення регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес створення нових місць притаманний
розвитку і структурній перебудові економіки. Саме він може забезпечити збереження трудового
потенціалу. За розрахунками фахівців, вартість створення одного сучасного робочого місця складає
15,4 тис. євро. Ціна робочого місця залежить від його оснащення технікою, найдешевше робоче місце
– в торгівлі – „коштує” 9 тис. грн. Вартість створення робочого місця, яке не пов’язане зі складним
технологічним процесом, оцінюється приблизно у 200 тис. грн. [6]. Тому створення нових робочих
місць у галузі сільського господарства можливе за умови ефективного поєднання державної політики
розвитку аграрного сектору економіки з розвитком підприємництва у сільській місцевості.
Розробка державних програм зайнятості сільського населення повинна здійснюватись з
урахуванням регіональних особливостей, що підвищить їх цінність та можливість реалізації. Так,
питання фінансової підтримки розвитку окремих напрямів підприємницької діяльності повинні
самостійно вирішувати органи місцевого самоврядування з урахуванням регіональної специфіки.
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Тільки вільне розпорядження наявними коштами, переданими до місцевих бюджетів, дозволить
місцевому самоврядуванню стимулювати розвиток сільського населеного пункту. В цілому посилення
повноважень органів місцевого самоврядування сприятиме їх фінансовій незалежності, свободі у
прийнятті рішень і забезпечить здійснення контролю за витрачанням коштів.
Такі підходи до забезпечення продуктивної зайнятості робочої сили на селі вимагають
переорієнтації діяльності Державної служби зайнятості з орієнтацією її на підвищення зайнятості саме
сільського населення як менш захищеної і бідної категорії.
Завдяки розширенню активних заходів сприяння зайнятості, підвищенню їхньої якості, з кожним
роком ефективність надання соціальних послуг зростає – підвищується рівень працевлаштування,
зокрема після професійного навчання або підвищення кваліфікації безробітних, скорочується період
укомплектування вакансій, зменшується тривалість безробіття. За 20 років існування Державної
служби зайнятості в Україні її послугами скористалися 25 млн. незайнятих осіб, працевлаштовані
понад 12 млн. осіб, проходили професійне навчання – 2 млн. осіб, брали участь в оплачуваних
громадських роботах – 4,3 млн. осіб. Якщо на початку 1990-х років за сприяння державної служби
зайнятості щороку роботу знаходили 200 тис. незайнятих громадян, то тепер щороку – близько 1 млн.
людей [7].
Один з пріоритетів діяльності Державної служби зайнятості – повернення громадян до
продуктивної праці, скорочення терміну перебування безробітних на обліку, прискорення їхнього
працевлаштування шляхом підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. З цією метою служба
зайнятості здійснює професійне навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці та замовлень
роботодавців.
За кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття організується професійна підготовка за робітничими професіями, перепідготовка або
підвищення кваліфікації як робітників, так і фахівців з вищою освітою.
Професійне навчання різних категорій населення виступає одним з найважливіших заходів
активної політики зайнятості, засобом досягнення стабільного економічного зростання, активно
впливає на профілактику масового безробіття, забезпечує збереження і розвиток трудового
потенціалу суспільства. Професійне навчання постійно наближується до потреб роботодавців,
переноситься на виробництво. Навчання здійснюється за індивідуальними навчальними планами, за
інноваційною модульною системою зі стажуванням на робочому місці.
Однак 30% промислових і практично 60% сільськогосподарських підприємств сьогодні
відчувають нестачу кваліфікованих робітничих кадрів. Державна освіта, на жаль, не може
задовольнити вимоги роботодавців до якості кваліфікованої сили. У 2009 році для професійного
навчання безробітних Державною службою зайнятості було залучено до співпраці 14,6 тис.
навчальних закладів, організацій та установ, де здійснювалось навчання за 479 професіями та
спеціальностями. Сьогодні у професійно-технічних навчальних закладах готують фахівців з
розрахунку на 10 тисяч населення у 3,5 рази менше, ніж у вищих навчальних закладах. У той же час
ринок праці на 80% зацікавлений у робітничих професіях і лише на 20% – у фахівцях з вищою освітою.
Особливо гостру потребу у робітничих кадрах відчуває сільське господарство.
Отже, держава витрачає кошти на підготовку робітничих кадрів у закладах професійно-технічної
освіти, але випускники цих закладів поповнюють ряди студентів вищих навчальних закладів. Таким
чином, обсяги підготовки фахівців з вищою освітою зростають, а потреба у робітничих кадрах
залишається. Мова йде про так зване „дипломоване безробіття”.
Система професійно-технічної освіти, як і вся система освіти у цілому, повинна бути зацікавлена
у високій якості надання освітніх послуг та бути зорієнтованою на задоволення потреб ринку праці, на
результати навчання, а не його процес. Тому, потрібно підвищити відповідальність навчального
закладу за якість результатів навчання і одночасно надати йому більшу фінансову свободу.
За останні роки система освіти і професійної підготовки в Україні стала структурно складнішою
порівняно з радянськими часами. Зміни відбулися у напрямі наближення структури освітньокваліфікаційних рівнів до світових стандартів, а саме базова вища освіта охоплює підготовку
молодших спеціалістів і бакалаврів, а повна вища освіта – спеціалістів та магістрів. Проте нова
структура освіти ще не має чіткості, тому що рівні до останнього часу не мають чіткої законодавчої і
наукової визначеності. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра в нашій країні не має чіткого статусу,
наближуючись швидше до спеціаліста, ніж до кандидата наук, хоча у світовій практиці це вже
науковий рівень. У зв’язку з цим неоднозначно розв’язуються питання використання у народному
господарстві спеціалістів різних рівнів підготовки.
Проблемою української системи освіти сьогодні залишаються:
• невідповідність якості освіти зростаючим вимогам світового ринку праці;
• підготовка фахівців переважно з теоретичною підготовкою;
• обмежене фінансування закладів освіти;
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• відсутність впевненості у тому, що саме освіта, зокрема вища, є основою добробуту в
державі, передумовою найефективнішого використання ресурсів держави і справедливого вирішення
суспільних проблем.
Підготовка робітничих кадрів на сільськогосподарських підприємствах здійснюється слабо,
показники обсягів профнавчання знижуються. Навчання безпосередньо на виробництві має ряд
недоліків. Це, насамперед, невисокий рівень кваліфікації інструкторів виробничого навчання,
відсутність потужної технічної бази, що дала змогу опанувати нову техніку і нові технології, слабка
організація процесу підготовки кадрів, а, отже, відповідно низька якість знань.
Перехід України на інноваційно-інвестиційну модель розвитку неможливий без підвищення
кваліфікації кадрів. Підвищення кваліфікації, а також перепідготовку кадрів здійснюють як державні,
так і комерційні структури. Безумовно, що можливості держави тут менші, ніж приватного капіталу.
Але, це не знижує її ролі як гаранта зайнятості працездатного населення, і саме держава повинна
стимулювати активність підприємців щодо підвищення професійної підготовки персоналу. Водночас в
Україні спостерігаються дещо інші тенденції. Підприємства суттєво скоротили витрати на професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу. В США враховується фактор
старіння знань спеціалістів, для цього використовується термін „период полураспада компетентности”,
який безпосередньо пов'язаний з появою нових технологій. Витрати на навчання в країні
наближаються до 100 млрд. дол. США на рік. Оскільки якість робочої сили належить до категорій, що
постійно змінюються, інвестиції у підвищення кваліфікації та компетентності працівника є своєрідним
„пальним”, без якого технології розвиватись не можуть [8].
Державний центр зайнятості постійно проводить підвищення кваліфікації незайнятого
населення для виробничих потреб підприємств. Якість підготовки залежить від навчальної бази,
професійного рівня викладачів, здібностей самого безробітного до оволодіння знаннями та
професійними навичками. Навчання проводиться як за індивідуальною формою, так і у вигляді курсів.
Кожен безробітний має можливість вибрати собі прийнятну форму підготовки.
Для сільського населення служби зайнятості Подільського регіону пропонують курси цільового
призначення за таким переліком: вивчення сільськогосподарської техніки іноземного виробництва;
агротехнічні засоби підвищення продуктивності плодових дерев; агротехнічні заходи підвищення
продуктивності овочевих культур; інтенсивні технології вирощування ягідних культур; сучасний
технологічний процес догляду та утримання птиці; сучасний технологічний процес інкубації; передова
агротехніка вирощування хмелю; посадка та догляд за лісовими культурами; заготівля
сільськогосподарських продуктів та сировини; інноваційні технології вирощування зернових та
технічних культур; технологічний контроль та аналіз у цукроварінні; заготівля, збереження та здача у
переробку цукросировини; виготовлення та упакування цукру; застосування передових технологій
агротехніки при вирощуванні цикорію; інноваційні технології підвищення врожайності цикорію.
Проведення курсів здійснюється провідними науковцями і фахівцями Подільського державного
аграрно-технічного університету.
Протягом останніх кількох років має місце стійка тенденція до зростання обсягів незайнятого
населення, охопленого профорієнтаційними послугами. Лише протягом 2009 р. було надано 10,8 млн.
профорієнтаційних послуг, серед яких 1.1 млн. – учням і студентам [9]. Профілактичну роботу з
учнівською молоддю потрібно розглядаємо як пріоритетний напрям діяльності служби зайнятості, що
дозволить сформувати трудоресурсний потенціал держави на майбутнє.
У 2009 р. професійне навчання пройшли близько 160 тис. безробітних, а рівень їхнього
працевлаштування становив 75,5%. Вважаємо, що в період кризових явищ на ринку праці безробітних
слід орієнтувати на здобуття знань, умінь та навичок для працевлаштування на вакансії, які є в
наявності, хоча б на певний проміжок часу. Це має посилити сукупний попит і дати поштовх розвитку
торгівлі та економіки малих і середніх підприємств, з цією метою маємо намір і далі розширювати
мережу власних навчальних закладів не як альтернативу існуючим професійно-технічним навчальним
закладам, а як систему професійного розвитку дорослого населення, в тому числі з так званим
дуальним методом: частина навчання проходитиме в навчальному центрі, частина – на підприємстві,
оснащеному сучасним устаткуванням і новітньою технологією виробництва. Система професійного
навчання в державній службі зайнятості — це своєрідне відродження союзу "підприємство —
навчальний заклад", але на якісно новому рівні, в ринкових умовах. У 2009 р. на базі центрів
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості вже проходили навчання в такий спосіб 7,4
тис. безробітних.
Сприяє продуктивній зайнятості населення розпочата Державною службою зайнятості робота з
метою підтримки підприємницької ініціативи незайнятих громадян. Підприємницька діяльність вимагає
від сільського населення підприємницького хисту, здібностей, наявності початкового капіталу.
Сільський бізнес розвивається переважно у сільському господарстві, переробній промисловості,
будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі. В умовах ефективного сільського господарства конкурувати
сільські підприємці з великими товаровиробниками сільськогосподарської продукції зможуть лише за
умови направленості власного бізнесу на менш механізовані, проте більш трудомісткі види
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виробництва, наприклад, вирощування грибів, овочів, плодів, ягід, лікарських трав, дрібних тварин,
виробництво м'яса і молока. У привабливих для туризму регіонах сільські підприємці спеціалізуються
на наданні послуг з розташування і обслуговування туристів. Однак, як справедливо відмічають В.
Меєрс, С. Дем'яненко, Т. Джонсон, С. Зоря, масштаби сільського підприємництва майже завжди
менші, ризики більші, а супутні послуги зазвичай менш розвинуті [10, с. 90].
Для організації безробітними власної справи служба зайнятості надає допомогу з безробіття
одноразово. Починаючи з 2001 р., розмір мінімальної допомоги з безробіття, у застрахованих осіб
збільшено у 13,1 рази, у незастрахованих – у 9,4 рази. З 1 грудня 2010 р. мінімальний розмір допомоги
з безробіття для застрахованих осіб складає 700 гривень проти 500 гривень на початок року. Для
незастрахованих громадян, відповідно, розмір допомоги збільшився з 360 гривень до 500 гривень.
Протягом 2001-2009 рр. підприємницьку діяльність за сприяння служби зайнятості
започаткували близько 306,6 тис. безробітних осіб. З них кожна четверта особа проживає у сільській
місцевості, майже половина – жінки, кожна четверта особа – з числа молоді.
Розвиток сільськогосподарського виробництва, підвищення його конкурентоспроможності
сприятиме і розвитку несільськогосподарської зайнятості. Будівництво доріг, забезпечення електро- та
водопостачання, відродження діяльності будинків побуту, культурних закладів сприятиме створенню
нових робочих місць і зростанню числа зайнятих сільських мешканців.
Дослідження несільськогосподарської зайнятості в технологічно розвинених країнах та країнах,
які розвиваються, доводять подібну позитивну залежність між альтернативними щодо сільського
господарства видами діяльності та збільшенням рівня доходів сільських домогосподарств,
підвищенням продуктивності сільського господарства та більшими можливостями стосовно
диверсифікації джерел доходів як юридичних, так і фізичних осіб [1, с. 38].
Потребу у розширенні зайнятості у несільськогосподарській сфері економіки підтверджують
світові тенденції скорочення числа зайнятих у галузі сільського господарстві до 4-5% зайнятого
населення. Несільськогосподарська сфера зайнятості створює великі перспективи для ефективного
розвитку підприємницької діяльності селян в галузі надання послуг з ремонту техніки, постачання
сировини і матеріалів, реалізації товарів.
Отже, державна політика зайнятості сільського населення повинна бути направлена на
розбудову конкурентоспроможного сільського господарства. Тільки зростання аграрного виробництва
на новій інноваційній основі забезпечить створення нових робочих місць і збільшить зайнятість
сільського населення. В Україні є всі підстави досягти високих показників розвитку аграрної галузі.
Розвиток несільськогосподарської зайнятості селян потребує теж державної підтримки. Так,
фінансування сфери охорони здоров'я, освіти, культури і спорту з метою їх розвитку під силу тільки
державі, хоча і передбачає вливання приватного капіталу. Сільське господарство не може ефективно
працювати без налагоджених ринків збуту сільськогосподарської продукції. Тому практика відкриття
промислових об’єктів, зокрема, переробних підприємств у сільській місцевості, є виправданою і не
тільки зменшить втрати продукції при доставці, але й покращить зайнятість сільського населення.
Поширення підприємницької ініціативи селян у несільськогосподарській сфері потребує певних
стимулів, наприклад, спрощення процедури реєстрації власного бізнесу, надання пільгових кредитів
для його створення та розвитку тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення,
посилення механізмів регулювання ринку праці залишаються важливими складовими державної
політики зайнятості, яка ґрунтується на ратифікованих Україною міжнародних правових документах і
національному законодавстві у сфері зайнятості. Посилення ролі держави у сфері зайнятості
дозволить прискорити перехід України до європейських стандартів, вимог інформаційного суспільства,
до моделі інноваційного розвитку, підвищення ефективності соціально орієнтованого ринкового
господарства.
Ринкова економіка не може належно функціонувати без ефективного соціального захисту.
Однією з центральних проблем досліджень системи соціального захисту населення є проблема
подолання безробіття. На державному рівні її вирішення пов’язується із застосуванням спеціальних
норм захисту: громадянам гарантують соціальну підтримку, організовують безкоштовну професійну
орієнтацію, здійснюють підготовку фахівців, підвищення їх кваліфікації за направленням органів
служби зайнятості, здійснюють медичне обслуговування, створюють можливості для участі в
оплачуваних громадських роботах з урахуванням вікових та інших особливостей. Хоча, в цілому, в
країні рівень безробіття знижується (в основному у міських поселеннях) і зростає потреба у
працівниках, але обсяги сільського безробіття зростають, рівень життя селян знижується.
Розвиток приватизації, зміна форм власності і господарювання радикально змінює роль
держави. В умовах скорочення державних бюджетних коштів на соціальні витрати і зменшення
кількості безкоштовно наданих державою соціальних гарантій все більше навантаження будуть нести
недержавні джерела фінансування, насамперед, підприємства, установи, організації, працівники. На
зміну державним гарантіям селян, які надавались через систему соціального забезпечення, приходять
нові форми захисту у вигляді самозабезпечувальних систем страхування або „самозахисту”.
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Анотація
У статті обґрунтовані основні напрямки державної політики продуктивної зайнятості
сільського населення, які визнані пріоритетом національного курсу на збереження і примноження
трудового потенціалу села на шляху переходу України до європейських стандартів суспільства
інноваційного розвитку.
Ключові слова: пріоритет, державна політика, трудовий потенціал села, продуктивна
зайнятість, сільське безробіття, соціальний захист.
Аннотация
В статье обоснованы основные направления государственной политики продуктивной
занятости сельского населения, которые признаны приоритетом национального курса на
сохранение и приумножение трудового потенциала села на пути перехода Украины к европейским
стандартам общества инновационного развития.
Ключевые слова: приоритет, государственная политика, трудовой потенциал села,
продуктивная занятость, сельская безработица, социальная защита.
Annotation
In this article the ways public policy and productive employment of rural population, which recognized
the priority of national policy of preserving and enhancing the employment potential of the village towards the
transition of Ukraine to European standards of social innovative development.
Key words: priority, public policy, labour potential sat down, productive employment, rural
unemployment, social defence.
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РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОНОПОЛІЗМУ У
КОКСОХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Коксохімічна промисловість має особливе значення для забезпечення
економічної безпеки України. Це зумовлено тим, яку роль відіграє галузь у вітчизняному гірничометалургійному комплексі (ГМК), який, у свою чергу є бюджетоутворюючою галуззю країни. ГМУ
України забезпечує 27% ВВП держави, дає близько 40% валютних надходжень в Україну і більше 10%
надходжень до Державного бюджету України. Враховуючи, що 96% сталі в Україні виробляється з
використанням доменного процесу (мартенівський та киснево-конвертерний способи), а кокс
необхідний для забезпечення цього процесу, коксохімічна промисловість України потребує постійної
уваги. Тим більше, що певні проблеми у галузі вже були, коли, наприклад, у 2007 році в країні виникла
проблем дефіциту коксу, що призвело, на деякий час, до гальмування темпів росту виробництва
чавуну та сталі. Тоді ця проблема була вирішена за рахунок імпорту концентрату коксівного вугілля з
Росії, Казахстану, США та Австралії. Крім того, останнім часом все частіше виникають проблеми із
забезпеченням коксохімічних підприємств коксованим вугіллям, бо обсяг його покладів зменшується, а
глибина шахт по видобутку – збільшується. В такій ситуації необхідне забезпечення ефективного
розвитку ринку коксу в Україні.
Основною передумовою побудови ефективного ринку вважається конкуренція. Безумовно, що
конкуренція є позитивним явищем на будь-якому ринку. Уряди майже всіх європейських країн
приймають численні закони для спонукання розвитку конкуренції, щоб не допустити здійснення
антиконкурентних дій суб'єктами господарювання та монополізації економіки. Але, для суб'єктів
господарювання властиве бажання розширення частки ринку, забезпечення для себе вигідніших умов
функціонування. Іншими словами для фірм, що працюють в умовах конкуренції, на будь-якому етапі
розвитку характерне прагнення до монополізації. Монополія, як економічне явище, є абсолютно
протилежним економічній конкуренції. Але не можна говорити, що монополія це абсолютно негативне
явище. Економісти виділяють головну перевагу монополістів в тому, що існує можливість регулювання
ціни на продукцію, яку, намагаючись якомога більше володіти ринком, монополіст не бажає
встановлювати занадто високою, оскільки це сприятиме появі конкурентів і загрожуватиме державним
регулюванням.
Переліченими обставинами зумовлена необхідність розробки ефективних заходів щодо
формування ефективної стратегії розвитку коксохімічної промисловості в контексті забезпечення
економічної безпеки гірничо-металургійного комплексу України.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Зазначимо, що проблемами розвитку
коксохімічної галузі займалися вітчизняні вчені, серед яких О.І. Амоша, І. Волик, Ю. Макогон,
К. Мезенцев, О. Молдован, О. Тищенко, В. Рудика та інші [1-6]. В літературі наведені дані досліджень
особливостей інтеграції та конкуренції у гірничо-металургійному комплексі України і світу, рівня
монополізму на ринку металопродукції, світових процесів глобалізації ринків металопродукції в умовах
кризи, проводився аналіз стану монополізму у промисловості України в цілому. Огляд цих робіт
наведений у роботах [7-8]. Однак, недостатньо вивченим є питання кількісної оцінки рівня та динаміки
монополізму саме на ринку коксу України в контексті забезпечення умов для сталого розвитку гірничометалургійного комплексу України в сучасних умовах.
Постановка завдання. Традиційно економічна конкуренція виступала рушійною силою
суспільно-господарського розвитку і прогресу. Тому, метою статті є дослідження показників
концентрації вітчизняного ринку коксу, ринкової влади коксохімічних підприємств України та їх
взаємозв’язку з можливістю та необхідністю забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної чорної
металургії на світовому ринку та економічної безпеки галузі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На відміну від гірничо-металургійного комплексу
України, коксохімічна промисловість не належить до експортоорієнтованих галузей. Така ж ситуація
складається і у світі у зв’язку з тим, що більшість продукції коксохімічної промисловості споживається
національними гірничо-металургійними комплексами. Але, виходячи із того значення, яке має для
економіки України металургія, коксохімічна промисловість потребує серйозної уваги.
Серед економічних показників, які характеризують рівень монополізації ринку, найбільш
поширеним є індекс Харфінделя-Хіршмана (ІХХ), який розраховується як сума квадратів ринкової
частки фірм, що діють на ринку [9]:
ІХХ= SUM (Аj)2 ,
де Аj – частка фірми на ринку, виражена у %.
При цьому SUM (Аj) = 100%. Індекс може набирати значення від 0 (повна децентралізація
виробництва) до 10000 (абсолютна (чиста) монополія). Емпірично визначено, що при значеннях
індексу 1000 і менше ринок є немонополізованим (нормальним для конкуренції, у цих межах значень
індексу дозволяється злиття фірм), а 1800 і більше – монополізованим. В діапазоні значень ІХХ від
1225 до 3400 ринок класифікується як обмежена олігополія, 3400 – 10000 – ринок з домінуючою
фірмою.
Для визначення рівня монополізму в галузі використовуються різноманітні індекси, одним з яких
є коефіцієнт (ранговий індекс концентрації) Розенблюта (Холла-Тайдмана) [9]. Він розраховується на
основі співставлення рангів фірм на ринку однакового товару та часток цих фірм на цьому ринку:
НТ =

1

2∑ R i qi − 1

,

де Ri – ранг і-ї фірми на ринку (найбільша фірма має ранг 1);
qi – частка продажів на ринку.
Цей індекс змінюється від 1/n до 1, де n – кількість конкурентів на даному секторі ринку.
Однак вважається, що коефіцієнт (ранговий індекс концентрації) Розенблюта (Холла-Тайдмана)
доцільно використовувати для аналізу рівня концентрації ринку разом з іншими показниками.
Сучасна система антимонопольного законодавства України включає в себе сукупність
нормативних актів. Перш за все, це Конституція України, Господарський кодекс від 16 січня 2003 p.,
Закони України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р., “Про захист від
недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р., “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня
2001 p., інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих Законів [10]. Монопольним
визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків, якщо
він не доведе, що зазнає значної конкуренції. Монопольним також може визнаватися становище
підприємця, частка якого на ринку певного товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає
значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать
конкурентам.
Монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб'єктів, якщо
стосовно них виконуються такі умови:
- сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів, яким на одному ринку належать найбільші частки
на ринку, перевищує 50 відсотків;
- сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів, яким на одному ринку належать найбільші частки
на ринку, перевищує 70 відсотків – і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються
умови ч. 4 цієї статті.
Монопольне становище суб'єктів підприємництва на ринку визначається Антимонопольним
комітетом України відповідно до Методики визначення монопольного становища підприємців на ринку,
яку затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 березня 1994 р. № 1-р
[11].
З метою оцінки рівня концентрації у коксохімічній промисловості України та подальшого
дослідження впливу типу ринкової ситуація на ефективність діяльності галузі, в роботі були
використані: індекс Харфінделя-Хіршмана, ранговий індекс концентрації Розенблюта (ХоллаТайдмана) та Методики визначення монопольного становища підприємців на ринку, яку затверджено
розпорядженням Антимонопольного комітету України.
В таблиці 1 наведені дані власних розрахунків індексу Харфінделя-Хіршмана в динаміці
протягом 2004 – 2009 років. Для того, щоб пояснити отримані дані щодо показників концентрації у
коксохімічні промисловості України та динаміки зміни вказаних показників протягом 2004-2009 років,
доцільним буде порівняти тенденції розвитку ринкової ситуації у чорній металургії.
Чорна металургія завжди належала до галузі, у структурі собівартості продукції якої переважали
ресурсні витрати. Так, в структурі собівартості виробництва чавуну 46% займають витрати на
залізорудну сировину, кокс, флюси і феросплави, а 45,3 – енерговитрати [12]. Таким чином, вартість
металопродукції суттєво залежить від вартості сировини, тому розвитку сировинної бази чорної
металургії України необхідно приділяти достатньо уваги.
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Як бачимо з таблиці 1, коксохімічна промисловість України у 2004 році була цілком
монополізована, індекс ІХХ складав 3010,71 (величина більше 1800).
Як відомо, в діапазоні значень ІХХ від 1225 до 3400 ринок класифікується як обмежена
олігополія, а 3400 – 10000 – ринок з домінуючою фірмою, тобто у 2004 році коксохімічна
промисловість наближалась до ситуації домінування однієї фірми – ВАТ “Авдієвський коксохімічний
завод”, частка якого складала 51,54%.
Таблиця 1
Розрахунок індексу Харфінделя-Хіршмана коксохімічної промисловості
у 2004 - 2009 роках
2004 рік

2005 рік

2006 рік

ІХХ

Частка
ринку, %

6,96

48,42

2656,59

45,97

7,06

49,90

4. ВАТ Запоріжкокс

12,68

5. ЗАТ Макіївкокс

2007 рік

ІХХ

Частка
ринку, %

18,44

340,09

2113,62

28,24

8,70

75,66

160,68

13,76

5,38

28,97

6. ВАТ Дніпрококс

5,96

7. ВАТ Баглійкокс

2008 рік

ІХХ

Частка
ринку, %

21,02

441,95

797,31

31,44

11,69

136,60

189,35

14,01

5,41

29,26

35,48

1,85

1,06

1,13

8. ЗАТ Єнакієвский
коксохімпром

4,70

9. ВАТ Дніпродзержинський
коксохімічний завод

2009 рік

ІХХ

Частка
ринку, %

ІХХ

19,89

395,79

24,16

583,95

988,63

30,80

948,82

22,71

515,58

11,96

143,07

10,99

120,72

12,97

168,24

196,40

12,41

154,06

11,29

127,42

10,51

110,45

6,93

47,96

6,93

48,04

6,98

48,65

9,21

84,84

3,40

3,11

9,68

2,18

4,74

4,67

21,79

4,85

23,52

5,70

32,54

5,99

35,86

2,96

8,77

4,57

20,90

4,46

19,86

22,08

4,78

22,85

3,48

12,14

3,97

15,74

4,58

20,93

4,45

19,82

1,12

1,25

4,24

18,01

6,04

36,44

4,96

24,56

4,78

22,86

4,43

19,61

10. ЗАТ Харківський
коксовий завод

0,28

0,08

0,32

0,10

0,67

0,45

1,26

1,59

0,94

0,89

1,51

2,27

11. ВАТ Донецьккокс

4,01

16,11

2,30

5,31

1,40

1,97

0,91

0,83

0,51

0,27

0,74

0,55

100,0

3010,7

100,0

2538,5

100,0

1614,9

100,0

1831,9

100,0

1729,0

100,0

1548,7

Підприємство

1. ВАТ Алчевський
коксохімічний завод
2. ВАТ Авдіївський
коксохімічний завод
3. ВАТ Ясинівський
коксохімічний завод

Разом

ІХХ

Час-тка
ринку, %

6,20

38,43

51,54

Частка ринку, %

З 2005 року почалося зниження величини індексу ІХХ до 2538,54, у 2006 році – до 1614,91. У
2007 році поріг монополізації галузі (ІХХ = 1800) був знов подоланий, величина ІХХ зросла до 1831,97.
Коливання індексу ІХХ можуть бути пов’язані зі змінами у використанні виробничих потужностей
коксохімічних підприємств та реконструкцією частини виробничих потужностей протягом 2002–2007
років.
Отримана динаміка зміни індексу Харфінделя-Хіршмана для коксохімічної галузі певним чином
коригується із тенденціями змін на ринку чорних металів. Справа в тому, що протягом 2004 –
середини 2008 років відбувалося поступове збільшення виробництва, споживання та цін на чавун та
сталь у світі (таблиця 2).
Таблиця 2
Кон’юнктура світового ринку чорних металів у 2004-2008 роках, млн. т
Найменування

2004
Виробництво
1035,5
Споживання
971,0
Сталеплавильні
1190,0
потужності
Джерело: http:www/ugmk.info

2005
1107,3
1025,8

Роки
2006
1218,3
1113,0

2007
1309,4
1202,0

2008
1329,7
1282,0

1255,0

1345,0

1430,0

1520,0

Але це корегування, на відміну від інших галузей, наприклад гірничо-збагачувального комплексу,
не таке однозначне. Так, якщо, наприклад 2007 рік став для українських металургів найбільш вдалим
за останні 12 років: виробництво чавуну – 35,6 млн. т. (103%), сталі – 42,8 млн. т. (105%), прокату
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загального – 37,9 млн. т. (105%), прокату готового – 36,2 млн. т. (105%) [9], то з постачаннями
вітчизняного коксу були певні проблеми. У 2007 році вже виникав дефіцит коксу, при цьому виробничі
потужності коксохімічних підприємств були завантажені не повністю – станом на 01.01.2008 року
завантаженість становила 89,3%. Протягом 2002 – 2006 років цей показник становив: 90,4: 82,44;
92,06; 85,66; 95,6; 84,9% відповідно. Основною причиною недозавантаження виробничих потужностей
є відсутність сировини для виробництва та імпортування Україною значної кількості готового
коксу [12].
У 2007 році в країні виникла реальна загроза гальмування розвитку металургії у зв’язку з
дефіцитом коксу. Така ситуація склалася внаслідок дисбалансу виробництва металу у країні та
споживання сировини у ГМК. Так, якщо протягом 10 років (з 1995 по 2005 рік) вітчизняні металургійні
підприємства збільшили виплавку чавуну на 74%, виробництво коксу збільшилось лише на 25% [4].
Відставання виробництва коксу від потреб у ньому, у свою чергу, пояснюється наступними причинами:
зниженням видобутку коксівного вугілля українськими шахтами та погіршенням якості вугілля.
Проблеми металургії у 2007 році були розв’язані за рахунок імпорту в обсязі 1,8 млн. т, що у 1,5 рази
більше показника попереднього року.
Світова фінансово-економічна криза призвела до уповільнення темпів розвитку світової чорної
металургії у 2008 році і подальшого зниження у 2009 році. Так, наприклад, у жовтні 2008 року в
порівнянні з вереснем середньодобова виплавка сталі скоротилась на 33%. У січні 2009 року
виробництво сталі в Україні скоротилося на 45,1% у порівнянні із січнем 2008 року [13].
У 2008 році вітчизняний ринок коксу знов став немонополізованим – висококонцентрованим
(обмежена олігополія), величина ІХХ дорівнювало 1729,03, у 2009 році індекс ІХХ знизився до 1548,70.
Таким чином, ситуація економічної кризи (спаду металургійного виробництва) аналогічним чином
впливає на показники діяльності і коксохімічної промисловості, і ГМК в цілому.
Проведені авторами розрахунки показали, що величина індексу Холла-Тайдмана для
коксохімічної промисловості у 2004 році складала 0,17, у 2005-2006 знизилась до 0,16 (як і індекс
Харфінделя-Хіршмана), у 2007-2008 роках – підвищилась до 0,17, а у 2009 році – знизилася до 0,16.
Вказана динаміка зміни індексу підтверджує наведені вище міркування щодо зміни конкурентної
ситуації на ринку.
У таблиці 3 наведені дані власних розрахунків щодо частки ринку трьох та п’яти найбільших
підприємств гірничо-збагачувального комплексу України.
Таблиця 3
Частки ринку найбільших підприємств коксохімічної промисловості України
Частка ринку, %
Підприємство

Граничне
значення
частки
ринку, %

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Одне підприємство

51,54

45,97

28,24

31,44

30,80

24,16

35

Разом 3 підприємства

71,28

68,43

60,69

64,88

61,99

59,84

50

Разом 5 підприємств

82,86

81,10

79,31

83,77

79,95

79,56

70

Як бачимо, значення кількісних критеріїв монополізму свідчать про те, що частка одного
підприємства протягом аналізованого періоду перевищувала граничне значення протягом 2004 – 2005
років, у наступні 2006 – 2009 роки частка знизилась до припустимих значень. Щодо сумарної частки
трьох та п’яти найбільших підприємств гірничо-збагачувального комплексу України, то протягом усього
аналізованого періоду галузь можна вважати монополізованою. Якщо проаналізувати першу п’ятірку її
лідерів протягом 2004-2009 року, то позиції конкретних підприємств в галузі дещо
змінювались (табл. 4).
Дещо втратив лідируючі позиції ВАТ “Запоріжкокс”, це може бути пов’язане із старінням
виробничих потужностей протягом аналізованих років. Крім того, ВАТ “Алчевський коксохімічний
завод” знизив свою частку ринку з 51,54% у 2004 році до 24,16 – 2009 році., в той же час ВАТ
“Авдіївський коксохімічний завод” навпаки збільшив свою частку ринку з 12,68% у 2004 році до 22,71%
у 2009 році.
Таким чином, якщо у 2004 році в коксохімічній промисловості був один монополіст, то у 2009
році лідерів стало два, але кожен з них поодинці монополістом вважатись вже не може.
У коксохімічній промисловості України спостерігається коливання рівня монополізму при
загальному зниженні його рівня. Вважаємо, що від такого монополізму не слід очікувати загрози
зростання цін українському ринку коксохімічної продукції. Проблеми коксохімічної галузі існують не у
зв’язку з монополізацією ринку, вони лежать дещо в іншій площині.
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Назва
підприємства

1. ВАТ
Алчевський
коксохімічний завод
2. ВАТ
Авдієвський
коксохімічний завод
3. ВАТ
Ясинівський
коксохімічний завод
4. ВАТ
Запоріжкокс
5. ЗАТ
Макіївкокс

2004 рік
Час- Містка
це
ринпідку,
при
%
ємства

2005 рік
Час- Містка
це
ринпідку,
при%
ємства

2006 рік
Час- Містка
це
ринпідку,
при%
ємства

2007 рік
Час- Містка
це
ринпідку,
при%
ємства

2008 рік
ЧасМістка
це
ринпідку,
при%
ємства

2009 рік
ЧасМістка
це
ринпідку,
при%
ємства

Сума місць

Таблиця 4
Аналіз позицій п’ятірки лідерів коксохімічної промисловості України протягом 2004 –
2009 року

51,5

2

45,9

2

28,2

2

31,4

2

30,8

2

24,3

1

11

12,7

4

13,8

4

18,4

1

21,0

1

19,9

1

22,7

2

13

7,1

3

8,7

3

14,0

4

12,4

4

11,3

4

12,9

3

21

6,2

1

6,9

1

11,7

3

11,9

3

10,9

3

10,5

4

15

5,4

5

5,7

7

6,9

5

6,9

5

6,9

5

9,2

5

32

Діяльність коксохімічних підприємств залежить від наявності в них коксівного вугілля. На жаль,
українські вугільні шахти неспроможні задовольнити в повному обсязі наявні на вітчизняних
коксохімічних підприємствах виробничі потужності. І причина знаходиться саме у вугільній галузі.
По-перше, коксівне вугілля розташоване в основному на глибинах більше 1000 м, що ускладнює
їх видобуток.
По-друге, постійно знижуються використовувані видобувні потужності українських шахт у зв’язку
зі зношеністю обладнання та відсутністю інвестиційних ресурсів на реконструкцію та відновлення.
Таким чином, коксохімічна промисловість опиняється залежною від імпортної сировини,
основними постачальниками якої є Росія, Казахстан, США та Австралія. Враховуючи, що вугіллям
“жирних” марок, перш за все, у Росії забезпечуються власні металурги, постачання до України
здійснюють по залишковому принципу. Що ж стосується постачань з інших країн, то існують певні
проблеми неготовності вітчизняних портів до імпорту вугілля. Глибини українських портів недостатньо
для того, щоб приймати вугільні вантажі, тому більшість вантажів подрібнюються у румунському порту
Констанца і вже відтіля – дрібними пароплавами доставляються в Україну, а далі залізничним
транспортом – до споживачів. Як бачимо, такий шлях призводить до значного здорожчання вугілля, а
це, в свою чергу, збільшує собівартість кінцевої металургійної продукції.
Таким чином, існує необхідність розробки довгострокової стратегії, яка дозволить розв’язати
перелічені проблеми і забезпечить ефективний розвиток коксохімічної промисловості України.
Висновки з проведеного дослідження. Для того, щоб забезпечити потреби ГМК України у
коксі можна запропонувати два шляхи – вирішення проблем найближчим часом і довгострокової
перспективи.
З одного боку, можна задовольняти потреби вітчизняних металургів як за рахунок вітчизняного
коксу, так і за рахунок імпортної сировини (як готового коксу, так і коксованого вугілля). Але ця
пропозиція може бути використана для розв’язання проблем найближчим часом.
Що ж стосується довгострокових перспектив, то можна запропонувати наступне.
Останнім часом загострились проблеми розвитку вугільної галузі, яка потребує негайного
реінжинірингу. Враховуючи, що перевага віддається вирішенню проблем видобутку енергетичного
вугілля, яке забезпечує розвиток паливно-енергетичного комплексу країни, інвестиції у розвиток
видобутку коксівного вугілля практично не здійснювались. З позиції задоволення потреб коксохімічної
промисловості України у сировині гостро постає необхідність залученні інвестиційний ресурсів для
розв’язання проблеми видобутку коксівного вугілля.
Враховуючи, що потужності вітчизняних коксохімічних підприємств на сьогодні завантажені не
повністю, можна було б забезпечити вітчизняних металургів вітчизняним коксом, який буде
вироблений з імпортної сировини. У зв’язку з цим потребують вирішення проблеми транспортування
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імпортованого коксівного вугілля і розширення можливостей участі у цьому процесі морських портів
України.
Додаткової уваги потребують також альтернативні методи вирішення проблеми забезпечення
коксом, а саме покращання його якості, заміщення частини коксу – антрацитом, зниження споживання
коксу.
Крім того, на наш погляд доцільним буде провести дослідження впливу інтеграційних процесів у
коксохімічній промисловості України, порівняти їх динаміку і здійснити процес створення вертикально
інтегрованих структур у чорній металургії, бо саме від ефективності діяльності коксохімічної
промисловості залежать експортні можливості чорної металургії України та економічна безпека галузі.
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Анотація
В статті розглянуто особливості конкуренції у коксохімічній промисловості України в
контексті економічної безпеки вітчизняної чорної металургії, запропоновано подальші шляхи
розвитку коксохімічної промисловості.
Ключові слова: коксохімічна промисловість, економічна безпека, чорна металургія,
конкуренція.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности конкуренции в коксохимической промышленности
Украины в контексте экономической безопасности отечественной черной металлургии,
предложено дальнейшие пути развития коксохимической промышленности.
Ключевые слова: коксохимическая промышленность, экономическая безопасность, черная
металлургия, конкуренция.
Annotation
This article envisages peculiarity of competition in the coke and chemistry industry of Ukraine and the
economical safety of national metallurgy, certain trends of proposed development of coke and chemistry
industry were described.
Key words: coke industry, economic security, сhern metallurgy, competition.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА КАНАДИ І США
Постановка проблеми. Проблема продовольчої безпеки є однією з найбільш важливих у
більшості країн світу. Її позитивне вирішення лежить у площині пошуку шляхів забезпечення сталого
сільськогосподарського виробництва в умовах зростаючої обмеженості ресурсів, глобалізації
економічних відносин і вступу суспільства в постіндустріальну еру розвитку. Глобалізація
продовольчої проблеми в світі визначає стратегічні цілі провідних розвинутих держав. Вони полягають
у нарощуванні виробництва продовольчих ресурсів і забезпеченні відповідного місця на ринку
продовольства, зокрема продуктів тваринництва.
В більшості країн світу м’ясне скотарство є однією з найбільш конкурентоспроможних галузей
тваринництва, оскільки дає різноманітну продукцію – яловичину і шкіряну сировину. Незамінна роль
галузі як основного джерела надходження органічних добрив для рослинництва. Саме тому м’ясне
скотарство у всіх без винятку країнах займає провідне місце у агропромисловому виробництві і є
важливою складовою забезпечення продовольчої безпеки країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку і функціонування галузі
м’ясного скотарства у більшості країн світу висвітлювалася представниками вітчизняної і зарубіжної
аграрної науки, про що свідчать наукові праці цих авторів. Зокрема, значну увагу стану та аналізу
діяльності тваринництва у Канаді і США на різних етапах приділили у своїх дослідженнях російські
вчені А.А.Ежевський, І.Е.Емельянов, В.Ф.Ліщенко, В.А.Мартинов, В.Д.Нагорний, Б.А.Рунов,
А.С.Терентьева, Б.А.Черняков.
У вітчизняній економічній літературі проблема функціонування аграрного виробництва, і
зокрема галузі м’ясного скотарства у Північній Америці поки що займає незначне місце. Окремі
аспекти вказаної проблеми висвітлюються у працях А.О.Бабича, В.І.Бойка, В.І.Власова,
Ю.Я.Гапусенка, П.К.Канінського, С.М.Кваші, Ю.В.Кернасюка, Б.К.Супіханова та інших вчених, які
розширили наукові дослідження в сфері виробництва продукції у зарубіжних країнах і її
конкурентоспроможності на глобальних продовольчих ринках. Разом із тим дане питання вимагає
подальших досліджень у детальному ознайомленні та визначенні характерних рис і особливостей
функціонування галузі м’ясного скотарства у Канаді і США з метою імплементації досвіду для України.
Постановка завдання. Метою статті є детальний розгляд особливостей функціонування галузі
м’ясного скотарства у Канаді і США як єдиної, виробничої і конкурентної системи аграрного бізнесу.
Вивчення досвіду цих країн у розвитку тваринництва дасть змогу українським науковцям і практикам
створити ефективну галузь скотарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. У м’ясному скотарстві Північної Америки
особливе поширення набула вертикальна інтеграція. Відбувається інтенсивне злиття різних раніше
незалежних виробництв, вирощування молодняку і відгодівля худоби знаходяться під контролем
промислового і банківського капіталу різних фірм, головним чином компаній м’ясопереробної
промисловості. Вертикальна інтеграція ліквідувала посередників між фермерами-скотарями і
забійними підприємствами. З великих відгодівельних майданчиків майже вся худоба надходить на
підприємства переробної промисловості, минаючи ринки і торговельних посередників.
Широке поширення набула система контрактації між скотарями і харчовою промисловістю. Ця
система дозволяє краще координувати обсяги виробництва продукції, здійснювати контроль її якості,
терміни поставок, гарантувати збут. Жорсткі вимоги, укладені в договорах для обох сторін, змушують
більш чітко планувати виробництво, якість і збут продукції. Фірми беруть на себе ряд важливих для
постачальників зобов’язань. В контрактах обговорюється, що фірма дає консультації, знайомить з
передовими науковими і виробничими досягненнями.
Між відгодівельними господарствами і підприємствами переробної промисловості існують
різноманітні взаємовідносини: прості контракти з встановленими термінами, обсягами та якістю
худоби на забій, часткова фінансова або інша господарська участь підприємств у відгодівлі і повному
фінансово-виробничому контролі виробництва м’яса.
Розширення прямих зв’язків і контрактів м’ясопереробних компаній з виробниками дозволило
підвищити вимоги до якості худоби, що знімається з відгодівлі, забезпечити гарантовані поставки
тварин високих вагових кондицій і стандартів. Худобу, що знімають з відгодівлі класифікують у
відповідності з державною системою стандартів або за якісними специфікаціями, розробленими
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підприємством-переробником. При цьому в контрактах часто обумовлюється, що підприємство
зберігає право вибракування партій худоби, якщо вони не відповідають вимогам.
Підприємства завдяки укладенні контрактів з виробниками – відгодівельними підприємствами
мають на меті зменшити сезонні коливання, забезпечити більш повне і рівномірне завантаження
підприємств сировиною. Розширення прямих поставок худоби за контрактами забезпечило
рівномірний забій худоби по кварталах, ліквідувало сезонність виробництва у постачанні м’ясної
сировини.
Таким чином розвиток вертикальної інтеграції впливає на зростання потужності виробництва
відгодівлі, одночасно і на спеціалізацію з вирощування молодняку, виробництва кормів та
виготовлення раціонів годівлі, переробки та збуту сировини.
США для відгодівлі імпортують молодняк з Канади і Мексики. Між США і Канадою йде постійна
торгівля племінною худобою. Місцями торгівлі всередині цих країн є ринки, розташовані головним
чином на кордоні між виробниками м’яса яловичини і споживачами. Протягом останніх десятиліть
продаж худоби через ринки істотно скоротився. Основною причиною цього є географічна
децентралізація м’ясної промисловості. Замість великих забійних цехів, розташованих у великих
містах, з’явилася більш широка мережа сучасних м’ясокомбінатів в місцях концентрації відгодівлі
худоби. Така децентралізація з ліквідацією великих забійних цехів виявилася економічно доцільною. У
промислові центри до місць споживання м’яса стали привозити яловичину і готові м’ясні продукти, а
не живу худобу. У результаті переорієнтації м’ясної промисловості на місці залишаються всі відходи,
частина з яких тут же переробляється в повноцінний корм (кісткове та кров’яне борошно) і
згодовується знову в якості добавок до основних кормів, а також різко скорочується обсяг перевезень і
знижуються транспортні витрати.
Інше місце продажу худоби – аукціони. Продаж худоби на аукціонах є найстарішим методом
торгівлі в Північній Америці. Цей спосіб торгівлі виник в XIX столітті. Питома вага реалізованої таким
каналом худоби, особливо молодняку, продовжує залишатися досить високою. Аукціони влаштовують
як у великих містах, так і в селищах, у зонах вирощування молодняку. Це робиться з метою
скорочення перевезення худоби. Така ж децентралізація аукціонів відбулася і в Канаді. Аукціонами
для продажу худоби користуються всі категорії скотарів.
У США і Канаді широко поширеною є продаж племінних тварин на виставках-аукціонах.
Більшість фермерів привозять худобу на місцевий аукціон своїм транспортом або наймають
спеціалізований транспорт, який відвозить худобу з кількох дрібних ферм. Дрібні аукціони часто
організовуються фермерами, зацікавленими у продажі худоби.
Створення великих відгодівельних майданчиків промислового типу з цілорічною відгодівлею
худоби, швидкість перевезень тварин від місць вирощування молодняку до місць його відгодівлі, а
також швидка доставка свіжих туш і м’ясопродуктів з м’ясокомбінатів, розташованих у місцях відгодівлі
худоби, до місць споживання яловичини – все це сприяє регулярному постачанню м’ясом населення.
На високому рівні працює система маркетингу, що забезпечує детальне вивчення попиту і споживання
яловичини і м’ясопродуктів у короткому і довготривалому періодах.
Молодняк тварин, що ставлять на відгодівлю називають фідерами. Купівля-продаж фідерів
коливається залежно від сезону. Максимального розміру вона досягає восени, а мінімального навесні.
У кукурудзяному поясі США спостерігається велика сезонність у постановці худоби на відгодівлю, а
відгодівельні підприємства штатів високих рівнин, штату Колорадо і тихоокеанських північно-західних
штатів забезпечуються худобою рівномірно по кварталах року.
Великі та середні відгодівельні підприємства намагаються купувати тварин середньої ваги (225340 кг). Їх відразу ставлять на відгодівлю, період яких порівняно невеликий. Тварин ж легкої ваги (до
225 кг) на промислових підприємствах відгодовувати менш вигідно, тому що така худоба вимагає
частої зміни раціонів, через що період відгодівлі подовжується. Така худоба потрапляє на невеликі
фермерські відгодівельні майданчики, де фермери раціонально використовують корми, особливо
силос і грубий корм.
Зв’язок між цінами на фідерів, відгодовану худобу і вартістю приростів є основним чинником,
який визначає кількість і якість худоби для відгодівлі, доходи від виробництва. Якщо вартість
кілограма живої ваги фідера більше, ніж кілограма живої ваги худоби, що йде на забій, то з’являється
прагнення купувати худобу меншої ваги. Якщо ж кілограм живої ваги вгодованих телят коштує
дорожче, ніж кілограм живої ваги фідера, то прагнуть купити фідерів більшої ваги для подальшої
відгодівлі на фідлоті.
Фідлот – це відгодівельне підприємство або майданчик для великої рогатої худоби на свіжому
повітрі, обладнаний усім необхідним для повноцінної відгодівлі тварин. Фідлоти в США і Канаді –
основа виробництва яловичини. У 2010 р. від худоби відгодованої на фідлотах Північної Америки було
отримано 90 % яловичини.
Фідлот являє собою виробництво з комплексом обладнання, машин і споруд, призначених для
зберігання і приготування кормів, утримання та відгодівлі тварин, сконцентрованих на невеликих
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площах. Фідлоти можна класифікувати за такими основними показниками: потужністю, належністю,
способом утримання худоби, а також за рядом інших ознак [12, с.55].
1. Фідлоти в США і Канаді поділяють за потужністю на шість груп: до 1000 голів, від 1000 до
1999, від 2000 до 3999, від 4000 до 7999, від 8000 до 15999 і вище 16000 голів.
2. Фідлоти можуть належати аграрним корпораціям, фермерам, власникам ранчо, фермерським
кооперативам, фірмам м’ясопереробної промисловості, агентам з продажу худоби, власникам
банківського і промислового капіталу, іншим фірмам, що не мають відношення до сільського
господарства.
3. За способом утримання худоби розрізняють фідлоти з відгодівлею на відкритих майданчиках
у загонах; зі змішаним утриманням – в тристінних приміщеннях і на вигульних майданчиках; тільки в
приміщеннях – тристінних або повністю закритих – холодних або утеплених; під навісами.
4. За способом організації закупівель, відгодівлі та продажу худоби фідлоти поділяють на різні
групи. Худоба може належати лише власнику або групі власників відгодівельного майданчика, може
утримуватися і відгодовуватися тільки чужа худоба, часто-густо зустрічається змішана відгодівля –
власної і чужої худоби. Продаж чужої худоби ведеться за погодженням з власником або після
відгодівлі худобу відправляють власнику.
Власниками середніх і великих фідлотів є великі аграрні господарства, власники підприємств з
виробництва кормів і переробки м’яса. Худоба ж належить фермерам та власникам ранчо (близько
30%), власникам фідлотів (більше 40%), власникам підприємств м’ясопереробної промисловості
(близько 20%).
Чим крупніше виробництво, тим нижча собівартість продукції (на фідлотах – собівартість
відгодівлі тварин), що пояснюється кращою організацією управління, більш ефективним
використанням обладнання і робочої сили, сталим режимом роботи за кварталами року, механізацією
виробничих процесів; більш широким і швидким впровадженням досягнень науки і практики в галузі
селекції тварин, годівлі, ветеринарії, меншими витратами на будівництво великих тваринницьких
приміщень.
Останнім часом у США і Канаді найбільшого поширення набула система промислової відгодівлі
худоби на так званих відгодівельних майданчиках «каст фідлот». Вони зараз широко поширені у всіх
зонах, де вирощують і відгодовують худобу. Суть системи полягає в тому, що кожен фермер чи
власник ранчо може здати (а не продати) свою худобу на відгодівлю. Терміни перебування худоби на
фідлотах різні і залежать від того, якою вагою здають худобу. У більшості випадків кінцевою метою є
відгодівля худоби до промислових кондицій і продаж худоби з фідлоту на м’ясокомбінат. Всю турботу
про худобу, включаючи обробку її перед постановкою на відгодівлю, ветеринарне обслуговування,
догляд, годування, напування тощо, беруть на себе персонал і власник фідлоту.
Худобу кожного власника ставлять на відгодівлю в окремі загони. У випадках, коли організація
відгодівлі вимагає більш високого постійного завантаження кожного загону, худобу різних власників
змішують. Маркування худоби дозволяє добре сортувати худобу на групи і чітко вести розрахунки з
власниками.
Відгодівельні майданчики «каст фідлот» користуються великою популярністю. Власники «каст
фідлотів» часто беруть на себе обов’язки не тільки відгодовувати худобу, але також купувати і
продавати її.
Розрахунки з клієнтами за відгодівлю худоби власники майданчиків проводять по-різному:
а) власник сам купує худобу на своє ім’я, веде відгодівлю і продає худобу; з клієнта стягується
сума, що складається з витрат на закупівлю молодняку, витрат на відгодівлю, транспортування і
певний відсоток прибутку; при такій системі клієнт повинен заздалегідь оплачувати власникові 20-30%
ціни закупленого молодняку;
б) оплата за відгодівлю худоби складається з певної базисної оплати кормів і експлуатаційних
витрат (оплата приготування кормів, праця), витрат на вакцинацію, таврування, обрізку рогів з
розрахунку 2-4 долара за одну голову; в цьому випадку купівлю молодняку фінансує сам клієнт;
в) розрахунок включає базисну оплату кормів, додатково 5-6 центів за голову в день для
покриття інших витрат з відгодівлі та 2-4 долара за голову на вакцинацію, таврування, обрізку рогів;
власник майданчика не несе витрат з купівлі худоби;
г) оплата здійснюється за кожний кілограм приросту ваги тварини; цей спосіб розрахунку
зустрічається не часто, тому що деякі показники, що впливають на приріст (погода, хвороби), важко
контролювати.
За терміном перебування худоби на відгодівлі або за оборотністю відгодівлі розрізняють
фідлоти з короткочасним утриманням (від 1-2 тижнів до 1-2 місяців), середнім (2-3 місяці) і тривалим
(3-6 місяців і більше).
Основа майданчика може бути виконана у вигляді ущільненого ґрунту з дренажем, бетонованим
повністю або тільки в місцях годівлі і напування тварин. Підлогу усередині приміщень влаштовують
частково або повністю щілинною.
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На фідлотах можуть використовуватися такі корми: тільки сухий концентрований; змішаний –
силос, сіно та концентровані добавки; тільки силос з добавками; тільки рідкі (наприклад, барда); інші
корми. Основні корми зберігають у баштах, траншейних і наземних сховищах.
Раціони кормів можуть виготовлятись різними способами. Іноді їх готують поза фідлотом, на
власному комбікормовому заводі. Часто застосовується змішаний спосіб – наприклад, білкові добавки
готують на стороні і постачають на майданчик, де їх змішують з основними компонентами наявних
кормів.
Корм тваринам роздають на фідлотах в самогодівниці, стаціонарними або мобільними
роздавачами. Розрізняють відкритий постійний доступ до кормів, регламентований доступ із
фіксованою кількістю роздач на день, нормовану за обсягом та якістю кормів роздачу для окремих
груп тварин.
Фідлоти значно відрізняються один від одного за ступенем сервісу та робіт, виконуваних на
стороні, за системою купівлі і продажу худоби, за способом збирання гною і багатьма іншими
ознаками.
Цікавим і повчальним є досвід Канади у галузі м’ясного скотарства. Виробництво яловичини у
Канаді вносить значний внесок у зміцнення економіки сільського господарства. Відгодовуючи щорічно
4-4,8 млн. голів м’ясної худоби, фермери отримують 5,8-6,3 млрд. доларів, що становить 20-22% від
усього доходу в сільському господарстві. У переробній промисловості і роздрібній торгівлі вартість
м’ясної продукції зростає до 15-18 млрд. доларів. Близько 85% всієї яловичини виробляється на
основі вирощування і відгодівлі тварин основних м’ясних порід герефорд, ангус, шароле, симментал,
лімузин. Інша кількість яловичини (трохи більше 15%) виробляється в молочному тваринництві. 25-35
% виробленої яловичини йде на експорт.
У технології вирощування і відгодівлі м’ясної худоби чітко виділяють три виробничих фази.
Перша – вирощування телят до 6-7-місячного віку при утриманні їх з коровами. У західних провінціях
період отелень починається в квітні, а в провінції Онтаріо – у березні. Маса телят при відлученні
становить 225-315 кг. Друга – дорощування телят до річного віку та досягнення маси 360-410 кг. І
третя – інтенсивна відгодівля протягом 4-6 місяців на спеціалізованих відгодівельних майданчиках до
досягнення тваринами маси 500-565 кг [12, с.57].
Утриманням корів, одержанням телят, дорощуванням їх до 10-12-місячного віку займаються як
спеціалізовані, так і багатогалузеві фермерські господарства. Заключна відгодівля м’ясної худоби, як
правило, проводиться на приватних і колективних спеціалізованих майданчиках або комплексах.
Основною особливістю канадського м’ясного тваринництва є характер і ступінь зацікавленості
економічною підтримкою галузі федеральним і провінційними урядами. До 1996 року ця підтримка
здійснювалася у формі субсидій на транспортування кормів, прямих доплат до вартості виробленої
продукції при зниженні цін нижче середнього їх рівня за останні три роки. В даний час рівень
гарантованих доходів тваринників досягається за рахунок доплат із страхових фондів, у яких на частку
виробника припадає половина або третина внесків, інша – частка держави в особі федерального і
провінційних урядів.
Міністерства сільського господарства провінцій ведуть ретельний моніторинг економічних
показників і структури витрат по кожному періоду вирощування телят, відгодівлі та ринку м’ясної
худоби. Публікація узагальнених даних за економічними показниками виробництва яловичини
дозволяє, по-перше, орієнтувати фермерів у питаннях економіки і технології по кожній фазі м’ясного
скотарства і, по-друге, визначати відповідні заходи економічної підтримки цієї галузі.
Федеральний і провінційні уряди Канади враховують всі об’єктивні труднощі в м’ясному
тваринництві. І для того, щоб створити умови для розширення виробництва яловичини і підвищити
конкурентноздатність канадського м’яса на міжнародному ринку, уряд послідовно приймав і
здійснював різні програми економічної підтримки виробників, в тому числі і фермерів, які займаються
м’ясним скотарством.
З 1959 по 1991 рік діяв федеральний закон «Agricultural Stabilization Act» – закон щодо
стабілізації сільськогосподарського виробництва, з 1991 року діє нова редакція цього закону під
назвою «Farm Income Protection Act» – закон щодо захисту фермерських доходів. Відповідно до цих
законів були розроблені програми підтримки рівня доходів фермерів, враховуючи реальний рівень цін
на ринку м’ясної худоби [8, с.247].
З 1996 року введена єдина для всіх виробників сільськогосподарської продукції програма NISA –
Net Income Stabilization Account – Рахунок по стабілізації рівня чистого доходу. Фонд цієї програми
створюється за рахунок внесків фермерів – 3 %, федерального уряду – 2 % і провінційного уряду – 1
% від вартості продукції, що постачається виробником на ринок. Мета цієї програми є накопичення на
особистих рахунках фермерів невикористаних коштів та надання виробникові права отримати їх тільки
після виходу на пенсію [8, с.247].
В даний час допомогу в організації фермерського господарства, придбанні стада або молодняку
для подальшої відгодівлі, як правило, надається через FCC – Farm Credit Corporation – Федеральну
сільськогосподарську кредитну корпорацію. У більшості випадків провінційні уряди дають гарантію на
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25 % кредиту, а 75 % ринкової вартості майна або худоби є заставою для кредитора. Це є загальним
правилом у Канаді щодо надання кредитів у сільському господарстві.
У Канаді діє закон згідно з яким будь-який комерційний банк або кредитна спілка може надати
кредит під 25-відсоткові гарантії провінційного уряду і під заставу худоби, що купується тільки
асоціацією фермерів. При цьому в розрахунок приймається 75 % ринкової вартості худоби.
Такі асоціації можуть утворюватися відповідно до федеральних законів про кооперативи або
виробничі корпорації. Кількість членів асоціації повинно бути не менше 20, з яких 10 членів
обов’язково повинні мати не менш ніж дворічний досвід з відгодівлі і вирощування худоби. Цим самим
забезпечується можливість новим особам, будучи членами асоціації, почати свою діяльність у цій
сфері.
Загальне поголів’я і поголів’я телят знизилося на 5,1 % станом на 1 січня 2009 р. (13,18 млн.
голів) в порівнянні з 13,89 млн. голів станом на 1 січня 2008 р. Поголів’я ВРХ м’ясного напряму
знизилося на 6,6 % (станом на 1 січня 2009 – 4,65 млн. голів), з 4,98 млн. голів станом на 1 січня 2008
р. Причинами зниження є високі витрати на годівлю і вирощування. У 2008 році реалізація корів на
забій є найбільшою з 1985 року: 1 млн. голів: 808000 на внутрішній ринок, 186000 на експорт. Кількість
телиць м’ясного напряму, реалізованих на ринк, збільшувалася, починаючи з 2005 року і призвела до
зниження кількості корів м’ясного напряму. Експорт відгодованої худоби в США зменшився на 21 % з
839000 голів у 2007 р. до 661000 в 2008 році. У 2008 році експорт худоби для відгодівлі зріс на 16 % до
630000 голів через значний попит на ринку США на відгодоване поголів’я з боку фідлотів. Вартість
кормів зросла у 2008 році через побоювання з приводу майбутнього врожаю.
Нижче наведена інформація стосовно основних економічних показників виробництва яловичини
в Канаді (табл. 1).
Таблиця 1
Економічні показники виробництва яловичини у Канаді
Роки
Загальне поголів’я, млн. голів
Тварини на відгодівлі, млн. голів
Виробництво, млн. голів
Виробництво, тис. т
Виробництво, кг. на голову
Коефіцієнт, %
Споживання, тис.т
Населення, млн. чол.
Споживання, кг на душу

2000
14,97
3,43
3,41
1,535
450
23%
718
30,7
23,4

2006
16,00
3,45
3,55
1,598
450
22%
710
32,6
21,8

2007
15,83
3,46
3,42
1,605
469
22%
736
32,9
22,4

2008
15,20
3,45
3,47
1,633
471
23%
714
33,3
21,4

У м’ясному скотарстві США продовжуються негативні тенденції що полягають у зростанні витрат
на корми. Великий вплив на виробництво м’яса відіграють кліматичні умови. Упродовж 2006 – 2009
років тривалі посухи знизили поголів’я на південному заході і південному сході країни. У цілому
загальне споживання у 2008 – 2009 рр. знижувалося, що спровоковано фінансовою кризою. При
підвищенні витрат на утримання тварин виробництво яловичини стало менш рентабельним.
Зростання виробництва і зниження споживання спровокувало зростання експорту. Проте для США
характерним є значна кількість імпорту м’яса яловичини з Австралії та Нової Зеландії. У 2008 році
відбулося зростання імпорту м’ясної продукції. Витрати на виробництво яловичини виросли у 20062008 роках, після чого відбулося їх незначне зниження. Діяльність галузі м’ясного скотарства США
відображено у табл. 2.
Таблиця 2
Економічні показники виробництва яловичини у США

Загальне поголів’я, млн. голів
Тварини на відгодівлі, млн. голів
Виробництво, млн. голів
Виробництво, тис. т
Виробництво, кг. на голову
Коефіцієнт, %
Споживання, тис.т
Населення, млн. чол.
Споживання, кг на душу
Загальне поголів’я, млн. голів

2000
98,20
38,63
14,07
36,25
12,149
335
37%
8,652
281,4
30,7
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Роки
2006
96,34
37,02
14,39
33,70
11,866
352
35%
8,884
297,0
29,9

2007
96,57
36,76
14,65
34,26
11,988
350
35%
8,884
299,9
29,6

2008
96,03
36,11
14,83
34,36
12,051
351
36%
8,623
302,8
28,5

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

На основі порівняння виробників м’яса яловичини нами складено рейтинг країн Північної
Америки (табл. 3).
Таблиця 3
Рейтинг країн виробників м’яса яловичини у світі
Показник
Поголів’я, голів
Виробництво, т
Експорт, т
Експорт, дол. США
Імпорт, тонн
Імпорт, дол. США

Канада
18
10
10
5
13
12

США
4
1
3
6
1
1

Велику рогату худобу поділяють на класи в залежності від призначення та на категорії в
залежності від того, якою мірою вона відповідає своєму призначенню. Основні класи, на які поділяють
худобу: м’ясна худоба, забійна і худоба, що підлягає:
а) догодовуванню з метою отримання бажаного ступеня вгодованості;
б) продовження нагулу (фідери і стоккери).
Туші вищих категорій отримують від м’ясної худоби. Вибракувана худоба на забій дає туші
більш низьких категорій або такі, які лише частково можуть бути використані для продажу в
натуральному вигляді. Кожен з цих класів поділяють на ряд підкласів, між якими немає чітких меж.
Класифікація худоби піддається значним змінам в залежності від коливань попиту і пропозиції.
Наприклад, погано вгодованих бичків можна продати на забій як худобу звичайної категорії або
відправити на догодовування як фідерів. Розрізняють такі основні класи і підкласи м’ясної худоби в
США (рис.1).

Класифікація м’ясної худоби США

Телиці-стоккери

Бугайці-стоккери

Телиці тільні

Корови тільні

Бики-фідери

Корови-фідери

Річні телиці

Важкі

Середні

Ковбасні

Відбірні

Забійні

Не нагульні телиці

Ковбасні

Річні бугайці

Телята
Бики

Воли

Забійні

Важкі телиці

Річні телиці

Річні бугайці

Корови
М’ясні бугайці

Худоба, яка підлягає відгодівлі або нагулу
(фідери і стоккери)

Забійна худоба

Бугайці-фідери

М’ясна худоба

Рис. 1. Класифікація великої рогатої худоби США (Складено на основі [13])
На рис. 1 наведена система класифікації великої рогатої худоби, яка використовується у США.
За цією системою основою класу є стать, а основою категорії – якість м’яса, статура і вгодованість. До
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“вищої” категорії відносяться вгодовані тварини покращеного типу. До “добірної” – тварини практично
такого ж типу, але дещо менш вгодовані. Потім йдуть “хороша” і “середня” категорії, “ковбасна” і
“консервна” [14].
Розглянемо класифікацію яловичини у країнах Північної Америки. Так, яловичі туші сортуються
двома способами.
1. Сортування за якістю – враховуються такі показники, як ніжність, соковитість і смак.
2. Сортування по виходу м’яса – враховується кількість нежирного м’яса у туші.
3. Сортування за якістю здійснюється з урахуванням наявності тонких прошарків жиру в пісному
м’ясі, а також за його кольором і зрілістю.
В США визначають 8 сортів яловичини за якістю: вищий сорт; добірне м’ясо; м’ясо першого
сорту; стандартний сорт; промисловий сорт, другий сорт, ковбасний сорт, м’ясо для виробництва
консервів.
У США також існує класифікація за віковими групами тварин, що розподіляється від «А» до «Д»,
причому сорт «А» вказує на самих молодих тварин. Вік є одним з найважливіших чинників якості, так
як м’ясо, отримане від старих тварин, зазвичай менш ніжне. М’ясо, отримане від старих тварин, ніколи
не класифікується за найвищими сортами: вищий, добірний, перший або стандартний [14].
Значна частина великої рогатої худоби в США (більше 90%) відноситься до класу А по віковій
класифікації, тому що виробничий цикл в американському тваринництві становить 15-20 місяців.
Сорти яловичини за виходом м’яса поділяються з першого по п’ятий і визначають можливості
оброблення туші або кількість придатного для вживання м’яса в порівнянні з жиром. Тобто від туші, що
відноситься до першого сорту, може бути отримано найбільшу кількість пісного м’яса по відношенню
до жиру; на туші п’ятого сорту міститься незначна кількість м’яса по відношенню до жиру. Факторами,
які приймаються до уваги для визначення сорту щодо виходу м’яса, є: кількість зовнішнього жиру, вага
туші, розмір м’ясистої частини спини і кількість внутрішнього жиру, що накопичується на внутрішніх
органах тварини [15].
У м’ясопереробній промисловості США є прийнятною класифікація, заснована на приналежності
тварини до тієї чи іншої статі. Відповідно до цього є п’ять класів туш: бугайці, телички, корови, бики і
воли. Ці класи поділяються на десять категорій, від 0 до 9. Основою для присвоєння категорії є
цінність м’яса даної туші. Визначення категорії всередині кожного класу ґрунтується на екстер’єрі (з
урахуванням конституції) і вгодованості. Екстер’єр повинен включати [13]:
1) будову та зовнішні обриси туші і кожної її частини,
2) ступінь розвитку м’язової тканини усіх частин туші. При ідеальній тілобудові реберна частина,
філейна частина і нижня частина стегна повинні бути м’ясистими, гомілки короткими і передня
четвертинка – вузькою. Туші кращих категорій компактні, і у них відсоток м’яса в порівнянні з кістками
високий.
Вгодованість включає: шар жиру, що покриває тушу, його колір, кількість, характер і розподіл.
Якість включає: колір, структуру і мармуровість м’яса, а також колір і характер кісток, особливо
відростки хребців [15].
Висновки з проведеного дослідження. Тваринництво у Канаді і США є прикладами успішного
ведення агробізнесу. Загальновідомі основні складові розвитку тваринництва країн: регіональна
спеціалізація галузі; господарська спеціалізація і концентрація; високоякісна годівля; досягнення
селекційно-племінної роботи з орієнтацією на кращі породи світу.
У північноамериканському сільському господарстві центральною фігурою є виробник м’яса
яловичини, його економічні і суспільні інтереси знаходяться у центрі уваги держави і суспільства.
Саме виробники формують
на кооперативній основі
вертикальне виробництво від
сільськогосподарської продукції до кінцевого споживача.
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Анотація
У статті розглянуто специфіка функціонування галузі м’ясного скотарства у Канаді і США.
Виділено характерні риси аграрного бізнесу у тваринництві. Проаналізовано економічну
ефективність виробництва м’яса яловичини у цих країнах. Акцентовано увагу на класифікації
худоби за якісними показниками.
Ключові слова: м’ясне скотарство, яловичина, інтеграція, відгодівля ВРХ, відгодівельні
майданчики, фідлот, аукціон, фідери, класифікація яловичини.
Аннотация
В статье рассмотрена специфика функционирования отрасли мясного скотоводства в
Канаде и США. Выделены характерные черты аграрного бизнеса в животноводстве.
Проанализирована экономическая эффективность производства мяса говядины в этих странах.
Акцентировано внимание на классификации скота по качественным показателям.
Ключевые слова: мясное скотоводство, говядина, интеграция, откорм КРС, откормочные
площадки, фидлот, аукцион, фидеры, классификация говядины.
Annotation
The article considers the specific functioning of meat cattle industry in Canada and the USA. The
typical features of the agricultural business in animal husbandry. Analyzed the economic efficiency of beef in
these countries. The attention to the classification of cattle for quality indicators.
Key words: beef cattle, beef, integration, feeding, breeding, fattening grounds, feedlot, auction,
feeders, classification of beef.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ
Постановка проблеми. Сучасний розвиток сфери споживання продукції та послуг створює
додаткові особливі вимоги до компанії. Це, в першу чергу, пов’язано з підвищенням соціальноекономічного рівня розвитку суспільства. В Україні взагалі відсутні традиції соціально відповідального
ведення бізнесу –тільки в останні роки деякі компанії почали говорити про Корпоративну Соціальну
Відповідальність (КСВ) як про свою бізнес-стратегію. Для того щоб українські підприємства могли
скласти гідну конкуренцію на світовому ринку (а також утримувати сегменти внутрішнього
національного ринку), вони повинні створити всі умови для впровадження і процвітання КСВ як
невід'ємної частини своєї діяльності [2]. Тенденції недовіри населення до виробленої ними продукції,
частково сформованої в суспільстві, є одним із стратегічних факторів, які формують попит. Отже,
використання КСВ може бути серйозним інструментом, за допомогою якого підприємства підвищують
власну конкурентоспроможність і формують правила гри в галузі в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній літературі тема соціальної
відповідальності не отримала вагомості і, на жаль, є вторинною для російських і навіть іноземних
дослідників. Незважаючи на те, що соціально орієнтована ринкова економіка займає гідний рівень
серед наукових публікацій, але ми не маємо відображення цього в реальному секторі економіки.
Особливо це видно зараз – під час кризи і його наслідків
Так, наприклад, М. Портер, фахівець з конкурентоспроможності підприємств на ринку і методів
конкурентної боротьби, вважає, що бізнес або встигне за соціумом і тоді буде успішним, або зійде зі
сцени взагалі [3].
Окремо необхідно відмітити роботи російського вченого Ю. Благова, який фактично є одним з
провідних фахівців РФ з розвитку та впровадження корпоративної соціальної відповідальності [4].
Якщо ми поєднаємо його ідею, щодо генезису концепції корпоративної соціальної відповідальності з
вже класичними концепціями сталого розвитку, то можна побачити, що критичним є не пошук
трактування термінів, а практичне впровадження бізнесом та державою цих ідей для соціуму як для
створення адекватного споживчого клімату.
Постановка завдання. Дослідити сучасні підходи аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів
ринку, які відбиваються на результаті діяльності та встановлення їм гармонійних відносин з провідною
групою стейкхолдерів. Визначити найбільш підходящий вид аналізу для соціально відповідальних
компаній.
Виклад основного матеріалу. Конкурентна перевага досягається шляхом задоволення і
споживача, і всього суспільства. В умовах жорсткої конкуренції досить однорідних товарів, споживач
віддає перевагу фірмам та брендам, що підкреслюють свою соціальну відповідальність і етичні засади
ведення бізнесу. У цьому випадку виграють фірми з гарною репутацією, котрі крім турботи про
споживача піклуються ще й про суспільство в цілому (допомога дітям, боротьба з раком, екологічні
програми і т.д.) [7].
Характерною рисою соціально відповідального бізнесу є встановлення ними гармонійних
відносин з провідною групою стейкхолдерів – зацікавлених осіб. У будь-якому бізнесі завжди присутня
безліч зацікавлених осіб, і це не тільки ваша фірма, постачальники, конкуренти і споживачі. Поступово
виникає нова форма створення цінностей. Традиційно цінності створювалися фірмою, яка обмінювала
їх на гроші споживачів. Але цінності можуть створюватися компанією спільно зі споживачами. Звідси
виникає питання про перехід від однобічного погляду на створення цінностей компанією до її
створення спільно зі споживачами. Споживач допомагає компанії створювати цінності і дає можливість
отримати її частину шляхом вилучення у відповідності з експліцитними чи імпліцитними угодами. З
точки зору створення цінності дуже важливу роль відіграють спільноти споживачів та взаємодії
споживачів між собою і спільнот споживачів з компанією. На наступному малюнку представлені
основні стейкхолдери та їхні очікування (рис.1) [8].
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Рис. 1. Зацікавлені сторони та їхні очікування
Для того, щоб досягти успіху, впроваджуючи нову стратегію, потрібно в першу чергу вивчити
ринок і провести якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які в тій чи іншій мірі зможуть вплинути
на очікуваний результат. Оскільки в сучасних реаліях ринкових відносин аналізу чотирьох груп
факторів (соціальних, технологічних, економічних, політичних) стало не достатньо для задоволення
інтересів всіх груп впливу, в сучасній літературі по стратегіях додають ще екологію і законодавство,
аналіз яких став необхідним для соціально відповідальних компаній та дає можливість у ході аналізу
з'ясувати вплив факторів, які довгий час навіть не бралися до уваги безліччю компаній.
Міжнародні компанії широко використовують у своїй практиці таке поняття як Корпоративна
Соціальна Відповідальність (КСВ), впровадження якої слугує зв’язком між компанією та
стейкхолдерами. Отже, використання КСВ як стратегії ведення бізнесу може бути серйозним
інструментом, за допомогою якого підприємства підвищують власну конкурентоспроможність і
формують правила гри в галузі в цілому [6].
Таким чином, розвиток і використання КСВ в будь-якій галузі підвищує ефективність соціальноекономічного функціонування в галузі, шляхом створення умов для вигідності відповідальності
підприємства перед своїми акціонерами, співробітниками і суспільством, підтримувати добрі
починання та благодійні акції, чесно платити податки, сприяти поліпшенню у соціальній сфері, охороні
здоров'я та освіті, зберігати природні ресурси і навколишнє середовище [5].
Світові компанії та країни «золотого мільярда» вже давно прийшли до висновку, що «соціальна
економіка» це вигідно і широко використовують КСВ, як інструмент конкурентоспроможності на ринку.
У той час коли в Україні корпоративна відповідальність і нефінансові звіти знаходяться на етапі
активного розвитку і мають значний не задіяний потенціал, іноземні компанії, зокрема США і країни ЄС
є конкурентоспроможними на вітчизняних
ринках.
Це яскраво демонструє рейтинг
конкурентоспроможності держав, проведеного Всесвітнім економічним форумом (World Economic
Forum) ( табл. 1) [1].
Таблиця 1
Рейтинг глобальної конкурентоспроможності
№

Країна

1
2
3
4
5
6
7

Швейцарія
Швеція
США
Данія
Китай
Росія
Україна

Оцінка

Рейтинг 2010-2011

Рейтинг 2009-2010

5.63
5.56
5.43
5.32
4,84
4.24
3.90

1
2
4
9
27
63
89

1
4
2
5
29
63
82
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Як видно з даних таблиці 1, стабільно найвищий рейтинг глобальної конкурентоспроможності
мають такі розвинуті країни як Швейцарія, Швеція, США, Данія. Україна в цьому списку займає 89
місце. При цьому спостерігається тенденція погіршення її конкурентоспроможності.
Висновки з проведеного дослідження. Стратегія корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) одержує все більше поширення в українському бізнес-просторі. Досвід зарубіжних країн показує,
що репутація компанії в сучасних умовах залежить не тільки від її прибутковості (вартості акцій і т. д.),
але і від її активності у соціальній сфері. Відповідальний бізнес має конкурентну перевагу навіть в
умовах відсутності додаткових витрат. Все частіше українські компанії інтегрують КСВ в загальну
стратегію корпоративного розвитку. Це вимагає відповідного забезпечення на різних рівнях і чіткого
створення цінностей керівництвом для досягнення максимальних результатів у роботі зі
стейкхолдерами.
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ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК В СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми. Україна є соціальною правовою державою. Соціальна політика є
найбільш значимою для інтересів сучасного суспільства і найважливішою частиною діяльності будь –
якої країни. В залежності від пріоритетів розвитку економіки формується бюджетна і відповідна
соціальна політика держави.
В період трансформаційних процесів в економіці змінюється система соціального страхування.
Введено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У зв’язку з цим
нововведенням виникло безліч проблемних питань. Тому необхідно висвітлити порядок нарахування,
утримання та розподіл єдиного соціального внеску.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. З огляду на значення соціальної сфери та
соціального страхування, питання стосовно їх фінансового забезпечення знаходяться у центрі уваги
багатьох вчених, економістів.
Теоретичні та практичні аспекти соціального страхування відображені у працях В. Внукової,
Н. Кузьминчук, Ю. Конопліна, В. Гейця, В. Дем’янишина, Д. Полозенка, В. Скуратівського та багатьох
інших.
У вітчизняній літературі дослідники перше місце у соціальній політиці відводять державі, а
суспільству (в особі громадських організацій та інститутів) – друге.
Постановка завдання. Метою наукової статті є розкриття змін в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Звідси витікають основні завдання:
- розкрити сутність соціального страхування;
- показати зміни законодавчо-нормативних актів;
- висвітлити необхідність та доцільність впровадження єдиного соціального внеску.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із основних інструментів соціальної
політики є соціальне забезпечення, яке реалізується на рівні двох підсистем – соціального
страхування та соціальної допомоги.
Соціальне страхування є основним елементом системи захисту в соціальній ринковій економіці і
сприяє розбудові громадянського суспільства. Соціальний інститут забезпечує стабільність
економічних процесів і збалансовує різносторонні інтереси населення. Застосування економічних
методів державного регулювання соціального страхування дає змогу створювати економічні умови,
що спонукають суб’єктів соціального страхування діяти у необхідному для суспільства напрямку,
вирішувати ті чи інші завдання згідно із загальнодержавними та приватними інтересами [7, с. 43].
Функціонування системи соціального страхування є одним із проявів цивілізованого
громадянського суспільства.
Соціальне страхування впливає на підвищення ефективності діяльності підприємства через
матеріальне становище та охорону здоров’я працівників. Воно є фінансовою категорією [8].
За допомогою соціального страхування суспільство вирішує такі завдання:
- формування грошових фондів, з яких покриваються витрати, пов’язані з утриманням
непрацездатних і осіб, які не беруть участі у трудовому процесі;
- забезпечення необхідної кількості та структури відтворення трудових ресурсів;
- скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих членів
суспільства;
- підвищення життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучаючи до трудового
процесу [7, с. 26].
У зв’язку з проведенням податкової реформи виникла необхідність проведення реформи у
системі соціального страхування.
З 2011р. проводяться відповідні заходи щодо формування системи внесків на державне
пенсійне страхування та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які не входять до
складу податкової системи, але суттєво впливають на загальний рівень податкового коефіцієнта,
податкове навантаження на працю й масштаби заробітної плати, що в свою чергу впливає на обсяг
надходжень податку з доходів фізичних осіб в місцеві бюджети.
Реформування системи внесків на державне пенсійне страхування та загальнообов’язкове
соціальне страхування полягає в тому, що запроваджено єдиний соціальний внесок, який утримується
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із зарплати найманих працівників і нараховується на фонд оплати праці та сплачується
роботодавцями.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – консолідований
страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у
випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання
страхових виплат (послуг) за даними видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування [1]. Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших
документів, відповідно до яких проводиться нарахування.
Питання реєстрації та обліку платників єдиного внеску урегульовано Пенсійним фондом України
в Порядку обліку платників та Положенні про Держреєстр [2, 5].
Взяття на облік страхувальників здійснюється за місцезнаходженням страхувальника (фізичної
особи чи приватного підприємця) на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором. Облік платників здійснюють місцеві органи Пенсійного фонду України. Фонд
соціального страхування від нещасних випадків подає в Пенсійний фонд інформацію про віднесення
кожного конкретного платника єдиного внеску до складу професійного ризику виробництва.
Єдиний соціальний внесок перераховується на рахунки Пенсійного фонду, які відкриті в органах
Державного казначейства.
Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску. Її розмір становить п'ятнадцять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб [3].
Необхідність встановлення певної черговості виплат при визначенні максимальної величини
встановлено тим, що згідно Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» встановлено різні розміри нарахування і утримання єдиного внеску
для кожної складової бази нарахування: заробітна плата, винагороди за цивільно – правовими
договорами, допомоги по тимчасовій втраті працездатності [1]. Розподіл сум єдиного внеску між
фондами державного соціального страхування теж залежить від того, яка саме виплата була базою
для нарахування та утримання єдиного внеску.
Єдиний соціальний внесок утримується із зарплати ( виплат, які входять до фонду оплати праці)
в розмірі 3,6%; з винагород за договорами за виконані роботи, надані послуги – 2,6% ; з допомоги по
тимчасовій втраті працездатності – 2%; із заробітної плати держслужбовців і науковців утримується
6,1%. Нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців становлять від 36,76% до 49,7%
залежно від класу професійного ризику виробництва. Для допомоги з тимчасової втрати
працездатності нарахування єдиного соціального внеску становлять 33,2%. Бюджетні установи і
організації сплачують єдиний внесок у розмірі 36,3% від фонду оплати праці.
Позитивною стороною введення єдиного соціального внеску є те, що зменшилась кількість
документів, що свідчили про перерахування страхових внесків в державні цільові фонди, покращився
документообіг. Для визначення страхового стажу використовується категорія мінімального страхового
внеску, яка передбачає використання не лише періоду сплати внесків, а й їхнього розміру.
Проблематичним питанням є механізм визначення мінімального страхового внеску і яку інформацію
про стаж конкретного працівника отримуватиме роботодавець.
Роботодавці не мають право без отримання коштів від фонду виплачувати допомогу з
тимчасової втрати працездатності за рахунок фонду загальнообов’язкового соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, якщо кількість днів хвороби перевищує 5 днів. Допомога
виплачується тільки тоді, коли роботодавець звернеться до фонду, представить заявку – розрахунок і
фонд на протязі 10 днів перерахує кошти для матеріальних виплат. Фондом соціального страхування
надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
- допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- допомога на поховання.
Фінансування страхувальників – роботодавців для надання матеріального забезпечення
найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями
відділень фонду.
Держава є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим
особам фонду, стабільної діяльності фонду.
Суттєво змінився порядок фінансування соціальної допомоги, принципи визначення страхового
стажу для застрахованих осіб.
Розширились повноваження комісії з соціального страхування підприємств, установ, організацій.
Зокрема, до повноважень комісії додали контроль за своєчасним направленням до робочих органів
фонду загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, заяв – розрахунків про нараховані суми допомоги.
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У зв’язку із змінами законодавчих матеріалів, фонд соціального страхування, який фінансує
соціальні заходи, не контролює сплату внесків страхувальниками, а значить відсутня можливість
взаємозарахування виплат соціальних допомог. Новий механізм фінансування виплат складається з
таких етапів:
- роботодавець самостійно визначає суму допомоги, що підлягає виплаті за рахунок коштів
фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- про розраховану суму страхувальник повідомляє до робочих органів фонду;
- заявлена сума надходить на окремий (спеціальний) рахунок роботодавця;
- роботодавець видає отримані кошти застрахованим особам, а залишок повертається.
Всі страхувальники складають та подають звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове держане соціальне страхування в органи Пенсійного фонду України [4].
Висновки з проведеного дослідження. Загалом, механізм соціального страхування
спрацьовує ефективно за умови функціонування його складових, за допомогою яких держава
забезпечує соціальний захист населення.
З метою покращення системи соціального страхування необхідно:
- удосконалити механізм розподілу єдиного соціального внеску;
- ефективно управляти системою соціального страхування у відповідності з діючою
нормативною базою і наявними фінансовими ресурсами.
Таким чином, введення єдиного соціального внеску покращить систему соціального страхування
та удосконалить систему контролю за дотриманням прав і гарантій застрахованим особам.
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Анотація
У науковій статті розкрито сутність та роль соціального страхування в сучасних умовах.
Висвітлено єдиний соціальний внесок, його утримання та нарахування. Охарактеризовано зміни
законодавчих матеріалів і завдання соціального страхування, джерела надходження та напрямки
використання коштів фонду соціального страхування.
Ключові слова: соціальне страхування, єдиний соціальний внесок, соціальне забезпечення.
Аннотация
В научной статье отражено сущность и роль социального страхования в современных
условиях. Показано единственный социальный взнос, его удержание и начисление.
Охарактеризованы изменения законодательных материалов и задачи социального страхования,
источники поступления и направления использования средств фонда социального страхования.
Ключевые слова: социальное страхование, единственный страховой взнос, социальное
обеспечение.
Annotation
The article reveals the essence and the role of social insurance in the modern world. Displaying the
only social contribution of his detention and charges. The characteristic changes of legislative materials and
tasks of social insurance, sources of funds and areas of social insurance fund.
Key words: social insurance, the single social tax, social security.
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ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. Динаміка світового економічного поступу на сучасному етапі
обумовлює активний розвиток теорії управління. Поряд із прискореним впровадженням концепції
стратегічного управління, сфера виробництва та дистрибуції звертається до концепції логістики.
Можна із впевненістю стверджувати, що пріоритетні напрями стратегічного управління, насамперед,
стосуються сфери логістики, тобто сфери просторово-часової трансформації товарів, послуг, капіталу,
інформації.
У стратегічному вимірі логістика виступає, по-перше, як засіб оптимального вирішення нових
проблем переміщення матеріалів і товарів, по-друге, як засіб досягнення важливої тривалої
конкурентної переваги, по-третє, як засіб забезпечення перспектив розвитку. Логістика дозволяє
формувати оптимальні системні рішення на оперативному рівні, визначати та реалізовувати
конкурентну логістичну стратегію для отримання переваг в ціні та рівні обслуговування, приймати
корпоративну стратегію розвитку із охопленням всього циклу життя товару.
Таке розуміння логістики обумовлює необхідність переосмислення концепції та завдань
логістики, методів та інструментів прийняття логістичних рішень, зокрема методології узгодження
цілей та інструментарію досягнення компромісів в горизонтальних та вертикальних напрямах
інтеграції. Інша сфера логістики стосується формування умов та методики прийняття логістичних
рішень щодо локалізованих в певних мережах логістичної системи об’єктів цих рішень. Це означає
необхідність формування методичних засад обґрунтування логістичних рішень у фазовій,
функціональній та інституціональній структуризації логістичних систем та їх наступного узгодження на
рівні інтеграції структурованих об’єктів логістичних рішень.
Сучасна управлінська парадигма та концепція інтегрованої логістики при дослідженні
економічних систем і розвитку ринкових відносин обумовлюють теоретичний інтерес до пошуку
резервів ефективності функціонування підприємства у тісній взаємодії з бізнес-партнерами і зовнішнім
середовищем для найбільш повного задоволення потреб споживача. Саме споживач (клієнт) є ядром
логістичного ланцюга та його роль в процесах створення і товарного обігу постійно зростає. Сучасні
бізнес-структури, пристосовуючись до вимог нових конкурентних умов, вимушені здійснювати постійну
модифікацію своїх організаційних форм та запроваджувати інноваційні технології ведення бізнесу, які
б відображали нові тенденції у філософії управління.
Логістична концепція є однією із перспективних управлінських технологій, яка здатна розширити
можливості для задоволення потреб ключових споживачів через досягнення особливих конкурентних
переваг. Її важливість і актуальність дослідження обумовлюється тим, що логістичні операції
вирізняються значною географічною роз’єднаністю, а типова сучасна компанія, як правило,
складається із багатьох бізнес-одиниць та володіє обширними зв’язками із постачальниками,
посередниками та споживачами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню зазначених актуальних проблем
присвятили свої наукові праці зарубіжні та вітчизняні вчені. Зокрема І. Ансофф визначив особливості
динаміки сучасного економічного середовища та передумови впровадження стратегічних
корпоративних перетворень [2], П. Друкер окреслив сучасні напрями внутрішньокорпоративних
перетворень [3], В. Голіков визначив особливості суспільно-корпоративних відносин [5], З. Шершньова
запропонувала підходи до формування сучасних корпоративних стратегій [12], А. Воронкова
визначила чинники формування стану сучасного корпоративного управління [4], Г. Назарова
запропонувала концепцію організаційно-структурної розбудови корпорацій [7], А. Пилипенко
сформував концептуальні основи інтеграційного розвитку підприємств [8].
Незважаючи на численні наукові дослідження та розробки, деякі аспекти корпоративних
стратегій досліджено недостатньо. Важливо зосередити увагу на логістичному підході до формування
та змін корпоративних стратегій та ролі логістики у їх реалізації.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності та визначення використання
логістичного підходу до трансформації корпоративних стратегій шляхів його впровадження в практику
управління підприємствами в процесі їх інтеграції.

28

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних глобалізаційних умовах підприємство
як окрема бізнес-одиниця втратило можливість досягати цілей діяльності, концентруючи
управлінський вплив на внутрішні ресурси. На перше місце у глобальній конкуренції вийшли
інтегровані бізнес-групи, які об’єднують інноваційні проекти і велике виробництво, а також здійснюють
свою діяльність на принципах функціонування ділових мереж. Звичайно, стійкі та довгострокові
об’єднання з декількома учасниками – явище не нове, проте кількість галузей, де виживання у
національній та міжнародній конкуренції залежить від участі у подібних альянсах (які часто об’єднують
традиційних суперників), стрімко зростає. Для дослідження впливу зовнішньої логістики підприємства
на конкурентоспроможність такі мережі варто розглядати як логістичні ланцюги поставок з різною
ефективністю окремих елементів. Сучасне економічне становище часто характеризується
недостатньо корельованим зв’язком вкладених ресурсів та ефектом від їх використання у різних
ланках ланцюга поставок. Володіння брендом, патентом, франчайзинговими правами чи
торговельними мережами домінує над володінням ресурсними об’єктами, які поступово переносяться
у країни з низьким рівнем економічного розвитку. Наприклад, у харчовій промисловості США частка
елементів логістичного ланцюга у загальних доходах галузі становить: фермерів – 15 %, переробного
сектору – 30-40 %, дистрибуції – 45-55% [1].
Новітні економічні відносини характеризуються бажанням споживача безпосередньо брати
участь у створенні продукту, визначати його властивості та структуру закладеної у ньому цінності,
володіти інформацією про учасників ланцюга продукції та витрати, понесені на її створення. У свою
чергу, стратегічним управлінським завданням інших учасників ланцюга є пошук способів ефективної
співпраці зі споживачем. Так, К.К. Прахалад та В. Рамасвамі підкреслюють, що початок ХХІ століття
ознаменувався парадоксом економіки: споживачі мають більше альтернатив, які приносять менше
задоволення, а керівництво компаній має більше варіантів стратегічних рішень, що, однак, для їхніх
компаній є менш цінними. При цьому ці науковці зосереджують увагу на зміні ролі споживача в процесі
створення продукту: «Найфундаментальнішою зміною стала трансформація ролі споживача від
ізольованого до задіяного в бізнес-процесах, від необізнаного до поінформованого, від пасивного до
активного. Вплив активного, задіяного та обізнаного споживача виявляє себе різними
способами» [9, с. 4].
Обґрунтованими та перспективними є твердження А. Сливотскі про можливість вибору
споживачами не лише необхідного товару, а й бізнес-процесу, який його створює. Розвиваючи цю
думку, А. Сливотскі підкреслює, що цінність може мігрувати до інших бізнес-моделей в межах однієї
галузі або переорієнтуватися на іншу, де є моделі, що найбільше адаптовані для реалізації пріоритетів
споживачів і отримання прибутку [10, с. 14]. Тому властивості, закладені у цінність, справедлива ціна
та довіра і повага продуцента є ключовими чинниками при прийнятті рішення споживачем стосовно
оплати цінності.
Таке становище змушує компанії відмовитися від традиційного підходу до взаємодії зі
споживачем, який розглядає його за межами процесу створення продукту і передбачає лише один
пункт обміну, у якому цінність продукту обмінюється на цінність для компанії. Успішна діяльність щодо
створення усіх видів цінності повинна враховувати, що споживач є частиною ланцюга, може впливати
на місце виникнення та структуру цінності, у нього немає потреби враховувати галузеві межі у процесі
вибору цінності. Практика діяльності успішних компаній демонструє існування багатьох точок дотику,
де споживач і компанія можуть спільно творити цінність.
Важливою ознакою сучасного економічного становища, що спонукає компанії до спільного
творення цінності, є стрімкий розвиток електронних технологій та електронної торгівлі, який відкрив
для споживачів доступ до інформації про пропозиції конкурентів, структуру цінності та формування
ціни продукту. З іншого боку, компанії отримали можливість відслідковувати реакцію та побажання
споживачів, які виникають внаслідок аналізу згаданої інформації та розміщуються на численних
Інтернет-сторінках. Веб-простір дав можливість компаніям набагато глибше проникати у сукупність
переваг споживачів і на основі цього значно покращувати процеси формування продукту. Діалог між
елементами ланцюга цінності, що виник внаслідок впровадження Інтернет-технологій у економічне
середовище, не тільки сприяє обміну знаннями, але й породжує розуміння між компаніями та
споживачем.
Початок періоду спільного творення цінності принципово змінює загальновизнані ознаки систем
виробництва та інших ланок формування і передачі цінності, а також радикально трансформує
систему стратегічного управління підприємств, у тому числі побудови конкурентних стратегій, з метою
формування передумов успіху у перспективі. Оскільки створення цінності продукту здійснюється
спільно усіма учасниками ланцюга, і вони несуть інтегровану відповідальність за це створення, варто
виокремити нову форму конкуренції, яка передбачає суперництво не окремих компаній, а ланцюгів
створення продукту. У цій конкурентній боротьбі виграють лише ті ланцюги, які включають в себе
споживача як учасника та основного мотивуючого елемента створення цінності продукту.
Конкуренція за ключові цінніснодомінуючі бізнес-процеси спонукає до взаємного проникнення у
організаційні структури учасників ланцюга створення продукту, яке відбувається здебільшого за
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рахунок процесів злиття та поглинання або утворення рівноправних інтегрованих структур на зразок
стратегічних альянсів, промислових груп, кластерних об’єднань тощо. Інтеграційні процеси
обумовлюються прагненням контролю над розподілом сукупної винагороди, яку сплачує споживач за
отриману сукупну цінність продукту та збільшення цінності компанії через здатність нарощування та
утримування частки створюваної цінності продукту.
К.А. Бартлет, аналізуючи теорію конкурентної стратегії М. Портера, робить висновок про те, що
центральним завданням менеджменту є зміцнення влади над своїми постачальниками та
споживачами і пошук способів не підпускати до свого бізнесу існуючих і потенційних конкурентів для
того, щоб захистити стратегічні переваги фірми і отримати від них максимальну вигоду. Компанія
процвітає тоді, коли вона здатна утримати якомога більше цінності, втіленої у продуктах та послугах.
Відповідно, її завдання – зосередитися на тому, як опанувати цією цінністю [6, с. 196].
Стратегічне перепроектування створює новий набір політичних альтернатив для отримання
контролю над стратегічними ділянками галузевих процесів. З розвитком інтеграційних функцій галузей
стратегія на рівні корпорації має враховувати:
• портфель процесів: визначення, над якими горизонтальними і інтегрованими ланцюгами
корпорація має прагнути отримати контроль (і з якою метою) та до розвитку яких горизонтальних та
інтегрованих ланцюгів має мотивувати інших;
• стратегічні альянси: визначення типів взаємовигідних угод між секторами;
• сфера впливу: визначення способів отримання контролю над іншими процесами для
збільшення цінності результатів власного основного процесу, особливо через контроль над
інформацією, необхідною для ланцюгів створення цінності нижчого порядку [11, с. 131].
Створення інноваційних технологій управління ланцюгами поставок визначає успішну діяльність
підприємства, його розвиток та стратегічні конкурентні позиції. Як зазначає С. Чоудхарі, говорячи про
побудову стратегій у XXI столітті основну увагу буде спрямовано на вивчення принципово нових
можливостей бізнесу, на радикальне змінення способів обслуговування кінцевих споживачів і/чи
посередників [6, с. 245].
Злиття двох компаній чи поглинання підприємства, на відміну від альянсів, мають незворотний
характер та потребують створення ефективних структур, узгодження бізнес-процесів та реалізації
очікуваних синергічних ефектів.
Створення нової ефективної організаційної форми додає цінності компанії, оскільки управлінські
ноу-хау, особливо численні вимоги, необхідні для функціонування нової форми, буде нелегко
скопіювати. Отже, підприємства, здатні до усвідомлення і застосування визначеної організаційної
форми, можуть зберегти певні переваги на конкурентами, які номінально використовують такий самий
тип організації [11, с. 107].
Злиття підприємств спонукає до детальної реорганізації наявних процесів та структур. Період
інтеграції після злиття є найбільш сприятливим для запровадження нових логістичних процесів,
оскільки в цей період необхідно узгодити та по-новому налагодити більшість сфер бізнесу. Логістика
володіє найбільшим інтеграційним потенціалом та здатна налагодити управління і ланцюгом
створення цінності в цілому, і окремими процесами у цьому ланцюгу зокрема.
Для об’єднання стратегій кожної структурної одиниці, яка входить до корпоративного ланцюга
створення продукту компанії, стратегія на рівні бізнес-одиниць має сформувати політику спрямування
децентралізованих ланцюгів. Зокрема, стратегічно перепроектована компанія повинна на рівні бізнесодиниць враховувати такі аспекти:
• виготовлення товару на замовлення: визначення способів оптимізації моделі і роботи ланцюгів
створення продукту для досягнення гнучкості процесів, достатньої для задоволення
індивідуалізованих товарних запитів;
• проектування системи: визначення способів об’єднання серії ланцюгів створення продукту для
збереження рівноваги потреби ефективності всередині кожної децентралізованої організації процесу
та одночасного досягнення ефективності виробничої системи компанії;
• гнучкість системи: визначення способів підтримки високоефективної структури процесів та
одночасного набуття гнучкої здібності реагування на зовнішні потреби у змінах [11, с. 133].
В межах корпоративного утворення логістична стратегія передбачає координацію функцій з
управління окремими елементами ланцюга створення продукту у окремих підрозділах, що володіють
найбільшим логістичним потенціалом та здатні створити комплекс управління таким ланцюгом в
цілому, навіть коли не всі його елементи охоплені корпоративним об’єднанням. Ці підрозділи повинні
інтегруватися в загальну систему управління корпоративним об’єднанням. Здійснювати управління
системою може уповноважена логістична одиниця, оскільки важливим чинником успішного
впровадження логістичної мережі є загальна координація логістичних процесів.
Важливою умовою успішної інтеграції є чіткий розподіл компетенцій підрозділів підприємств, що
об’єдналися. Зменшення участі кожного підприємства у створенні кінцевого продукту за рахунок
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створення орієнтованих на спільний процес структур сприяє прозорості та гнучкості ланцюга, а
розподіл процесів створення цінності потребує активного управління запасами та потужностями.
Ефективні адаптаційні процеси не тільки дозволяють збирати та використовувати інформацію
для управління потоками ресурсів, а й регулювати цей процес для того, щоб часові переміщення
активів та інших ресурсів не створювали дорогих протиріч та пов’язаних з ними постійних
перегрупувань можливостей [11, с. 102].
Корпоративні утворення досить часто не володіють відповідними ресурсами для виконання
завдань з інтеграції та координації. Ці сфери належать до функцій спеціалізованих логістичних
підприємств, які займаються наданням логістичних послуг,
консультуванням та логістичним
аутсорсингом, і саме ці підприємства відіграють важливу роль у процесі злиття чи поглинання.
Завданням цих компаній є управління ланцюгом підприємств на основі об’єднання усіх ресурсів та
свого власного потенціалу з ресурсами та потенціалом корпоративного утворення. Стратегією
логістичного підприємства має бути яскраво виражена експансія на основі злиття та організації
корпорацій, а також досягнення переваг великого новоствореного економічного об’єкта. Сучасні
логістичні підприємства відповідають новим вимогам, використовуючи електронний бізнес та беручи
на себе виконання спеціальних завдань, включаючи модульні пропозиції щодо логістичних рішень в
підприємницьких процесах, які відбуваються на електронних торговельних майданчиках.
Частина завдань, що ставляться в процесі інтеграції, можуть бути вирішені при організації
кооперативного об’єднання підприємств. Такі об’єднання мають вигляд стратегічного альянсу,
кооперації чи кластера, оскільки в цьому випадку всі підприємства-учасники продовжують
концентруватися на основному виді діяльності. Аналогічно з підприємствами, що об’єдналися у
процесі злиття чи поглинання, управління логістичними системами, особливо в умовах
довготермінової співпраці, можна передати юридично незалежному логістичному підприємству.
Стратегічні партнерства (квазі-ієрархії) необхідні у випадку, коли постачальники забезпечують
наявність стратегічних компонентів – виробів, що володіють високою доданою цінністю та відіграють
важливу роль в диференціації кінцевого продукту компанії. Стратегічні партнерства вимагають
численних узгоджень функцій між постачальником та покупцем. Посилення функціональної
координації та інвестицій, пов’язаних із партнерством, стирає організаційні межі між постачальником
та покупцем. Окрім того, посилюється мотивація сумісності партнерів, оскільки обидві сторони
здійснюють спеціалізовані інвестиції, які мали б малу цінність за відсутності цих відносин [11, с. 256].
Прозорі процеси у створюваному кооперативному логістичному ланцюгу, узгоджена діяльність,
єдине планування та управління мають сприяти уникненню розбалансування локальних
внутрішньоорганізаційних процесів. Метою такої діяльності є розробка системи управління
логістичними ланцюгами, яка на базі комунікаційного каналу об’єднує всіх учасників кооперативного
утворення. У цю систему необхідно включити елемент, що сприятиме вирішенню стратегічних завдань
та розглядатиме в оперативному режимі всі важливі завдання, починаючи з обробки замовлення та
закінчуючи зв’язком з транспортною системою.
Висновки з проведеного дослідження. Основою співпраці різних підприємств в ланцюгу
створення продукту є визначення загальної мети та потенціалу, досягнення однакового розуміння
завдань та побудова системи взаємної довіри. Партнери мають зрозуміти користь для кожного із них
від співпраці у сфері використання спільного логістичного ланцюга. Менеджмент кооперативного
об’єднання повинен донести до кожного окремого підприємства позицію, що співпраця з іншим
підприємством дасть можливість отримати додатковий прибуток за рахунок економії логістичних
витрат, кращого доступу до ринків та підвищення попиту на вироби та послуги. Тому варто з
допомогою аналізу підприємницької діяльності визначити шанси на успіх кооперативного утворення з
позиції витрат та прибутку. Кількісний вираз та ідентифікація цілей, яких можна досягнути з допомогою
кооперації, дозволяють визначити профіль діяльності майбутніх партнерів за наступними позиціями:
сфера діяльності, величина підприємства, місце розташування, бажаний стиль управління. Важливим
кроком є створення проекту організації процесів в кооперативному об’єднанні.
З точки зору одного підприємства, що функціонує як ланка ланцюга, недостатнім є забезпечення
лише ефективної організації логістичної системи. У кожного із партнерів виникає питання включення
до компетенції внутрішньо організаційного менеджменту логістичних завдань, що випливають з
ланцюгового співробітництва. На вирішення цього питання впливає інтенсивність співробітництва і
вже існуюча на цьому підприємстві організаційна структура. Спеціалізація підприємства на виконанні
окремих завдань, виходячи із критеріїв ланцюга створення продукту, означає, що всі логістичні та інші
завдання, які вирішуються спільно в межах мережі, передаються комплексом визначеній
організаційній одиниці. Альтернативний варіант структури передбачає розподіл логістичних
мережевих завдань за місцем їх виконання. Повне підпорядкування відповідної організаційної одиниці
на виконання логістичних мережевих завдань має позитивний вплив на ефективність процесів
управління та підприємницької діяльності, оскільки передбачає узгодження мережевих видів
діяльності з внутрішніми процесами.
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Анотація
Розглянуто сучасні тенденції стратегічного управління інтеграційними процесами
підприємств. Обґрунтовано доцільність використання логістичного підходу до трансформації
корпоративних стратегій та запропоновано шляхи його впровадження в практику управління
підприємствами в процесі їх інтеграції.
Ключові слова: логістика, конкурентні переваги, стратегії інтеграції.
Аннотация
Рассмотрены современные тенденции стратегического управления интеграционными
процессами предприятий. Обосновано целесообразность использования логистического подхода к
трансформации корпоративных стратегий и предложено пути его внедрения в практику
управления предприятиями в процессе их интеграции.
Ключевые слова: логистика, конкурентные преимущества, стратегии интеграции.
Annotation
It was examined the modern trends of strategic management integration processes. Feasibility of
using logistic approach to the transformation of corporate strategies and the ways of its implementation in
practice management companies in the process of their integration.
Key words: logistics, competitive advantage, strategy integration.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ І ПОГЛИБЛЕННЯ ТОРГОВОЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ І УКРАЇНИ ІЗ КРАЇНАМИ СВІТУ
Постановка проблеми. Зовнішньоекономічну діяльність України визначає багато чинників.
Серед них важливу роль відіграють економіко-географічне та геополітичне положення,
природоресурсний потенціал, рівень економічного розвитку, галузева структура національного
господарського комплексу, рівень розвитку транспортної мережі тощо. Однією з основних складових
зовнішньоекономічної діяльності України є розвиток і поглиблення торгово-економічного
співробітництва із країнами світу [1]. Найсприятливішою ситуацією для економіки будь-якої країни є не
лише зростання обсягів міжнародної торгівлі, а й паритет експорту та імпорту. Однак в Україні в
останні роки помітно зросла диспропорція між цими показниками [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою зовнішньо-економічних взаємин між
країнами і народами економічна наука займається не одне століття. Різні школи і напрями економічної
думки в різні часи і в різних історичних умовах зовсім неоднозначно підходили до неї. Проблеми
удосконалення і адаптації зовнішньоекономічної діяльності до умов світового ринку розглядаються в
наукових працях багатьох вітчизняних учених-економістів, зокрема: В. Андрійчука, І. Бураковського,
В. Галушка, Й. Завадського, А. Кредісова, І. Лукінова, Г. Лук'яненка, О. Онищенка, Б. Пасхавера,
П. Саблука, В. Трегобчука, О. Шпичака, В. Юрчишина, А. Юзефовича та інших. Однак проблема
комплексного дослідження економічного співробітництва вирішена ще не повністю і вимагає
подальшого дослідження.
Огляд літературних джерел з досліджуваної проблематики засвідчує про недостатню
обґрунтованість пріоритетів розвитку і поглиблення торгово-економічного співробітництва України із
країнами світу
Постановка завдання. Метою даної статті є обгрунтовання пріоритетів розвитку і поглиблення
торгово-економічного співробітництва Херсонської області і України із країнами світу на основі аналізу
існуючої зовнішньоекономічної діяльності і оцінки структури українського експорту.
Зважаючи на продовження процесу лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, вже в
короткостроковій перспективі логічно очікувати подальше посилення конкурентного тиску на
національну економіку, що обмежуватиме експортні можливості [3]. При цьому особливу увагу слід
приділити попередженню таких системних ризиків як:
- закріплення високої частки у виробничій структурі низько- та середньотехнологічних
експортоорієнтованих галузей;
- повільність технологічної модернізації вітчизняної промисловості, що обмежуватиме
підвищення якості продукції власного виробництва і утримання позицій на стратегічних зовнішніх
ринках збуту;
- відсутність стратегічних важелів та механізмів захисту національних інтересів на зовнішніх
ринках, в результаті чого вітчизняні експортери стають об’єктами недобросовісних дій з боку інших
країн [2].
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження теми ми вирішили розпочати з
показників зовнішньої торгівлі за кількісними і якісними характеристиками (табл. 1).
Таблиця 1
Зовнішня торгівля України, мільярди доларів [7]
Країна

Експорт

Імпорт

Росія

6,9

11,2

Білорусь

0,9

1,1

Казахстан

0,7

0,3

ЄЕП — країни митного союзу

8,5

12,6

ЄС — всі європейські країни

7,2

10,3
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Проведений аналіз показників зовнішньої торгівлі за січень-липень 2010 року показує, що
Україна експортувала продукції на 27,3 мільярда доларів, а імпортувала – на 30, 7 мільярда доларів.
Ринки ЄС більш відкриті і цікаві для української продукції. ВВП країн Євросоюзу у 2009 році
сягнула 16,5 трильйона доларів. За прогнозами 2010 року ВВП країн Митного союзу складає 2
трильйони доларів.
Обсяг споживчого ринку країн ЄС незрівнянно більший від ринку СНД. Європейський Союз
об'єднує 27 держав територією більш ніж 4 мільйони квадратних кілометрів, на якій живе майже
півмільярда людей [4].
У першому півріччі 2010 року Європейський Союз був одним з найбільших
зовнішньоторговельних партнерів України поряд з країнами СНД (табл. 2).
Таблиця 2
Торгівля товарами та послугами
України з ЄС-27, перше півріччя 2010 року [7]
Оборот

Експорт

Імпорт

Сальдо

Мільярди доларів

Показник

16,44

7,07

9,37

— 2,3

% до відповідного періоду 2009 року

122,41

131,66

116,25

—

Так, частка ЄС у загальному зовнішньоторговельному обігу товарів та послуг України з країнами
світу склала 29,2%, а СНД – 39,73%. При цьому частка експорту до ЄС-27 українських товарів та
послуг становила 24,94%, а імпорту з ЄС – 33,52%.
Проте, якщо звернути увагу на структуру українського експорту, то для європейських країн
вітчизняна економіка є постачальником дешевої робочої сили і має статус сировинної.
Високотехнологічний сектор охоплює лише вузький сегмент залишків технологічних розробок
космічного спрямування та деяких інших напрямів.
Україна експортує переважно продукцію чорної металургії (залізну та марганцеву руди, чавун,
сталь, прокат), хіміко-індустріального комплексу (мінеральні добрива, полімери), агропромислового
комплексу (цукор, олію, масло, м’ясо, овочі, фрукти), а також деякі машини та обладнання (автобуси,
тепловози, вагони, судна, літаки, трактори, прокатні стани, турбіни, штучні алмази та алмазні
інструменти, металообробні верстати) [5].
Що стосується зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області у січні-квітні 2010 року,
можна визначити наступне: загальний зовнішньоторговельний обіг товарів підприємств Херсонської
області за січень-квітень 2010 року становив 138,7 млн. дол. США і проти відповідного періоду 2009
року зменшився на 1,4%. При цьому обсяг експорту у зовнішній торгівлі області товарами зменшився
на 5% та склав 94,6 млн. дол. США, обсяг імпорту зріс на 8,4% та становив 44 млн. дол. США.
Область залишається експортноорієнтованою – позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
становить 50,6 млн дол. США. За обсягами експорту Херсонська область посідає 20 місце серед
регіонів України (0,7% від загального експорту товарів України). В загальному імпорті товарів країни
частка області становить 0,2% (24 місце).
Партнерами підприємств області при здійсненні зовнішньоторговельних операцій у зазначеному
періоді стали представники 82 країн світу. Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до
Туреччини – 16,1% від загального обсягу експорту, Російської Федерації – 15,3%, Норвеґії – 15,6%,
Болгарії – 7,3% та Німеччини – 4,1% (рис.1).

Рис. 1. Основні країни-партнери в експорті регіону [8]

34

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

У структурі експорту регіону найбільша частка припадає на поставки готових харчових продуктів
– 18% від загального обсягу, продуктів рослинного походження – 17,8%, транспортних засобів та
шляхового обладнання – 17,8% тощо (рис.2).

Рис. 2. Основна товарна структура експорту [8]
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Туреччина – 19,3%, Китай – 13,6%,
Німеччина – 8,1%, Російська Федерація – 11,6% та США – 8,4% (рис.3).

Рис. 3. Основні країни-партнери в імпорті [8]
У структурі імпорту регіону найбільша частка припадає на поставки механічного обладнання –
14,9% від загального обсягу, полімерних матеріалів пластмаси та каучуку – 13,2%, продукції хімічної
та пов'язаних з нею галузей промисловості – 13,1%, недорогоцінних металів та виробів з них – 8,8%,
продуктів рослинного походження – 8% тощо (рис.4).

Рис. 4. Основна товарна структура імпорту [8]
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Збільшення обсягів імпорту відбулося через ріст поставок всіх товарних груп, окрім готових харчових
продуктів, мінеральних продуктів та маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів.
Імпорт товарів цих груп зменшився відповідно на 50,9%, 3,8% та 19,5% порівняно з січнем-квітнем 2009 р.
Висновки з проведеного дослідження. У відповідності з визначеними пріоритетами необхідно
реалізувати низку заходів, що забезпечать прискорену модернізацію зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до національних економічних інтересів та розбудови конкурентоспроможної економіки.
Зокрема необхідно:
- продовжувати нарощування платоспроможного попиту широкого кола споживачів (як
споживчого так і інвестиційного попиту);
- прискорити вирішення питання взаємного визнання технологічних стандартів України та ЄС;
- підвищити прозорість та ефективність системи митного обслуговування експортно-імпортних
потоків та посилити митний контроль в сфері експортного та імпортного ціноутворення;
- реформувати систему торговельних представництв за кордоном з орієнтацією її на ефективну
цільову підтримку національних експортерів на зовнішніх товарних ринках;
- розробити регіональні програми здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до
стратегічних цілей та пріоритетів, забезпечивши посилення повноважень органів місцевої влади у
виборі методів та інструментів реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств на місцевому
рівні, широке залучення середнього та малого бізнесу до зовнішньоекономічної діяльності,
насамперед в рамках транскордонного співробітництва.
Важливим пріоритетом зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з унікальним географічним
положенням, є міжнародні транспортні послуги. Найменшого розвитку, поки що, набув продаж ліцензій
і патентів на наукові винаходи, міжнародний туризм та інші послуги, який у перспективі також має всі
підстави стати провідним.
В імпортній діяльності пріоритетним напрямом розвитку зовнішньоекономічних зв'язків є значне
збільшення кількості партнерів, що постачають продукцію, віддаючи перевагу тим, які дотримують
міжнародних правил і не чинять тиску на внутрішню та зовнішню політику України.
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Анотація
У статті обґрунтовані пріоритети розвитку і поглиблення торгово-економічного
співробітництва Херсонської обл. і України із країнами світу. Розглянута структура українського
експорту. Проаналізована зовнішньоекономічна діяльність Херсонської області.
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Аннотация
В статье обоснованы приоритеты развития и углубления торгово-экономического
сотрудничества Херсонской обл. и Украины со странами мира. Рассмотрена структура украинского
экспорта страны. Проанализирована внешнеэкономическая деятельность Херсонской области.
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In the article proved priorities of development and deepening of trade and economic collaboration of
the Kherson area and Ukraine with the countries of the world. Considered structure of the Ukrainian export.
Foreign economic activity of the Kherson area is analyzed.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ, МЕХАНІЗМИ ТА МОЖЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ
Будь-хто може відкрити свою справу,
але потрібні геній, віра і дійсний
ентузіазм, щоб створити бренд.
Девід Огилві
Постановка проблеми. Значна мінливість ринкового середовища, соціально-економічні
трансформації, загострення конкуренції, зростання схожості товарів, стрімка зміна смаків споживачів
змушує вітчизняні підприємства освоювати і адаптувати новітні технології управління, однією з яких є
брендинг. Бренд втілює цінність товару або послуги для споживача, в певній мірі формує стійкі
стереотипи споживання, котрі пов'язуються з уявленням про статус, стиль життя, показник рівня
доходів. Саме бренд є рушієм ринку ХХI століття.
Питання брендингу є особливо актуальними сьогодні, з огляду на стан українського ринку, на
якому велику конкуренцію становлять світові бренди, в той час ускладнюючи можливості для розвитку
вітчизняних. Тому важливо визначити можливі шляхи розвитку успішних брендів українських компаній,
а також дослідити особливості брендингу в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження механізмів економічної
обґрунтованості розвитку іміджу компанії присвячені праці Д. Аакера, К. Веркмана, С, Девіса, П, Дойля,
Ф, Котлера та інших. Значний науковий внесок у дослідження даної проблеми здійснили такі українські
вчені С, Велещук, В, Приходченко, Г, Шевченко, О, Штовба, Т, Поліщук. Однак, поряд із суттєвими
досягненнями вказаних вчених та масштабність інтернет-ресурсів з брендингу, на сьогоднішній день
не достатньо розкритою залишається проблема просування іноземного бренду на терени українського
ринку, а також можливості розвитку брендингу в Україні на основі використання світового досвіду.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних положень і
практичних рекомендацій щодо основних засад, механізмів та можливостей розвитку брендингу в
Україні та використання світового досвіду у розвитку та формуванні бренду.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасні теорії маркетингу існує багато
різноманітних підходів щодо визначення поняття “бренд”. На початкових етапах розвитку воно
ототожнювалося з поняттям “торгова марка”, проте таке порівняння з подальшим розвитком
економічної думки було спростовано, оскільки поняття “бренд” є набагато ширшим, тобто кожен бренд
є торговою маркою, в той час як не кожна торгова марка може стати брендом.
На початку 50-х років Девід Огилві зробив першу спробу визначення “бренду”, характеризуючи
його як невідчутну суму властивостей продукту: його імені, упаковки і ціни, його історії, репутації і
способу рекламування. Він стверджував, що бренд так само є поєднанням враження, який він
справляє на споживачів, і результатом їх досвіду у використанні бренду [6, с. 419].
Найбільш поширеним визначенням, що є законодавчо закріпленим у багатьох країнах світу, є
визначення Американської Компанії Маркетингу, за яким бренд - це ім'я, термін, знак, символ (чи
дизайн або комбінація всього вказаного), призначені для ідентифікації товарів або послуг одного
продавця чи групи продавців, а також для відокремлення їх товарів або послуг від товарів чи послуг
конкурентів [1].
Сучасні науковці в переважній більшості (Д, Алесандро, Дж, Грегорі, Ф, Котлер) трактують
поняття “бренд” як процес сприйняття покупцем товарів чи послуг, сукупність його емоцій та вражень.
Дослідник Приходченко Я.В. у своїх працях розглядала бренд товару, як уявлення споживачів
про певні властивості товару, які виділяють його серед товарів-аналогів, обумовлюють прихильність,
відданість і довіру до нього, що сприяє створенню додаткового прибутку для підприємства [2].
Можливі наступні трактування бренду: [9]
- маркетинговий термін, який означає символічне втілення комплексу інформації, пов'язаної з
певним продуктом або послугою;
- розпізнавальна назва і/або символ (логотип, торгова марка, дизайн упаковки), призначений
для ідентифікації товарів чи послуг, що пропонуються окремим продавцем або групою продавців;
- поєднання набору торгових марок (назви бренду, логотипу і т. ін.), а також сприйняття їх
споживачем і очікувань, пов'язаних з товаром або послугами, що відповідають цим торговим маркам;
- торгова марка з іміджем, що склався;

37

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

- це не сам товар, а його суть, значення і призначення.
Доповнивши визначення сутності бренду, дане фахівцями компанії BrandAid, О. А. Харчук
охарактеризував бренд як торгову марку, яка містить послідовний набір функціональних,
раціональних, емоційних, психологічних і соціальних обіцянок фірми-виробника. Цільові аудиторії є
для останньої унікальною, значущою, доступною і зрозумілою та такою, за яку вони погоджується
платити преміальну ціну протягом тривалого періоду часу [6, с. 420].
В цілому поняття бренд включає всі вище перелічені характеристики, тому, з нашого погляду,
раціональним є наступне визначення: бренд – це комплекс характеристик товару чи послуги (імені,
знаку, торгової марки, репутації), які формують уявлення споживачів про нього і призначені для
відокремлення цих товарів чи послуг від товарів чи послуг конкурентів.
Сьогодні ринок України стає середовищем безпосередньої діяльності глобальних компаній,
користувачів глобальних брендів, новітніх брендових програм, які орієнтовані на вітчизняних
споживачів та виробників [4, с. 35].
Особливість створення брендів в Україні полягає в тому, що конкурувати доводиться з уже
розкрученими іноземними торговими марками, що, безперечно, не так уже й дешево. Проте, за
достатнього рівня інвестицій та професійного підходу, українські бренди нічим не поступатимуться
імпортним.
Українські споживачі сприймають успішний бренд як систему цінностей, яка дозволяє виділяти
продукти, відокремлювати від товарів конкурентів і в деяких випадках віддавати перевагу українським
брендам над глобальними.
Саме специфіка купівельної поведінки українців визначає особливості застосування концепції
брендингу на вітчизняному ринку. Освоюючи цю концепцію, необхідно враховувати, що:
1) загальний рівень розпізнання брендів в українських споживачів не великий, але він постійно
росте, тому Україна — країна, де можна досить швидко створити і просунути новий бренд;
2) унаслідок стрімкого насичення вітчизняного ринку споживачі, не встигають формувати
лояльність до визначеної товарної марки в зв'язку з постійною появою нових товарів, раніше не
відомих;
3) у споживачів спостерігається ріст недовіри до якості закордонних товарів, особливо
продовольчих, і однозначно перевага надається вітчизняним маркам продуктів харчування (за
деякими одиничними виключеннями);
4) бренд в Україні в набагато більшій мірі , ніж на Заході, сприймається як символ “автентичності
товару” (відсутність підозр у незаконній підробці марки);
5) у свідомості вітчизняного споживача поняття “бренд” розподіляється між трьома факторами:
країна-виробник, привабливість упакування і товарна марка, тому назва марки повинна
доповнюватися зведеннями про країну-виробника;
6) необхідно враховувати національні традиції й особливості сприйняття рекламних звертань
українськими споживачами і формувати їх таким чином, щоб вони стали більш приємними, чим
рекламні повідомлення закордонних конкурентів, розраховані на сприйняття населення, що звикло до
специфічної мови реклами, зокрема, для українських споживачів важлива “персоніфікованість”
бренду, тобто використання відомих особистостей для його просування.
Отже, завдання брендингу для українських компаній на сьогодні наступні [5, с. 133]:
1) агресивне зростання бренду з метою наближення до основних конкурентів;
2) стійке зростання знання про бренд;
3) розвиток існуючої платформи;
4) поліпшення візуалізації бренда, використання креативних підходів в комунікації;
5) розширення бази лояльних і регулярних споживачів.
Необхідно зауважити, що не менш важливу роль у формуванні брендів вітчизняних підприємств
відіграє їх регіональне розміщення (табл. 1)
Таблиця 1
Причини, які перешкоджають використанню бренду в діяльності українських
підприємств, % [3]
Причини
Мінливість зовнішнього
середовища
Недоцільність за сучасних умов
Відсутність спеціалістів

Регіони України
Південний
Західний

Центральний

Східний

Північний

14,2

18,4

21,7

25,9

19,8

10,5
15,6

22,7
20,5

25,3
20,8

20,2
20,4

21,3
22,7

Враховуючи всі причини, які перешкоджають використанню бренду в Україні, можна зробити висновок,
що найсприятливішим для цієї діяльності є саме центральний регіон, а найбільш проблемними – південний і
західний.
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Незважаючи на домінування міжнародних брендів на багатьох національних ринках, чимало
брендів мають значно більший вплив і з часом виходять на загальнонаціональний і навіть світовий
рівень. В Україні про це свідчать ряд брендів, які отримали міжнародне визнання. Так, в рамках
проекту УкрБренд був опублікований черговий щорічний рейтинг УкрБренд-2010 - ТОП-100
українських брендів.
1. Nemiroff – $404 млн;
2. Оболонь – $322 млн;
3. Чернігівське – $274 млн;
4. Хортиця – $197 млн;
5. Київстар – $192 млн;
6. Roshen – $167 млн;
7. Сандора – $155 млн;
8. Славутич – $149 млн;
9. Life:) – $125 млн;
10. Хлібний Дар – $117,5 млн. [7]
Даний рейтинг висвітлює досить важливу проблему вітчизняного брендингу: з десяти перших
брендів, шість представляють ринок алкогольної і слабоалкогольної продукції. Такі результати
наштовхують на розуміння необхідності зміни соціальної спрямованості державної підтримки
вітчизняного виробника.
Сьогодні для України є актуальним адаптація світового досвіду, набутого в процесі створення і
розвитку брендів, до реалій вітчизняної економіки в контексті поглиблення глобалізації, оскільки в
Україні вже функціонують десятки глобальних брендів, які значною мірою детермінують середовище
формування та розвитку українських брендів. Вони змушують українських виробників більш
відповідально підходити до випуску якісних, конкурентоспроможних товарів і послуг та боротися за
лояльність споживачів. Разом з тим, в Україні більшість компаній здійснюють брендинг без чіткої
стратегії бренд-менеджменту, що неминуче негативно позначається на їхніх брендах. Тому, важливо
враховувати особливості застосування методологічних концепцій брендингу в світовій практиці.
Однією з найбільших транснаціональних компанії світу є Nestle, яка налічує 511 фабрик і
промислових підприємств у 86 країнах світу. Продукція компанії присутня на ринках напоїв,
кондитерської продукції, кулінарії, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів,
морозива, готових сніданків, FoodServіces і професійних продуктів, а також корму для тварин. Основні
бренди компанії – Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, Kit Kat, Perrier, S. Pellegrino, Vittel.
В наш час в активах компанії Nestle понад 6000 брендів, виготовляється понад 10000 видів
продукції. Успіх даної компанії – у постійному спілкуванні зі споживачами, розумінні їх потреб, що
лягає в основу розробки кожного продукту та формування бренду.
Nestе вкладає значні обсяги інвестицій в наукові дослідження і технічні розробки. Компанія
володіє найбільшою в світі організацією з дослідження продуктів харчування та напоїв, де залучено
3700 працівників в R&D (Дослідження та Розвиток), щорічні інвестиції складають близько 1.7 млрд., 92
отриманих патентів, 238 наукових статей, опублікованих в спеціалізованих журналах. “Якість продуктів
– якість життя” – головне кредо компанії Nestlе [8].
Стратегія Nestle передбачає впровадження гасла “Думай глобально – дій локально”, тобто
пристосування продукту до місцевих смаків та вподобань. Наприклад, близько 200 сумішей Nescafе
створено для задоволення місцевих запитів. Не маючи власної сировинної бази, компанія закуповує
молочну сировину прямо у фермерів, також створюються відповідні проекти по закупівлі кавових
зерен.
Керівники Nestle вважають, що найкращим способом зайняти лідируючі позиції на високо
конкурентному ринку є придбання функціонуючих потужностей. За останні тридцять років Nestle стала
власником 18 компаній із світовим іменем.
Nestlе сьогодні має унікальну позицію як провідна компанія світу, в основі діяльності якої лежать
принципи правильного харчування та здорового способу життя, яка володіє брендами - лідерами
ринку, має глобальний географічний масштаб бізнесу та виняткову команду менеджерів.
Запорукою успіху компанії Nestle є розвиток науково-технічної бази, збільшення асортименту
своєї продукції, пристосування продукту до місцевих смаків та вподобань, забезпечення високої якості
продукції, освоєнні нових територій і розширенні виробництва та перш за все забезпечення потреб
споживачів.
Українським компаніям при впровадженні бренду слід звернути увагу на принципи
функціонування вищеназваної компанії, які десятиліттями забезпечують успіх та визнання на світових
ринках.
Висновки з даного дослідження. Однією з основних проблем створення вітчизняних брендів в
Україні є значна конкуренція з світовими товарними марками, які в даний час займають значну частину
нашого ринку. Проте, українські підприємства, спрямовуючи свою діяльність на розширення знань про
бренд і використання креативних підходів в комунікації, враховуючи регіональні аспекти розміщення
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компаній та потреби і лояльність українських споживачів, а також, використовуючи досвід світових
компаній, які вже давно успішно розвиваються, мають реальні шанси створити конкурентоспроможні
бренди.
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Анотація
В статті досліджено історичну та змістовну парадигму категорії “бренд” та запропоновано
власне розуміння цього поняття. Визначено особливі умови розвитку брендингу в Україні та
досліджено
перешкоди
його
використання
в
діяльності
вітчизняних
підприємств.
Охарактеризовано досвід компанії Nestle у розвитку бренду.
Ключові слова: бренд, брендинг, Nestle, репутація, підприємство.
Аннотация
В статье исследовано историческую и содержательную парадигму категории “бренд” и
предложено собственное понимание этого понятия. Определенно особенные условия развития
брендингу в Украине и исследовано препятствия его использования в деятельности
отечественных предприятий. Охарактеризован опыт компании Nestle в развитии бренда.
Ключевые слова: бренд, брендинг, Nestle, репутация, предприятие.
Annotation
In the article investigational historical and rich in content paradigm of category “brand” and the own
understanding of this concept is offered. Certainly the special terms of development of brendingu in Ukraine
and investigational obstacles of his use in activity of domestic enterprises. Experience of company Nestle is
described in development of brand.
Key words: brand, brending, Nestle, reputation, enterprises.

40

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.47
Зборовська Т.Е.,
аспірантка Інституту регіональних досліджень
(м. Львів)

РОЗВИТОК МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ГАЛУЗІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Дослідження структурних особливостей економіки та окремих її
галузей є перманентно актуальним завданням. Традиційно економісти вивчають їх, досліджуючи
склад галузей та співвідношення й взаємозв’язки між ними [1, с. 42], що дає змогу виявляти певні
закономірності у розвитку галузей і в подальшому стає підґрунтям для розробки відповідних програм у
напрямку зростання національної економіки. Надзвичайно стрімкими темпами у ХХІ столітті
розвивається мобільний зв’язок, що актуалізує дослідження цього інноваційного високоприбуткового
виду економічної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом дослідженню структури економіки
приділяється значна увага. Цим питанням присвячені праці Ватаманюка З.Г., Гейця В.М.,
Грабинського І. М., Панчишина С. М., Приходько Т.І., Соляника А.І, Шевчук Л.Т. та ін. Зокрема,
львівські вчені наголошували на тому, що структура економіки України є не тільки неефективною й
екологічно небезпечною, але й такою, що спричиняє перевитрачання природних та людських ресурсів
і водночас не задовольняє потреб економіки в інвестиційних ресурсах, а потреб населення - у товарах
і послугах [2]. Все це вимагає якісної структурної перебудови економіки, зокрема забезпечення
розвитку потужних високоприбуткових новітніх галузей. При цьому одним з найбільш перспективних та
швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України є мобільний зв’язок.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження мобільного зв’язку як галузі національної
економіки та перспектив його розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Акцентуючи увагу на розширенні досліджень
зв'язків між структурою економіки країни та темпами її економічного зростання і підвищенні уваги до
них в теорії національної та регіональної економіки, Соляник А.І й Приходько Т.І. акцентують увагу на
тому, що ті країни, які спеціалізуються у сферах високих технологій, мають більш високі темпи
економічного зростання в порівнянні з іншими країнами [3, с. 695].
Це підтверджується результатами досліджень, здійснених компанією Deloitte на замовлення
телекомунікаційної компанії Telenor, якими встановлено, що завдяки мобільному зв’язку економічний
розвиток країн, які розвиваються (Україна, Сербія, Бангладеш, Малайзія, Пакистан, Таїланд) суттєво
активізувався: збільшився ВВП цих країн, в їх межах створено нові можливості для працевлаштування
й активізації інвестування. При цьому, було встановлено, що підвищення проникнення мобільного
зв’язку на 10% в країнах, що розвиваються, сприяє збільшенню річних темпів зростання економіки на
1,2%. Крім того, вималювалась така основна тенденція: у країні, де річні темпи економічного
зростання сягають 4%, збільшуючи частку населення, яке має мобільні телефони, з 10% до 20%,
можна забезпечити економічне зростання вже на рівні 5,2% на рік. У свою чергу, це, безумовно,
сприятиме збільшенню податкових надходжень.
За оцінками компанії Deloitte, у 2007 році внесок мобільного зв’язку в національну економіку
України становив 22 млрд. грн., що відповідає 5,9% загального внутрішнього валового продукту. В
інших країнах, згідно з даними експертів зазначеної компанії, ця цифра варіювала від 3,7% у Малайзії
до 6,2% у Бангладеш.
Зростання частки мобільного зв’язку у ВВП України стало потужним фактором зростання
робочих місць у цій сфері. Водночас, поліпшився інформаційний обмін, зросла ефективність праці та
розкрилися нові перспективи для розвитку бізнесу в сільській місцевості.
За період 2000-2009 рр. доходи від мобільного зв’язку зростали більшими розмірами, ніж доходи
підприємств від надання послуг пошти та зв’язку загалом (табл. 1).
Так, за період з 2002 р. по 2008 р. темпи росту доходів від мобільного зв’язку перевищували
темпи росту загальних доходів від надання послуг зв’язку (рис. 1), що є свідченням динамічного
розвитку цієї галузі.
Проте, по мірі насичення ринку і появи різноманітних операторів мобільного зв’язку та
посилення конкуренції між ними, не зважаючи на абсолютне збільшення доходів, темпи їх зростання
почали зменшуватися із кожним аналізованим роком і вже у 2009 році були меншими за темпи росту
загальних доходів від надання послуг пошти та зв’язку. Аналогічні тенденції спостерігаються і по
отриманню доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню (рис. 2).
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Таблиця 1
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку
(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ, млн. грн.)
Показники

2000
6861

2002
10720

2003
14663

2004
21124

Рік
2005
27411

2006
2007
2008
2009
Усього
33503
39966
46106
46319
за видами зв’язку:
- поштовий
519
696
733
949
1340
1307
1574
2104
2638
- телеграфний
40
35
39
73
60
57
57
52
54
- телефонний міський і
1746
2265
2687
2780
2778
3179
3862
3953
4164
сільський
міжміський (включаючи
2824
4185
4637
6033
6624
6184
5879
5511
4656
міжнародний)
- кур’єрська діяльність
…
…
…
…
…
178
237
310
284
- проводове мовлення
66
56
52
50
48
81
110
146
193
- спеціальний і
23
60
109
152
194
64
94
120
112
фельдзв'язок
- телевізійних і радіо160
254
354
531
673
854
1102
1432
1800
програм, радіозв’язок
з нього кабельного
…
…
…
…
…
542
741
1002
1284
телебачення
- нагляд та технічний
контроль за використан32
54
80
103
158
219
288
330
395
ням радіочастот
- комп’ютерний
151
360
643
935
1009
1256
1632
2416
3362
з нього надання доступу
…
…
…
…
…
1058
1376
2072
2865
до мережі «Інтернет»
1
- мобільний
1275
2736
5295
9483
14476
20056
25061
29630
28511
- стільниковий
1231
2705
5267
9456
14453
20035
25028
29606
28487
- пейджинговий
34
20
17
12
8
6
5
2
0
- транкінговий
10
11
11
15
15
15
21
22
20
- інші види зв’язку2
25
19
34
35
51
68
70
102
150
1
З 2009 року включно доходи від надання послуг інших видів мобільного зв’язку : супутникового, радіозв’язку
розподільчих систем (широкосмуговий доступ), цифрової безпроводової телефонії.
2
До 2008 року – доходи від надання послуг супутникового зв’язку, з 2009 року – доходи від надання послуг ІР –
телефонії.

Джерело : [4, с. 246]
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Рис. 1. Темпи зростання доходів від надання послуг пошти та зв’язку і мобільного зв’язку,
зокрема.
Джерело : складено за [4, с. 246]
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Рис. 2. Темпи зростання доходів від надання населенню послуг пошти та зв’язку і
мобільного зв’язку зокрема
Джерело : складено за [4, с. 247]
Прибутки від мобільного зв'язку вже зараз перевищують прибутки від міжнародного зв'язку в
стаціонарних телефонних мережах і в майбутньому ця сума зростатиме ще більше. У деяких країнах
місткість мереж стільникового зв'язку вже перевищила аналогічний показник для стаціонарних мереж.
Щодо України, то на сьогодні мобільний зв'язок вже є високодохідною галуззю: у 2009 році послуги
зв`язку становили 46,1 млрд. грн., у тому числі послуги на 18 млрд. грн. були надані населенню. Цей
обсяг послуг був наданий операторами усіх форм власності [5].
Населення України вже відчуло перевагу мобільного зв’язку порівняно із стаціонарним, що
обумовлено зручністю користування ним. Про це засвідчують наступні дані: середньостатистична
українська родина витратила у 2009 році на послуги зв’язку приблизно 990 грн. або 83 грн. на місяць.
Із загальних витрат половина була витрачена на рухомий (мобільний зв’язок), чверть – фіксований
телефонний зв’язок, 10% - послуги з передавання даних та надання доступу до мережі Інтернет і
менше 3% - послуги поштового зв’язку [5].
В результаті, у 2009 році було сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету
та Пенсійного фонду на 10,2 млрд. грн., чи на 14% більше, ніж у 2008 році. Цікаво, що лише третина
цих платежів проведена підприємствами галузі зв’язку, управління якими здійснює держава [5].
Позитивні результати діяльності пошти та зв’язку обумовили реалізацію можливості зростання
середньомісячної заробітної плати працівників цієї сфери, яка у 2009 році досягла 2,3 тис. грн.,
збільшившись на 18% порівняно із рівнем 2008 року. Про ефективність функціонування галузі
засвідчує не тільки те, що станом на 1 січня 2010 року на її підприємствах не було заборгованості з
виплати заробітної плати, але й те, що галузь мала можливість далі розвиватися: протягом 2009 року
на розвиток було використано понад 8,3 млрд. грн. капітальних інвестицій, з них понад 1,1 млрд. грн.
освоєно підприємствами галузі зв’язку, управління якими здійснює держава [5].
Наслідком такого активного розвитку стало збереження високого рівня проникнення рухомого
(мобільного) зв’язку в загальній кількості населення України, а саме: на рівні 119,8%, в той час як
аналогічний показник по фіксованому телефонному зв’язку становив лише 28,4%.
У першій половині 2010 року частка доходів від мобільного зв’язку з-поміж усіх інших видів
зв’язку перевищила 60 % (табл. 2).
Загалом, як свідчать дані звіту компанії Gfk Ukraine, проникнення мобільного зв‘язку в Україні за
2010 рік зросло на 2 відсоткових пункти і досягло 82% населення [6].
Протягом 2010 року продовжилась тенденція до зростання користування мобільним зв’язком
серед осіб у віці старше 50 років.
В четвертому кварталі 2009 року мобільним зв’язком користувалось 77% українців у віці 50-59
років та лише 48% у віці старше 60 років. Проте, за останній рік рівень проникнення мобільного зв’язку
серед цієї вікової групи зріс на 3-6 п.п. і досяг 80% серед осіб у віці 50-59 років та 54% серед групи
старше 60 років [7].
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Таблиця 2
Структура та динаміка доходів по видах послуг зв’язку

Види зв’язку
Поштовий, спеціальний та
фельдзв’язок, кур’єрська діяльність:
поштовий
спеціальний та фельдзв’язок
кур’єрська діяльність
Телеграфний
Фіксований телефонний
Місцевий телефонний
Міжміський та міжнародний
телефонний
Проводове мовлення
Передача і прийом телевізійних та
радіопрограм, радіозв’язок
з нього:
кабельне телебачення
Комп’ютерний
з нього:
надання доступу до Інтернет
Рухомий (мобільний)
з нього:
стільниковий
Інші
ВСЬОГО
Джерело : [5]

Доходи від послуг зв’язку,
(тис.грн.)
січень – червень
січень-червень
2009 року
2010 року

Темп росту
доходів, %

Питома вага
доходів у
загальному
обсязі, %

1 452,5

1 590,0

109,5%

7,0%

1 256,1
56,0
140,4
27,8
4 340,4
2 020,0

1 393,1
61,1
135,8
23,1
4 248,5
2 103,5

110,9%
109,1%
96,7%
83,1%
97,9%
104,1%

6,1%
0,3%
0,6%
0,1%
18,6%
9,2%

2 320,4

2 145,0

92,4%

9,4%

81,8

103,2

126,2%

0,4%

876,6

946,4

108,0%

4,1%

621,3
1 563,3

673,7
1 992,1

108,4%
127,4%

2,9%
8,7%

1 357,0
13 585,5

1 740,3
13 780,0

128,2%
101,4%

7,6%
60,2%

13 573,6
183,8
22111,7

13 770,8
211,3
22894,6

101,5%
115,0%
103,5%

60,1%
0,9%
100,0%

Одним із ключових факторів зростання ринку мобільного зв’язку став мобільний Інтернет. Якщо
в останньому кварталі 2009 року лише 2% українців старше 16 років користувались Інтернетом через
мережу мобільного зв’язку, то вже протягом 2010 року кількість таких користувачів зросла майже на
75% і досягла в четвертому кварталі 2010 року 3,5% серед всіх українців старше 16 років. Найбільше
користування мобільним Інтернетом характерно для молоді у віці 16-19 років, серед яких 14%
користується цим типом доступу до інформації, та жителів сіл, для яких цей показник досяг 10%.
Незважаючи на високу маркетингову активність операторів мобільного зв’язку та зміни стратегій
операторів, за даними опитувань, структура ринку залишається майже без змін — зміни часток
протягом 2010 року не перевищували 1 п.п. Як і раніше, лідером ринку є Київстар, чия частка разом з
Beeline становила в четвертому кварталі 52%. Послугами мобільного зв’язку компанії МТС
користується 42% від усіх користувачів мобільного зв’язку, третє місце за часткою ринку належить
life:), якого обрали 15% абонентів мереж мобільного зв’язку в Україні [7].
GfK Ukraine також зазначає, що до кінця 2010 року середні витрати українців на мобільний
зв’язок зросли до 45 грн. на місяць із 43 грн. на місяць роком раніше. Частка тих, хто витрачає на
мобільний зв’язок менше від 30 грн./міс., зменшилася з 16 до 11%, навпаки, з 18 до 24% зросла група
тих, хто витрачає на мобільний зв’язок понад 50 грн. на місяць. Проте, більш як половина українців
(51%) витрачають на мобільний зв’язок у межах 30-35 грн. щомісяця [8].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, роль мобільного зв’язку посилюється з
кожним роком завдяки широкому набору сучасних послуг. Це ще раз підтверджує тезу про те, що
інформація та інформаційні технології стають потужним фактором розвитку суспільних територіальних
систем, а вкладання коштів у розвиток мобільного зв’язку є джерелом отримання надприбутків.
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Анотація
В статті на основі статистичних даних за 2002-2009 рр. проведено дослідження стану та
тенденцій розвитку такої галузі національної економіки як мобільний зв'язок, визначена його
ефективність і доцільність розширення.
Ключові слова: структура економіки, галузь економіки, зв'язок, мобільний зв'язок, доходи від
надання послуг.
Аннотация
В статье на основе статистических данных за 2002-2009 гг. проведено исследование
состояния и тенденций развития такой отрасли национальной экономики как мобильная связь,
определена его эффективность и целесообразность расширения.
Ключевые слова: структура экономики, отрасль экономики, связь, мобильная связь, доходы
от предоставления услуг.
Annotation
In the article on the basis of statistical information for 2002-2009 research of the state and progress of
such industry of national economy trends is conducted as mobile communication, its effectiveness and
appropriateness of the expansion.
Key words: a structure of economy, industry of economy, connection, mobile communication, profits,
is from the grant of services.
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ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Забезпечення міцних позицій на ринку в умовах жорсткої конкуренції
вимагає орієнтації стратегії діяльності підприємства на процес безперервного оновлення продукції, що
виготовляється. Створення та виробництво нової продукції є ризикованими процесами і вимагають
багато часу та нових ідей. У середньому лише одна з п’ятдесяти ідей забезпечує комерційний успіх.
Ця обставина є однією з причин, яка утримує підприємців [1]. В умовах функціонуючого виробництва
освоєння випуску нової продукції може здійснюватися, перш за все, за наявності резервів виробничих
потужностей. Останніми роками в економіці України спостерігається диспропорція в динаміці виробничих
потужностей й обсязі виробництва продукції – з одного боку, обсяг виробничих потужностей в більшості
галузей промисловості України істотно скоротився внаслідок їх фізичного вибуття з різних причин. З іншого
– упродовж декількох останніх років йшов процес збільшення обсягів виробництва продукції. У результаті
цих двох протилежних економічних процесів у деяких галузях починає складатися негативна ситуація,
обумовлена недоліком виробничих потужностей при одночасній відсутності необхідних резервів.
Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних галузях національної
економіки: електроенергетиці і газовій промисловості – для покриття так званих пікових навантажень в
електро- та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період
виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії – для переробки істотно збільшеного обсягу
сільськогосподарської сировини, що швидко псується, у високоврожайні роки; на транспорті – для
перевезення збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та інших галузях – для
підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, приладів) і
конструкційних матеріалів тощо.
Враховуючи різний характер резервів виробничої потужності, в практичних умовах важко
оцінити ту їх величину, яка може бути використана для збільшення обсягу виробництва продукції або
для виробництва нової продукції. Різні види резервів виробничої потужності розрізняються за
способом їх формування і ролі в господарському процесі, що зумовлює необхідність розробки
класифікації резервів виробничої потужності і створення відповідних методів обґрунтування величини
резервів за їх видами. З іншого боку, відсутність деяких видів резервів виробничої потужності може
призвести до виникнення набагато більших втрат, ніж наявність резервів, що не використовуються, за
рахунок зростання витрат на їх утримання. Для оцінки раціонального рівня завантаження виробничих
потужностей важливо враховувати окремі види об'єктивно необхідних резервів потужності, пов'язаних
з характером технологічних процесів і специфікою кондитерського устаткування.
Оцінка резервів на виробничих підприємствах передбачає також необхідність оцінки
технологічної спроможності (потужності) решти виробничих ділянок підприємства (поряд з провідними
цехами чи дільницями). Такі розрахунки необхідні для виявлення невідповідності між потенційними
можливостями з випуску продукції (надання послуг) окремих виробничих підрозділів і забезпечення
узгодженої технологічної пропорційності між взаємозв'язаними виробничими ділянками. Ступінь
відповідності потужностей різних структурних підрозділів підприємства визначають через розрахунок і
порівняння коефіцієнтів суміжності, що характеризують співвідношення потужностей провідного
підрозділу та решти виробничих ділянок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам визначення резервів виробництва, у тому
числі виробничої потужності присвячено дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме:
В.М. Васильєва, О.А. Ільїна, М.І. Іванова, Л.Д. Ревуцького, Й.М. Петровича, Н.П. Коновалової. Разом з
тим сучасний стан виробничих потужностей, обмеженість фінансових ресурсів та брак часу, необхідного
для створення нових виробничих потужностей, вимагає нових підходів до обґрунтування видів та
доцільності створення резервів виробничої потужності промислових підприємств.
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В економічній теорії та практиці існує два підходи до трактування резервів. Так, один з підходів
під резервами передбачає наявні запаси сировини та матеріалів, що є необхідними для нормального
безперервного функціонування підприємства. Другий підхід розглядає резерви, як не використані
можливості зростання виробництва або покращання якісних показників його функціонування.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності створення резервів
виробничої потужності на промислових підприємствах, обумовлених наявними технологіями, і розробка
їх класифікації, що в умовах підвищення попиту на продукцію може забезпечувати конкурентоспроможну
позицію підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виробнича потужність підприємства і рівень її
використання істотно впливають на фінансовий стан підприємства. Величина виробничої потужності є
важливим індикатором інвестиційних процесів. Так, у системі критеріїв інвестиційної привабливості
підприємств Ю.В.Трушин і Н.І.Кочуров визначають коефіцієнт використання виробничих потужностей і
наявність їх резервів. При цьому даний критерій має за їх оцінками найбільшу величину привабливості
серед дев'яти обраних для оцінки критеріїв [2, с. 52].
Здійснення поточних дій ефективного використання виробничої потужності має бути пов'язане зі
стратегічними діями щодо формування нових або ліквідації існуючих виробничих потужностей в
майбутньому. При цьому конкуренти можуть знати про загальні дії і наміри підприємства, чого не слід
приховувати. Головним має бути забезпечення комерційної таємниці щодо засобів і способів, творчого
задуму, термінів введення та здійснення заходів, характеру поточних дій і стратегічних цілей. Усі ці
питання прямо або побічно знаходять своє відображення в характері і методах управління
виробничими потужностями, включаючи їх створення, підтримку, розширення або скорочення та
ліквідацію. Таким чином, система управління виробничою потужністю повинна включати план
розгортання виробничої потужності або план її послідовного освоєння й використання. Система
управління також повинна мати і план згортання виробничої потужності за умов її виведення в резерв,
консервацію і ліквідацію. Такий план повинен давати чітке визначення всіх заходів і дій виконавців
щодо виведення з експлуатації виробничої потужності. При цьому конкретно повинно бути визначено,
коли і що слід відключити, демонтувати, куди відправити непотрібні об'єкти, що залишити, що і як
зберігати, наскільки довго. Власне план згортання виробничої потужності і процедура його виконання
можуть бути не менш складними, як і розгортання виробничої потужності.
Як встановлено раніше дослідженнями, у практичних умовах роботи підприємства за змінного
попиту на продукцію обсяг виробництва одного продукту не може бути зафіксований на певному рівні
протягом відносно тривалого часу, він встановлюється залежно від коливань попиту [3]. Водночас під
час виробництва великого асортименту продуктів можна досягти мінімальних витрат або близьких до
мінімальних у відносно широкому діапазоні обсягів виробництв, а отже, в широких межах рівнів
використання виробничої потужності. Новоутворювані і невживані потужності слід розглядати як
технологічний резерв, який може забезпечувати конкурентоспроможну позицію підприємств в часи
короткочасного підвищення попиту на продукцію, коли введення в дію додаткової нової виробничої
потужності могло б бути здійснено лише із значним відставанням в часі. Тим самим забезпечується
гнучкість функціонування підприємства.
Обсяг резерву виробничої потужності обумовлено двома чинниками: наявністю необхідних
фінансових ресурсів на створення і подальше утримання резервів та наявністю прогнозів щодо
можливостей виникнення ситуацій, пов’язаних зі збільшенням попиту, що спричиняє необхідність
залучення резервів виробничої потужності.
В загальному випадку оптимальний обсяг резерву не може бути встановлено на більш-менш
тривалий час. Доцільним вважається розрахунок оптимального діапазону значень резерву виробничої
потужності. В поточній діяльності підприємств можуть мати місце ситуації, коли одноразово створений
резерв виробничої потужності за своїм обсягом не задовольнить надлишковий попит на продукцію.
Або технологічних параметрів резерву може бути недостатньо для його залучення з метою ліквідації
нестатку виробничої потужності. В загальному випадку необхідний обсяг резерву являє собою
оптимальний обсяг щодо можливостей задоволення споживчого попиту та фінансових витрат на
створення та утримання резерву, рис. 1.
Обсяг технологічних резервів виробничої потужності залежить від розміру підприємства,
наявності розвиненої технічної бази, технологічних особливостей продукції, що виготовляється, і ряду
інших чинників. За оцінками американських фірм, скорочення виробничої потужності до 10% від рівня
її використання може розглядатися як сигнал для модернізації або розширення виробництва [4]. На
нових підприємствах резерв виробничої потужності найчастіше створюється за рахунок неповного
використання змінного часу – заниженого коефіцієнта змінності і неповного використання робочих
місць. Так, на діючих підприємствах США, як правило, за умов звичного обсягу збуту продукції
експлуатується модернізоване і нове устаткування, а певну частину резерву характеризує застаріле
устаткування, що чекає свого демонтажу.

47

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Витра
ти

1
2

Ропт

Рmin

Рmax

Резерв
виробничої
потужності

лінія 1 – витрати на створення та утримання резерву;
лінія 2 – втрати внаслідок наявності недостатнього обсягу резерву

Рис. 1. Визначення оптимального обсягу резерву виробничої потужності

Надлишок виробничої потужності, що утворюється в результаті неповного використання, на
підприємствах у наш час коливається в широких межах і досягає в середньому по промисловості 50%
обсягу існуючих потужностей. При цьому раніше створювані резерви потужностей і ті, що
закладаються в проект підприємства, яке будується, зважаючи на тривалу їхню бездіяльність,
стихійно переходять в категорію надлишків, які негативно впливають на фінансовий стан підприємств.
Аналогічна ситуація спостерігається і на підприємствах Росії, де обсяг виробничих потужностей щодо
очікуваного попиту на продукцію підприємств за опитуванням фахівців 58% опитаних керівників
оцінили як "надмірний", 33% – як "нормальний" і 8% – як "недостатній".
Залежно від часу використання, резерви можна класифікувати на поточні і перспективні. Поточні
резерви вимагають мінімум часу і засобів для своєї реалізації. Щоб мобілізувати перспективні резерви,
знадобляться значні грошові кошти і час, реконструкція або розширення виробництва. Резерви
розширення однозначно є перспективними. Приховані резерви можуть бути як перспективними, так і
поточними залежно від умов і чинників, які впливають на існування цього резерву.
За місцем створення і використання резерви можуть знаходитися на робочих місцях,
виробничих ділянках, в цехах. Будь-яка робота щодо використання або створення резервів повинна
починатися з усвідомлення факту існування резервів. Для виявлення резервів у практичних умовах
необхідною є методика виявлення та розрахунку величини резервів, а також виявлення причин їх
існування і невикористання з метою подальшого управління даними процесами. У загальному вигляді
класифікацію резервів виробничої потужності подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація резервів виробничої потужності
Ознака класифікації
Рівень управління
Місце створення і використання
Функціональна значущість
Час використання
Мета використання

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Вид резерву
загальнодержавні;
галузеві;
внутрішньовиробничі
заводські;
цехові;
дільничні
основного виробництва;
обслуговуючого виробництва
поточні;
перспективні
розширення виробництва;
збільшення продуктивності;
вдосконалення технології виробництва

За умов виявлення зайвих резервів виробничої потужності може скластися ситуація, коли не
можливо позбавитися зайвого устаткування в процесі приведення основних засобів у відповідність з
виробничою програмою. У таких випадках необхідно прагнути до усунення диспропорцій у складі
устаткування. Якщо позбавитися всього зайвого устаткування відразу неможливо, то необхідно
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встановити нові співвідношення між обсягами існуючого устаткування, орієнтуючись на групу
устаткування, яка в розрахованих пропорціях є якнайменшою за кількістю. Залишаючи цю групу
незмінною, решту груп відповідно до розрахованих пропорцій слід приводи до потрібної кількості.
Іншим шляхом усунення диспропорцій є збільшення кількості устаткування в групах з
якнайменшою пропускною спроможністю. У результаті цього досягається взаємне вирівнювання
пропускної спроможності.
Резерви потужностей під час підготовки виробництва і освоєння виробництва нових видів
продукції призначені для компенсації витрат, пов’язаних з випадками зниження рівня використання
потужностей, що було спричинено можливими несправностями, необхідністю перепланування
технологічних систем, перенавчання кадрів, проведення інших організаційно-технічних заходів. Обсяг
резервів потужності під час підготовки виробництва й освоєння виробництва нових видів продукції
визначається на основі планованого оновлення номенклатури продукції і з урахуванням відмінностей
в трудомісткості нової продукції і такої, що виготовлялася раніше, змін структури потужності.
Збільшення обсягів виробництва залежить від кількості технологічного устаткування, його
продуктивності і виробничих площ. Зі збільшенням кількості устаткування і робочих місць створюються
умови для розширення виробництва. Проте це розширення зазвичай лімітується розмірами
виробничих площ будівель. Самі виробничі площі, як правило, безпосередньо не впливають на
предмет праці. Вони обмежують масштаб виробництва просторово, тому є одним із чинників, котрі
визначають обсяг виробничих потужностей.
В науковій, практичній та методичній літературі існують посилання на дослідження авторів щодо
кількісної оцінки обсягу резервів або наявність нормативної бази у вигляді методичних рекомендацій з
оцінки резервів виробничої потужності. Так, Л.Д. Ревуцький відзначає, що у промисловості є загально
затверджені нормативні значення коефіцієнтів резервування виробничої потужності [5, с. 75]. Однак,
наведені автором показники обмежені декількома галузями промисловості. Пропоновані нормативні
показники автор рекомендує використовувати під час визначення резерву індивідуальних робочих
місць у виробничих підрозділах, що суттєво відрізняється від резерву виробничої потужності.
Зазвичай величина резервних потужностей для покриття пікових навантажень на промислових
підприємствах не перевищує 10-15%, а для підготовки та освоєння виробництва нових виробів – 3-5%
загальної потужності. При цьому треба враховувати, що резерв виробничої потужності
передбачається, головне, для підприємств, що вже досягли рівня використання поточної потужності
не нижче за 95% і випускають понад 25% нової продукції. Водночас в практичних посібниках та
науковій літературі відсутні будь-які посилання на наявність різних видів резервів, а рекомендовані
значення резервів були впроваджені в практику господарювання ще за часів використання
технологічного устаткування, яке майже не використовується в сучасних умовах, табл.2.
Таблиця 2
Нормативні значення коефіцієнтів резервування виробничої потужності
[6, с. 75]
Види виробництв, галузі промисловості
Електроенергетика, електростанції та енергосистеми
Газодобувна промисловість
Кондитерська та хлібопекарна промисловість
Автопарки
Сахароваріння

Коефіцієнт резервування
0,1-0,15
0,1
0,3
0,1-0,25
0,05-0,1

Дослідження наявності резервів в умовах ЗАТ ВО "Конті" дозволило зробити попередню кількісну
оцінку резерву виробничої потужності за окремими видами, табл. 3. Наведені оцінки величини резервів
було одержано на підставі розрахунків часу роботи устаткування та його простоїв внаслідок відсутності
замовлень. Водночас було застосовано опитування лінійних керівників підприємства та фахівців.
Таблиця 3
Резерви виробничої потужності ЗАТ ВО "Конті"
Види резервів
Цеховий основного виробництва
Цеховий обслуговуючого виробництва

у % до обсягу технічної виробничої потужності
6-8%
1-3%

За оцінками фахівців підприємства наведені резерви є недостатніми для суттєвого збільшення
обсягу виробництва та можуть розглядатися як страхові резерви на випадок негараздів з
технологічним устаткуванням. Для умов суттєвого розширення виробництва ці резерви мають бути
збільшені. Водночас підприємство відчуває суттєву нестачу виробничих площ для розміщення нових
основних засобів, що обумовлює необхідність вирішення проблеми збільшення виробничої площі.
Розміщення виробничих об’єктів є загальною проблемою як нових, так і існуючих підприємств,
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особливо в процесі їх реструктуризації і диверсифікації. При розміщенні підприємств керуються різними
критеріями, які визначаються конкуренцією і економічною вигодою. Сучасні погляди на просторове
розташування устаткування і формування виробничих структур відображають перспективи їх розвитку, у
процесі якого підвищуються гнучкість випуску виробів і маневреність робочих місць (тобто можливість
змінювати їх розміри та кількість робочих місць), зростає надійність за рахунок підвищення якості
звичайних профілактичних ремонтів та обслуговування, а також збільшується випуск високоякісної
продукції за рахунок поліпшення технічної оснащеності й удосконалення навчання робітників. Під час
швидких змін попиту на конкретні вироби найефективнішими є комбінації складальних ліній з виробничими
(технологічними) осередками. Формування технологічних осередків ґрунтується на груповій технології,
коли різне устаткування групується для виконання операцій з кількома виробами, однорідними за
конструктивно-технологічними ознаками.
Резерви розширення виробництва є потенційними можливостями збільшення існуючих
виробничих площ у результаті будівництва або реконструкції, які визначаються наявністю і
доступністю вільних площ на території підприємства, а також допоміжних площ, котрі в результаті
реконструкції можуть бути використані для виробничих цілей.
Існує достатньо причин, які обумовлюють виникнення резервів виробничих площ. Деякі з них є
об'єктивно існуючими, інші пов'язані з недоліками в організації і розміщенні виробництва,
нераціональним плануванням устаткування та організацією технологічного процесу. Такі резерви
можуть класифікуватися як приховані. Страхові резерви площ забезпечують можливість швидкої зміни
технологічного процесу, монтажу додаткового або заміни існуючого устаткування, виділення нових
виробничих площ.
За умов роботи підприємства при неповному завантаженні приведення парку устаткування у
відповідність з трудомісткістю продукції, що виготовляється, означає реалізацію зайвого устаткування,
яке створює труднощі у зв'язку із значним терміном служби існуючого устаткування. Проте, економічна
доцільність вимагає ліквідації невживаного устаткування з площ, на яких здійснюється виробничий
процес, його переміщення на склад або в резерв. У зв'язку із цим полегшується планування і
удосконалюється технологічна структура працюючого устаткування, наочно виявляються існуючі
резерви виробничих площ, з'являється можливість здійснити концентрацію виробничого процесу. При
цьому площі, на яких розташовується непрацююче устаткування, є не внутрішньовиробничими, а
позавиробничими резервами.
Виявлення резервів площ буде якнайповнішим, якщо його проводити одночасно з розрахунком
виробничої потужності. В економічній літературі резерви розглядаються як запаси чинників
виробництва, необхідні для розширеного відтворення, згладжування наслідків нерівномірної роботи
підрозділів, перебоїв з постачанням. Згідно іншої точки зору, резерви розглядаються як невживані
можливості. Перший вид резервів може охоплювати резерви як предметів праці (сировини,
матеріалів), так і засобів виробництва (устаткування, площ). Такі резерви є однією з неодмінних умов
інноваційної діяльності на підприємстві, вони необхідні для проведення дослідницьких розробок,
здійснення технологічних процесів впровадження у виробництво нових видів устаткування.
Резерви-запаси слід розглядати як нормовані резерви площ, а невикористані можливості – як
приховані резерви. Приховані резерви не можна розглядати однозначно як втрати. Виявлення і
використання прихованих резервів є наслідком, з одного боку, вдосконалення організації виробництва,
техніки й технології під впливом технічного прогресу, а з іншого боку – усунення різних втрат.
Диспропорції виробничих потужностей і пропускної спроможності різних підрозділів підприємств
є чинником, що значно знижує продуктивне використання площ. Як вказує І.М.Петрович, сутність
виявлення резервів шляхом регулювання пропорцій виробничих потужностей полягає у вирівнюванні
часу роботи устаткування ділянок і цехів на задану виробничу програму або встановлену величину
потужності. Щоб забезпечити таку узгодженість щодо пропускної спроможності груп устаткування і
потужності виробничих підрозділів, необхідно привести структуру трудомісткості продукції, що
виготовляється, у відповідність до структури існуючого устаткування або, навпаки, структуру парку
устаткування погоджувати зі структурою трудомісткості продукції [7]. Такі складні з технологічної точки
зору питання можуть бути ще складнішими, якщо розглядати фінансовий аспект цієї проблеми.
Водночас фінансовий аспект необхідно враховувати ще на стадії прийняття рішення про необхідність
врегулювання пропорцій виробничих потужностей.
Усунення диспропорцій повинно бути першим кроком удосконалення технологій і організації
виробництва. Якщо неможливо привести трудомісткість виробничої програми у відповідність до обсягу
і структури вживаних систем технологічного устаткування, необхідно раціоналізувати парк
устаткування, виходячи з існуючого рівня його завантаження. Одночасне регулювання
внутрішньоцехових і міжцехових диспропорцій може призвести до зміни структури площ й
ефективності їх використання. Усунення диспропорцій використання виробничих площ має
здійснюватися за аналогією з методами усунення диспропорції устаткування. При цьому визначаються
оптимальні пропорції площ з урахуванням співвідношень груп устаткування, розміщеного на площах.
На підставі того, що причини виникнення резервів і втрат площ є аналогічними до інших видів
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резервів, слід вказати, що одностороння спроба ліквідації резервів площ не є найефективнішим
шляхом вдосконалення їх використання. Така ситуація повинна розглядатися комплексно. Проте
методика виявлення резервів певного виду, наприклад, резервів площ, може розроблятися
відособлено і входити як складова частина в загальну програму підвищення ефективності
виробництва. Пропонований алгоритм виявлення резервів виробничих площ подано на рис. 2.
S1 = S цеху заг.

Ні

Так

1. Чи є в цеху вільна і
невикористана площа?

Резерв R1 = S вільна; S2:= S1 – S вільна

R1 =0;

S2:= S1

2. Чи відповідає розмір
використовуваної площі нормативним
вимогам?
S2 > Sнормат.?
Так

Ні
n

∑q × s
i

i =1

Розрахунок нормативної площі
Sнормат =
де i – група однорідного обладнання [1…n];
qi – кількість одиниць обладнання в i-й групі;
sпит.i – питома площа на одиницю
обладнання i-ї групи.

R2 = S2 – S нормат.; S3:= S нормат.

пит .i

,

R2 = -|S2 - Sнормат. |; S3: = Sнормат.

3. Чи відповідає
кількість обладнання, яке займає
аналізовану площу, виробничій програмі?

Так

Ні

3.1. Розрахунок кількості обладнання по групах, необхідних для
виконання існуючої виробничої програми:
3.2. qi > q нормат. i хоч б для одного і?

R3 = 0, резерву немає
S4: = S3

n

∑ q′ × s
i

R3 =

пит .i

i =1

,

q′i

де
- кількість обладнання
в i-й групі, на яку можливо скоротити парк
обладнання,

q′i

= q нормат. i - qi
S4: = S3 - R3
4. Розрахунок загального розміру: Rзаг. = R1 + R2 + R3
Обґрунтований розмір площі для цеху S4

Рис. 2. Алгоритм виявлення резервів виробничих площ.
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Основною перевагою пропонованого алгоритму є можливість здійснення моніторингу
використання наявної площі та здійснення її оцінки з точки зору можливості залучення у виробничий
процес під час браку виробничої потужності. Використання пропонованого алгоритму передбачає
наявність відповідної внутрішньої інформаційної та нормативної бази щодо показників вартості
загальної площі, структури використання площі за окремими видами, питомої площі.
Чинники, що здійснюють вплив на використання площ, впливають на використання інших
засобів і предметів виробництва. Взаємозалежність і взаємообумовленість чинників, що впливають на
засоби виробництва, була відзначена економістами достатньо давно. Усвідомлення цього факту, як
зауважує М.У.Сліжіс "призводить окремих дослідників до спроб створити універсальний класифікатор
резервів. При цьому необхідність диференційованого вивчення резервів за окремими показниками
заперечується на тій підставі, що воно веде до повторного вивчення одних і тих же "першопричин",
тобто не виключає повторів. Не менш важливо виявити специфіку шляхів поліпшення кожного
показника виробничо-господарської діяльності" [8].
Висновки з проведеного дослідження. Виробничі резерви являють собою, перш за все,
реальні можливості скорочення витрат живої і упредметненої праці на виробництво продукції і,
відповідно, зростання обсягу виробництва. У практичній діяльності досить складно прослідкувати
вплив мобілізації резервів площ на кінцевий результат діяльності підприємства, проте про них можна
судити побічно за зміною значень відповідних показників. На сьогодні практично не існує
обґрунтованих економічних нормативів запасів засобів виробництва, як устаткування, так і площ, а
також рекомендацій щодо раціонального використання виробничих площ.
Своєчасне виявлення необхідних резервів виробничої потужності, усунення зайвих є одним з
головних шляхів підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства. В
умовах необхідності розширення виробництва, його реструктуризації інформація про існуючі резерви
виробничої потужності за видами може істотно вплинути на ухвалення управлінських рішень про
необхідність нарощування виробничої потужності. Основним економічним результатом оперативного
виявлення й обліку резервів виробничої потужності є скорочення інвестиційних витрат, пов'язаних з
введенням в експлуатацію додаткових виробничих потужностей.
Встановлення економічно доцільних видів резервів і їх обсягів за видами дозволить
підприємствам оперативно реагувати на зміну чинників зовнішнього середовища, у першу чергу,
споживчого попиту на продукцію. Разом з тим витрати на утримання таких резервів повинні бути
мінімальними й економічно виправданими. Інакше утримання невживаних резервів тривалий час на
балансі підприємства може істотно впливати на його фінансові результати.
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Анотація
Обґрунтовано необхідність створення резервів виробничих потужностей, які можуть
забезпечувати конкурентоспроможність підприємства в часи короткочасного підвищення попиту
на продукцію. Розроблено класифікацію резервів виробничої потужності. Запропоновано алгоритм
виявлення резервів виробничих площ на промислових підприємствах.
Ключові слова: виробнича потужність, резерв, виробництво, управління, технологічне
устаткування.
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Аннотация
Обоснована необходимость создания резервов производственных мощностей, которые
могут обеспечивать конкурентоспособность предприятия во времена кратковременного
повышения спроса на продукцию. Разработана классификация резервов производственной
мощности. Предложен алгоритм выявления резервов производственных площадей на
промышленных предприятиях.
Ключевые слова: производственная мощность, резерв, производство, управление,
технологическое оборудование.
Annotation
The necessity of establishing reserves of production capacity that can ensure the enterprises'
competitiveness in the period of short-term increase in demand for products is substantiated. The
classification of production capacity reserves is developed. Algorithm of revealing production areas reserves
at the industrial enterprises is proposed.
Key words: capacity, reserves, production, management, technological equipment.
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ В ТРАНCФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Розв’язання проблем економічного і соціального розвитку будь-якої
держави з перехідною економікою потребує розвитку підприємницької діяльності, насамперед малого
бізнесу. В умовах кризових явищ економіка України потребує тотальних перетворень. Формуються
нові правила гри, що вимагають радикальних змін у веденні господарської діяльності. Утвердження
ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх
сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань
перехідного періоду. Одним з перспективних напрямів створення конкурентного ринкового
середовища є розвиток малого бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу
виступали предметом досліджень багатьох вітчизняних науковців, зокрема З. Варналія, Я. Жаліла,
П. Гайдуцького, Д. Ляпіна, М. Маліка, П. Саблука, Л. Вороніної, В. Сизоненка.
В основі цих досліджень акцентовано увагу на рівні розвитку малого і середнього бізнесу, на
аналізі внеску малого бізнесу у загальні показники зайнятості населення держави, обсяги виробництва
та реалізації продукції. Проте в сучасних умовах тема набуває прогресуючої актуальності, що
призвело до наукової дискусії з приводу тлумачення самого поняття “малий бізнес”, його ролі у
розвитку економіки в трансформаційних умовах.
Постановка завдання. Основними завданнями статті є обґрунтування економічної сутності
малого і середнього бізнесу в Україні.
Дослідження проведено на аналізі публікацій вітчизняних вчених та інтернетних джерел щодо
розвитку і функціонування малого і середнього бізнесу в Україні. Використано методи порівняння і
системного аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи економічну сутність малого і
середнього бізнесу в умовах трансформації економіки держави ми не раз стикалися із поняттями
“мале підприємництво” і “малий бізнес”. Ці поняття дуже часто ототожнюються. За словами
професора В. Карсекіна “... дійсно практично повсюдно проходять ототожнення підприємництва з
малим бізнесом, широке використання у вітчизняній науці та практиці терміну “мале
підприємництво” [5, c. 72].
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Вони дійсно є дуже близькими, але не тотожними. Бізнес – поняття набагато ширше ніж
підприємництво, воно охоплює всі відносини, що виникають між учасники ринкових відносин, і включає
діяльність не лише підприємців, але й споживачів, найманих працівників, а також державних структур.
Тобто бізнес, на відміну від підприємництва, включає будь-який вид діяльності, що приносить дохід
або особисту користь.
Хоча ринкові перетворення в Україні почалися на початку її незалежності, чіткого визначення
цих термінів немає.
У різних країнах використовують різні класифікаційні ознаки (критерії) визначення малого
підприємства. Встановлено граничні величини, при досягненні яких підприємство перестає
відноситись до категорії малих. В основному, обмеження стосуються чисельності працюючих, розміру
капіталу, річного обороту, обсягу інвестицій, валюти балансу тощо.
Загалом виділяють кількісний, якісний та комбіновані підходи до визначення малого
підприємництва.
При кількісному підході, частіше всього використовують такі легко доступні для аналізу критерії,
як число зайнятих, об'єм продажу, балансова вартість активів.
Другим варіантом визначення являється використання якісних критеріїв. Використовують також
доповнення якісного визначення певними кількісними показниками. Але і такий підхід опирається в
основному на суб'єктивні судження і досвід.
Третій комбінований підхід у визначенні малого підприємства запропоновано в 1971 р.
Болтонським комітетом. Велика Британія в 70-х роках уперше висунула проблему критеріїв малих
підприємств.
Болтонський комітет запропонував економічне та статистичне визначення малої фірми. Згідно з
економічним визначенням до малих фірм належать фірми, які відповідають трьом умовам:
- фірма володіє відносно невеликою часткою ринку в ринковому просторі її сфери діяльності;
•- керівництво фірмою здійснюється її власником (або співзасновниками) особисто, а не
формалізованою управлінською структурою;
•- фірма є незалежною (не є частиною великого підприємства) [6, c. 2].
Як соціально-економічне явище бізнес містить у собі широкий спектр суспільних відносин, а
саме: історичні, юридичні, економічні та психологічні моменти. За економічною природою бізнес являє
собою економічні відносини, що виникають між людьми, з приводу організації власної справи,
виробництва, його функціонування з метою отримання прибутку.
Бізнес у нас перебуває ще у зародковому стані, проте сумнівів у тому, що саме малий і середній
бізнес буде провідною сферою суспільного виробництва уже не має.
Ми вважаємо, що однією з найхарактерніших ознак розвитку малого і середнього бізнесу
виступає процес його організованого включення в господарську структуру державної економіки, її
конкурентне середовище.
Проте сектор малого підприємництва поки що вагомої ролі в Україні ще не відіграє. Це в певній
мірі є наслідком недооцінки його ролі як структурного елемента ринкової економіки. Становлення
малого підприємництва в умовах розбалансованості виробничих ресурсів при нових формах
взаємовідносин і господарювання ставить все нові завдання щодо пошуку шляхів його стабільного
розвитку.
Малий бізнес в Україні є тим об’єктом економічних реформ, який акумулює в собі соціальну
енергію молодого середнього класу суспільства, його зайнятість і працевлаштування, що націлене на
механізм створення власної справи та здійснення підприємницької діяльності. [2, c. 118]
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки
історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був
первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва.
Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення
економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого
бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи
господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його
відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її
перехідному етапі.
В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий,
середній та великий бізнес. Але, на відміну від великого і середнього, малий бізнес є вихідним,
найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома
видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації та
усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будьякої форми власності та громадян-підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою отримання
прибутку (рис. 1).
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Визначає
- темпи економічного розвитку
- структуру та якісну
характеристику внутрішнього
валового продукту
- ступінь демократизації суспільства

Характеризується
- високою мобільністю
- раціональними формами
управління

Сприяє
- послабленню
монополізму
- розвитку конкуренції

Здійснює
- структурну перебудову економіки
- швидку окупність затрат
- свободу ринкового вибору

Складає
- основу дрібнотоварного
виробництва

МАЛИЙ БІЗНЕС – ЦЕ
ПРОВІДНИЙ СЕКТОР
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Забезпечує
- насичення ринку товарами та послугами
- реалізацію інновацій
- додаткові робочі місця

Формує
-соціальний прошарок
підприємців-власників
-основу середнього класу

Рис. 1. Суть та значення малого бізнесу
На нашу точку зору, щоб добре охарактеризувати сутність малого і середнього бізнесу в
трансформаційних умовах реформування економіки України необхідно розглянути його функції.
По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища.
Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між
господарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з
них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих
товарів, яких потребує споживач. Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного
характеру, вона пов’язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює
його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню
конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в
різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок
багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі
піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й
використання новітньої техніки він виступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції
великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в
подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до монополізації та
затримці технічного прогресу [1, c. 85] .
По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, надає ринковій
економіці необхідної гнучкості. Ця його риса здобула в сучасних умовах особливого значення
внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, прискорення науковотехнічного прогресу , зростання номенклатури промислових товарів та послуг [1, c. 86].
По-третє, величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву по ряду важливих
напрямків НТП, передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню
реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес тим самим
виступає провідником НТП.
По-четверте, малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості. Ця функція
проявляється у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову
робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. В розвинутих країнах на
малий бізнес припадає в середньому 50% всіх зайнятих та до 70-80% нових робочих місць. Якщо у
період криз 70-80-х років в розвинутих країнах йшов процес скорочення робочих місць на великих
підприємствах, то дрібні фірми їх не тільки зберігали, але й навіть створювали нові.
По-п’яте, важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні соціальної напруги і
демократизації ринкових відносин, бо саме він є фундаментальною основою формування середнього
класу. Отже, він виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної
диференціації та розширення соціальної бази реформ, що здійснюються на даному етапі. Без
орієнтації на таку соціальну базу ринкового середовища, яким є середній клас, запроваджені реформи
приречені на провал.
Головна перевага малого бізнесу – сукупність форм і методів пристосування до змін на
глобальному ринку: здатність реагувати на зміни як наслідок невеликого обсягу виробництва та
обмежених ресурсів, вразливість порівняно з великими компаніями; заповнення прогалин в економіці
внаслідок неможливості застосування ефекту масштабу у виробництві та збуті, що має багаторівневий
характер; головне джерело новацій як результат вільніших організаційних умов на малих
підприємствах, індивідуалізації підходу в розробленнях.
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Роль та функції малого бізнесу полягають не тільки у тому, що він є одним з найважливіших
дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке опирається на ринкові методи
господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально-політичній стабільності суспільства,
тобто він відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та
забезпечення власного добробуту.
Висновок з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищенаведену інформацію можна
зробити висновок, що між поняттями “малий бізнес” і “мале підприємництво” суттєвої різниці немає.
Однак бізнес – це діяльність спрямована на реалізацію власного економічного інтересу і на відміну від
підприємництва не обов’язково має бути інноваційним та ризикованим.
Сутність формування малого і середнього бізнесу в Україні полягає в тому, що в результаті
всього комплексу організаційно-технічного та соціально-економічного на якісно новому рівні
відбувається процес створення, формування і функціонування малих підприємств, які здатні
забезпечити високий рівень виробництва і одночасно посилити соціально-економічний фактор.
Малий і середній бізнес є невід’ємним елементом розвинутої ринкової економіки, основою її
конкурентного середовища, потужним двигуном соціального, економічного та науково-технічного
розвитку суспільства, засобом реалізації підприємницького потенціалу населення. Для його успішного
розвитку потрібна фінансова підтримка держави.
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Аннотация
В статье уточнено понятие "малый бизнес " и проанализированы экономическая сущность
малого и среднего бизнеса. Обращено внимание на основные функции малого бизнеса.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «УПРАВЛІНСЬКИЙ
ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЇ
Постановка проблеми. Забезпечення ефективної діяльності підприємства на сьогодні не
можливе без чіткої політики з формування штату управлінського персоналу. Якісна та кількісна
невідповідність наявного управлінського персоналу потребам у будь-якому випадку негативно
відзначається на результатах діяльності підприємства. Особливої актуальності проблема набуває в
умовах нестабільної кон’юнктури ринків збуту продукції та коливання обсягів виробництва. Розробка
методів з формування адекватного до ринкової ситуації штату управлінського персоналу являється
одним з важливіших та складних питань управління підприємством.
Все більшої гостроти набувають питання обґрунтування необхідної кількості та якості
управлінського персоналу і гнучке реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі на
вітчизняних підприємствах.
При цьому слід відмітити, що проблема управління чисельністю
управлінського персоналу та нормування його праці, унаслідок неуваги до неї в 90-тих роках, дещо
відсунута на задній план . Реструктуризація промислових підприємств супроводжувалася пасивними
стратегіями
управління
персоналом
і
не
створювала
передумови
до
підвищення
конкурентоспроможності підприємств та розвитку заходів з управління персоналом. Таким чином,
окрім проблем, обумовлених складністю та невизначеністю складових механізму формування та
регулювання складу управлінського персоналу, його недоліки також обумовлені історичними
наслідками. При цьому суттєвою проблемою є визначення сутності та складу управлінського
персоналу, адже в нових, постійно змінюваних умовах господарювання, виникає необхідність
безперервного корегування управлінських посад. В складених умовах виникає потреба в розробці
методичних рекомендацій, що дозволяють підприємству самостійно визначати приналежність посади
до управлінського апарату з урахуванням внутрішньовиробничих особливостей та організаційної
структури, а також визначати її рівень управління з метою найбільш ефективного добору методів
планування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань в області управління
персоналу та його класифікації займались А. Вороніна, Л. Гавлінська, О. Грішнова, В. Данюк,
В. Журавльова, А. Кібанова, А. Колот, О. Крушельницька, В. Лук’янихіна, Л. Луцишина, З. Метельська,
М. Мурашко, В. Петюх, А. Чухно, Л. Шаульська. Цими авторами були досягнуті значні наукові
результати в галузі теоретичних та методологічних основ вирішення даної проблеми. Разом з тим, у
існуючих концепціях планування управлінського персоналу спостерігається ряд недоліків, пов'язаних з
відсутністю:
1) однозначного трактування понятійно-категоріального апарату;
2) чіткої класифікації управлінського персоналу;
3) цілісності знань про особливості формування штату управлінського персоналу внаслідок
значного діапазону кількості функціональних обов’язків, різної періодичності, рівня відповідальності та
творчості, емоційного навантаження;
4) методологічних та методичних основ для оцінки ефективності діяльності управлінського
персоналу з урахуванням психофізіологічних можливостей та при виконанні функціональних
обов’язків з метою оптимального прогнозування необхідної кількості управлінського персоналу.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження категорії «управлінський персонал» та
обґрунтування рекомендацій з розробки системи класифікації управлінського персоналу, яка
найкраще відповідала б потребам кадрового планування підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для розробки ефективного механізму
формування чисельності управлінського персоналу необхідно обґрунтувати сутність категорії
«управлінський персонал». Для цього було досліджено визначення сутності категорії «управлінський
персонал» та виділено чотири основні напрями дефініцій зазначеної категорії (табл. 1).
До першого напряму було включено ті визначення, згідно з якими до управлінського персоналу
відносять лише працівників апарату управління та адміністрацію підприємства.
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Таблиця 1
Визначення категорії «управлінський персонал»
№ п/п

Автор

6

Сучасний економічний словник
(Райзберг Б.А., Лозовскій Л.Ш.,
Стародубцева О.Б.)
Большой энциклопедический
словарь (Борисов А.Б.)
Экономика и право: словарьсправочник (Кураков Л.)
Словарь банковских терминов
Энциклопедический словарь
экономики и права
Великий бухгалтерський словник

7

HR (human resources) – словник

1
2
3
4
5

8

Економічна енциклопедія

9

Глосарій

Визначення
1

Адміністративно-управлінський персонал (АУП) – працівники апарату
управління, службовці, які належать до адміністрації фірми,
підприємства,
організації,
конторські
працівники,
дирекція
підприємства, установи [1]

Персонал, адміністративно-управлінський – працівники, що зайняті в апараті
управління народним господарством та органах державного управління:
керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники; керівники
структурних підрозділів, які не зайняті безпосередньо на виробництві; головні
спеціалісти, які зайняті в управлінському апараті [5]

Адміністративно-управлінський персонал – група робітників апарату
управління організації, підприємства, установ всіх форм власності які
виконують функції управління або забезпечують діяльність цих структур,
реалізацію їх планів та програм [2]

Адміністративно-управлінський персонал – робітники
управління, що входять до адміністрації підприємства [3]
2

апарату

Управлінський персонал – частина категорії управлінських працівників, до
якої, крім менеджерів, входять й інші фахівці-професіонали. Підставою
для цього вважається тісний зв'язок у роботі менеджерів і фахівців. Вони
залежать один від одного і спільно забезпечують запланований розвиток
організації. Найбільш поширений підхід, згідно з яким управлінський
персонал поділяють на керівників, фахівців, службовців (технічних
виконавців)
Управлінськими кадрами слід вважати службовців, які займають посади в
органах державного управління та приймають участь, згідно правового
статусу посади, в управлінському процесі, що направлений на реалізацію
управлінських функцій, обумовлених компетенцією даного органу

10

МОП (Міжнародна організація
праці)

11

Розенбаум Ю.А.

12

Енциклопедія «Кар’єра»

13

Міністерство фінансів Украйни, наказ
Про затвердження Положення бухгалтерського обліку (П(С)БУ 23, п. 4)

14

Ісаєв Д., Михайлов А.

15

Глазов М., Фірова І., Істоміна О.

16

Базарова Т., Єрєміна Б.

Адміністративно-управлінський персонал – робітники, які вирішують
адміністративно-координаційні питання в діяльності підприємства та його
структурних підрозділів, веде документацію та здійснює інформаційне
забезпечення [9]

17

Герчикова І.

Управлінці це самостійний вид професійних спеціалістів менеджерів,
головною метою яких є підвищення продуктивної, творчої віддачі та активності
персоналу, орієнтація на зменшення частки та чисельності виробничого та
управлінського персоналу; розробка та реалізація політики підбору та
розстановки кадрів; вироблення правил прийому та звільнення персоналу;
вирішення питань, що пов’язані з навчанням та підвищенням кваліфікації
персоналу [4]

18

Хміль Ф.

Працівники управління – працівники, які виконують адміністративногосподарські, фінансові, маркетингові, розрахунково-бухгалтерські,
статистичні, канцелярські та інші схожі функції [6]

19

Веснін В.

До кадрів управління відносять ту частину робітників організації, яка
здійснює організацію діяльності людей, управління виробництвом,
адміністративно-господарські,
фінансово-бухгалтерські,
юридичні,
дослідницькі та інші функції [8]

20

Войтоловскій Н.

Управлінський персонал – це працівники, трудова діяльність яких
направлена на виконання конкретних управлінських функцій [13]

Єгоршин О.

Управлінський персонал – особи, які здійснюють трудову діяльність в
процесі управління виробництвом та зайняті переробкою інформації з
використанням технічних засобів управління, головним результатом
діяльності яких є вивчення проблем управління, створення нової
інформації, зміна її змісту або форми, підготовка управлінських рішень, а
після вибору керівником найбільш ефективного варіанту – реалізація та
контроль за виконанням рішень [10]

3

21

Управлінський персонал – особи, що займають адміністративні посади окрім
власників, членів правління, які виконують керівництво діяльністю об’єкта

4
Управлінський персонал вищої ланки – персонал, який відповідає за
керівництво, планування та контролює діяльність підприємства
Управлінський персонал – люди, які вирішують задачі управління за
допомогою інформаційної системи
Адміністративно-управлінський персонал – категорія робітників, які
безпосередньо вико-нують функції управління або виконують роботи
по технічному забезпеченню управління [7]

58

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Другий напрям окрім менеджерів включає і інших фахівців-професіоналів, які відповідають за
керівництво, планування та контролюють діяльність підприємства. До третього відносять осіб, що
займають адміністративні посади, окрім власників, членів правління, які виконують керівництво
діяльністю підприємства. Четвертий напрям до управлінського персоналу відносить осіб, які за
посадовими зобов’язаннями виконують функції управління та вирішують адміністративнокоординаційні питання в діяльності підприємства.
Можна зробити висновки, що на даний час не існує єдиного визначення категорії «управлінський
персонал», який повністю розкриває склад та призначення даної категорії. Так, перший напрям
потребує додаткового тлумачення категорії «апарат управління». Четвертий напрям розкриває
функціональне призначення управлінського персоналу. Другий та третій напрями частково
розкривають склад управлінського персоналу та його основні функції. При цьому недоцільним є
виокремлення власників з управлінського персоналу, адже, якщо вони приймають участь в управлінні
підприємством та їх рішення впливають на результати діяльності, то їх також слід відносити до
управлінського апарату. Інша справа, це можливість та доцільність нормування чисельності даної
категорії персоналу.
Аналіз наведених дефініцій «управлінський персонал» довів, що найбільш повно розкриває
сутність аналізованої категорії визначення, наведене О. Єгоршиним. Разом з тим воно потребує
деяких уточнень. Під категорією «управлінський персонал» слід розуміти осіб, які безпосередньо
виконують функції управління або виконують роботи по технічному забезпеченню управління,
головним результатом діяльності яких є: створення нової інформації, зміна її змісту або форми;
визначення проблем діяльності підприємства; підготовка та прийняття управлінських рішень;
реалізація та контроль за їх виконанням.
Неоднозначне визначення сутності категорії «управлінський персонал» знижує ефективність
планування його оптимальної чисельності. Також, через невизначеність категорії «управлінський
персонал» відсутня його класифікація, що дозволяє чітко визначити методи планування певної групи
персоналу. Можна виділити кілька класифікацій працівників управління, які формувалися залежно від
її цілей [12; 14].
Розподіл працівників за адміністративно-правовим принципом передбачає виділення окремих
посад: директор заводу, начальник цеху, головний плановик, головний бухгалтер і т.д. Але такий
розподіл працівників потребує постійного уточнення посад, що належать до даної категорії і не
дозволяє згрупувати посади у більш широкі класифікаційні групи.
Функціональний принцип поділяє працівників управління на групи за професіями
(спеціальностями). Даний принцип визначає лише підходи, що дозволяють віднести працівників
управління до певної групи.
Працівників управління також поділяють на групи за ступенем повторюваності праці. Виділяють
працівників, які виконують:
− роботи, що повторюються (механічні, регламентовані певними правилами та технічними
умовами);
− комплекс повторюваних робіт, що становлять в основному ідентичні цикли;
− неповторювані роботи або такі, цикл виконання яких є дуже тривалим.
Даний вид класифікації працівників апарату управління є більш широким ніж функціональний
принцип розподілу в наслідок того, що дозволяє виділити та згрупувати працівників за характером
повторюваності роботи, абстрагуючись від конкретних функцій, що вони виконують.
В залежності від ролі працівника в процесі прийняття рішень існує наступний розподіл
працівників за технологічними ознаками роботи:
− керівники підприємств, підрозділів, що здійснюють підбір і розстановку кадрів, координацію
роботи окремих виконавців, різних ланок апарату управління, контроль і регулювання ходу
виробництва, адміністративно-розпорядчі функції і т.д.;
− фахівці: науковці, інженери, техніки, економісти та інші, що здійснюють розробку та
впровадження у виробництво нових або вдосконалених видів продукції, технічних і економічних
нормативів, а також форм і методів організації виробництва, праці та управління;
− технічні виконавці: обліковці, друкарки, креслярі, діловоди і т.д.
Такий поділ обумовлено тим, що управлінська діяльність представляє собою безпосереднє
керівництво об’єктом, який підлягає управлінню (підприємство, відділ, підрозділ), розробку необхідних
управлінських рішень та підготовку інформації. Але даний поділ управлінського персоналу не
розмежовує керівників за рівнями управління. Цю проблему вирішує наступна класифікація, яка
дозволяє розподілити працівників за рівнем управління:
− найвищий рівень (стратегічна верхівка);
− середній рівень;
− виконавчий менеджмент (перший рівень);
− технічні фахівці;
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− допоміжний обслуговуючий штат управлінської структури.
Разом з тим такий розподіл не відображає місце кожного працівника апарату управління в
загальній професійно-кваліфікаційній структурі персоналу підприємства.
У теорії та практиці управління розрізняють також лінійний та функціональний управлінський
персонал. До лінійного управлінського персоналу належать працівники, що діють на основі
єдиноначальності, відповідальні за стан і розвиток підприємства або його підрозділів (директори,
начальники цехів, майстри, бригадири). До функціонального управлінського персоналу належать
працівники, відповідальні за визначену сферу управління, які очолюють функціональні підрозділи
(наприклад, керуючий відділом маркетингу, головний економіст, начальник відділу кадрів та ін.) [11;
16]. Така класифікація дозволяє розподілити управлінський персонал за «широтою» та «глибиною»
знань. Лінійний управлінський персонал здійснює безпосереднє управління виробництвом та повинен
мати широкі знання у різних сферах діяльності. Функціональний персонал повинен мати глибокі
знання певної сфери діяльності.
Управлінський персонал вітчизняних підприємств також поділяється на наступні категорії [17]:
1) керівники підприємств (установ, організацій) та їх заступники;
2) керівники структурних підрозділів підприємств (установ і організацій) головні фахівці;
3) спеціалісти, які здійснюють економічні функції;
4) фахівці з інженерно-технічного забезпечення виробництва;
5) посади службовців.
Однак і такий розподіл персоналу не відповідає потребам планування. Специфіка кожного
підприємства, різноманітність організаційних структур, а також виконуваних працівниками функцій,
вимагає їх врахування при розподілі персоналу на окремі групи та потребують формування
рекомендацій з визначення приналежності конкретної посади до тієї чи іншої категорії персоналу.
В практиці вітчизняних підприємств персонал розподіляється згідно з Національним
класифікатором професій ДК 003 [15], в залежності від знань і умінь, що вимагає певна професія, а
також від рівня кваліфікації працівника. Класифікатор окремо не визначає категорію управлінського
персоналу, однак дослідження сутності кожної категорії доводять, що до управлінського персоналу
можна віднести наступні професійні групи:
− законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери;
− професіонали;
− фахівці;
− технічні службовці.
Найбільш широке застосування на вітчизняних підприємствах знайшов розподіл управлінського
персоналу на: вищий, середній, нижчий, в залежності від його місця у системі управління
підприємством. Але з точки зору планування чисельності управлінського персоналу дана класифікація
є доволі загальною.
Згідно з офіціальною статистикою МОП основною формою класифікації професіональнокваліфікаційної структури персоналу є розподіл зайнятих на наступні групи:
1. Top management − вища ланка управління (президент / генеральний директор та інші члени
правління).
2. Middle management − середня ланка управління (керівники управлінь і самостійних відділів).
3.Lovez management − нижчі ланки управління (керівники підвідділів, цехових бюро, керівники
груп, майстри, бригадири).
4. Інженерно-технічний персонал і конторські службовці («білі комірці»).
5. Робітники, зайняті фізичною працею («сині комірці»).
6.Працівники соціальної інфраструктури («сірі комірці»).
Як і Національний класифікатор ДК 003, наведена класифікація не визначає окремо категорію
«управлінський персонал». Однак виокремлює групи за кількістю підлеглих та певною мірою за
відповідальністю. Тому до управлінського персоналу можна віднести: Top management, Middle
management; Lovez management; Інженерно-технічний персонал та конторських службовців.
Натомість американське законодавство у сфері трудових відносин проводить поділ найманого
персоналу лише на дві категорії. У першу включені рядові виконавці, в другу − представники
адміністрації: весь управлінський персонал (менеджери), а також працівники кадрових служб, служб
охорони і безпеки. До управлінського персоналу в США відносять будь-якого найманого працівника,
який повинен для виконання поставлених перед ним завдань організовувати, координувати і
контролювати роботу інших. Серед керуючих прийнято виділяти три групи керівників у залежності від
місця, займаного в ієрархії управління:
1. Вищий рівень (executivies) − це група вищих посадових осіб компанії, до якої входять особи,
що займають посади голови директорів, президента, виконавчих віце-президентів, інші особи,
безпосередньо відповідальні за основні підрозділи або за головні функції корпорації (5-7% апарату
управління).
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2. Середній рівень − це група посадових осіб, відповідальних за роботу підприємства, відділу
або підрозділу, окремого проекту чи програми. Вони займають проміжні ступені організаційної піраміди
і складають основну частку апарату управління в промисловості США.
3. Нижній рівень (supervisors) − це працівники, що виконують переважно управлінські функції,
але не мають у підпорядкуванні інших керуючих. До них відносять майстрів, начальників,
розпорядників робіт в конторах і на виробничих ділянках та ін. За оцінками американських асоціацій
управління нижній рівень становить до третини всіх управлінських працівників в американській
промисловості [13].
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши наведені вище класифікації
управлінського персоналу, було досягнуто висновку, що в рамках традиційного підходу групування посад
неможливо однозначно розподілити управлінський персонал за певними групами. Але для потреб
планування чисельності апарату управління необхідно мати чіткий розподіл працівників за рівнем їх місця
у виробничій системі та виконуваних функцій. Тому для визначення методів планування чисельності
управлінського персоналу потребується визначення приналежності посади до певного рівня управління.
Доцільним вважається формування професійного профілю посади, запропонованого Е.Хеєм, що
базується на використанні групи факторів: знання, складність та різноманітність виконуваних функцій,
навички взаємодії з людьми, творчість, відповідальність та інші. Кожний фактор має свою позначку та
рівень використання на конкретному робочому місці, що дозволить однозначно та комплексно оцінити
посаду за характером праці та визначити методи планування.
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Анотація
В статті досліджено сутність категорії «управлінський персонал» та згруповано дефініції
зазначеної категорії за напрями. Проаналізовано існуючі системи класифікації управлінського
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персоналу. Запропоновано формування професійного профілю посади для обґрунтування вибору
методів планування чисельності управлінського персоналу
Ключові слова: управлінський персонал, дефініція, класифікація, кадрове планування.
Аннотация
В статье исследована сущность категории «управленческий персонал» и сгруппированы
дефиниции указанной категории по направлениях. Проанализированы существующие системы
классификации управленческого персонала. Предложено формирование профессионального
профиля должности для обоснования выбора методов планирования численности управленческого
персонала
Ключевые слова: управленческий персонал, дефиниция, классификация, кадровое
планирование.
Annotation
In the article the essence of the category "administrative staff" is reseeded and under that category
definitions directions are grouped. Analyzed the existing classification system management. Proposed
forming professional profile posts for the study of methods of planning the number of managerial staff
Key words: administrative personnel, definition, classification, personnel planning.
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УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ У
ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЯХ
Постановка проблеми. Основна проблематика сучасної концепції конкурентоспроможності
компанії базується на питанні залучення нових споживачів. Увага традиційно звертається на
технологію продажів, а не на формування довготривалих стосунків з клієнтами. У центрі уваги, як
правило, знаходиться передпродажна підготовка та, власне, процес продажу, тоді як взаємовідносини
зі споживачами після реалізації угоди практично не розглядаються [4, с. 89]. Бурхливий розвиток
інформаційних технологій, загострення конкурентної боротьби в глобальному масштабі спонукають
фінансовий сектор до вибору стратегії розвитку, заснованої на побудові довготривалих відносин з
клієнтам. З огляду на те, що можливості отримання все нових клієнтів на насичених ринках стають все
більш обмеженими та дорожчими, актуальність цього питання є очевидною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Висвітленню проблеми побудови програми
лояльності із споживачем у лізингових компаніях значну увагу приділено в таких дослідженнях та
публікаціях як "Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль" Ф. Котлера,
"Промисловий маркетинг" Чухрай Н. та Крикавського Є., "Маркетинговые коммуникации" Г. Черчілля,
"Значення лояльності клієнтів у функціонуванні сучасного підприємства" X. Войнаровської,
"Менеджмент взаємостосунків із клієнтами ( Customer Relationship Management - CRM )".
Аналіз літературних джерел з досліджуваної проблематики свідчить про ще недостатнє
вивчення питань управління взаємовідносинами з клієнтами у лізингових компаніях. Це послужило
основою для вибору теми даної статті.
Постановка завдання. Мета статті є розкриття особливостей управління взаємовідносинами із
клієнтами лізингової компанії.
Для досягнення поставленої мети основними завданнями статті є:
• розглянути основні підходи до класифікації лояльності;
• обґрунтувати доцільність побудови довготривалих взаємозв'язків між лізинговою компанією та
клієнтом;
• визначити особливості CRM саме для лізингових компаній.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Під час історичного розвитку взаємовідносин
"виробник-споживач" змінювався ключовий фактор успіху компаній на ринку. В окремі періоди такими
факторами вважались масштаб виробництва, вартість продукції, якісні параметри товару, унікальна
торгова пропозиція (теорія Unique sales proposition). Їх періодична зміна відображала таким чином,
зміну ситуації на ринку: його насиченість товарами, рівень конкуренції, потреби споживачів.
Однією з сучасних тенденцій в глобальному масштабі є перенасичення ринку загалом або його
окремих сегментів широким асортиментом дуже близьких, майже однакових за набором якісних
характеристик товарів. Це спонукає до того, що розгляд процесу трансакції з погляду маркетингу як
одиничного явища, процес комунікації в якому завершується при виконанні всіх фінансових і
юридичних вимог, є недостатнім. Фактором успіху чи, навпаки, неуспіху лізингової компанії значною
мірою виступає наявність налагоджених, тісних стосунків із споживачем, ефективно побудована схема
комунікації.
Як відзначають Албітов А. та Соломатін Є., існують суттєві розбіжності у ієрархії мотивацій, на
яких базується вибір покупцем існуючих продуктових альтернатив в сучасних умовах та в умовах
індустріальної економіки (рис. 1) [5].
а)

б)

Рис.1. Ланцюг мотивації споживачів в умовах індустріальної економіки (а) та сучасних
умовах (б).
У межах індустріальної економіки ланцюг мотивації споживачів містить проміжні етапи:
наявності продукту (результат ефективної асортиментної політики), його цінності (цінова політика
компаній), зручності при купівлі та використанні (налагодження дистрибуційної та сервісної діяльності)
та довіри до якості і надійності продукції даної лізингової компанії. За умови належного виконання
вимог всіх вищевказаних складових виконується основна мета продажу – забезпечення потреб і
запитів споживача на належному рівні (рис. 1).
Загострення конкурентної боротьби, поступове вичерпування джерела збільшення оборотності
активів за рахунок залучення потенційних клієнтів спонукали менеджмент провідних лізингових
компаній до активізації пошуку альтернатив у розв'язанні цього завдання. Саме тому стратегічним
напрямом діяльності більшості компаній у XXI ст. є налагодження довгострокових стосунків із
споживачами, що вимагає від перших розподілу основних ресурсів на створення інтегрованої системи
управління взаємовідносинами з клієнтами: (Customer Relationship Management - CRM) [1].
CRM – це глибоко продумана стратегія управління взаємовідносинами з клієнтами, рівнем їх
задоволення і, як результат, їх лояльністю до виробника, постачальника, марки товару. Це не лише
певні аспекти діяльності, якими займаються окремі департаменти. CRM залучає також такі напрямки
як просування продажів, доставку, обслуговування клієнтів, дизайн, дифузія товарних інновацій,
виставлення рахунків тощо.
CRM діяльності лізингової компанії повинна сприяти автоматизація. Вона допоможе
забезпечити виконання наступних цілей:
• ефективної роботи з контрагентами;
• прискорення здійснення операцій по укладанню лізингових угод;
• поточного моніторингу лізингових справ;
• бухгалтерського обліку діяльності лізингової компанії;
• прискорення підготовки і ведення внутрішньої документації;
• фінансового аналізу;
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• ефективної організації роботи з персоналом;
• планування фінансів, складання бюджетів, контроль над їх виконанням;
• отримання багатовимірних аналітичних звітів.
CRM дозволяє ефективно будувати відносини лізингової компанії з контрагентами [8].
В основу автоматизованої системи покладено довідник контрагентів. Він, по суті, є списком
юридичних і фізичних осіб, з якими у компанії були господарські відносини (лізінгоодержувачі,
постачальники, засновники, банки, державні органи). Даний довідник містить всю необхідну
інформацію про контрагента: назву і адреси; ідентифікаційну і податкову інформацію, відомості про
банківські рахунки, відомості про засновників, тип і статус контрагента (разовий, постійний, VIP),
коротку інформацію про діяльність, веб-сайт, адресу електронної пошти, дні народження компанії,
відповідальних співробітників і т.д. Крім того, довідник може містити необмежену кількість контактних
осіб по конкретному контрагенту з вказівкою їх посад, телефонів, електронної пошти та іншої
інформації [9].
По кожному з клієнтів лізингової компанії в процесі роботи накопичується достатньо багато
інформації в електронному вигляді. Зазвичай, це текстові файли у форматі MS Word або ж
розрахункові таблиці MS Excel: всілякі заявки і листи, пропозиції і договори, протоколи і звітність,
фотографії майна клієнта і предметів лізингу тощо. Як правило, на захищеному сервері лізингової
компанії створюють теки, називають їх іменами клієнтів і зберігають у них вказану інформацію. У
довіднику контрагентів передбачається можливість «прив'язки» окремої теки (сховища даних по
клієнту на серверному просторі) до конкретного клієнта в Системі. Це дозволяє дуже швидко, за
допомогою натиснення однієї кнопки, отримувати доступ до електронних документів по клієнту.
Робота з контрагентами не обмежується тільки веденням статистичної інформації по конкретній
компанії. Основа роботи з будь-яким клієнтом – спілкування. При цьому під «спілкуванням»
розуміється будь-який можливий контакт: дзвінок, лист, зустріч і т.д. Для цього в автоматизованій
системі передбачається введення об'єкту «Контакт». За допомогою Контакту можна визначити
наскільки часто зверталися працівники відділу до клієнта (або він до нас), в який час це відбувалося,
дізнатися коротке резюме по зустрічі/дзвінку і т.д. Контакт може бути як виконаним (була зустріч і
велися переговори, наприклад, про укладення договору лізингу нерухомості), так і запланованим
(необхідно зателефонувати фінансовому директору клієнта і домовиться про зустріч). Заплановані
контакти, у результаті, стають виконаними або відхиленими [10]. У Системі також передбачена
можливість отримання багатовимірних звітів про контакти, в розрізі контрагентів, типів контактів,
часового інтервалу тощо.
У всьому світі з року в рік темпи життя все більше зростають. Це, у свою чергу, збільшує
кількість інформації, яку необхідно опрацювати людині. Все більш зростає ризик щось забути, кудись
не встигнути. І тут на допомогу людині приходять Електронний секретар, Планувальник, Календар та
інші подібні електронні помічники, які закладені в оточуючі нас прилади: мобільні телефони,
кишенькові перекладачі і т.д.
У роботі будь-якого менеджера лізингової компанії постійно існує значна кількість зустрічей, які
необхідно провести і стільки ж людей, яким необхідно подзвонити. Для того, щоб відійти від паперових
щоденників і постів з нагадуваннями, розклеєних на лицьових панелях моніторів, в модулі
передбачається універсальний інструмент системи – Планувальник завдань. Такий інструмент не є
якимсь «ноу-хау», оскільки в тому чи іншому вигляді вже давно використовується у багатьох відомих
ERP-системах, а також в Microsoft Outlook.
Планувальник завдань – інструмент, який може використовуватися будь-яким користувачем
Системи: директором, менеджером, юристом, секретарем, бухгалтером. За допомогою
Планувальника співробітник лізингової компанії може запланувати для себе завдання, яке необхідно
виконати (зустріч, дзвінок, підготовка довідки або звіту), задати час і тип нагадування. Крім того, за
допомогою Планувальника директор або керівники служб можуть додавати завдання для конкретного
співробітника чи ж здійснювати інші дії із завданнями: переміщати завдання між співробітниками,
відміняти, позначати як виконані або відхилені тощо [3].
Для аналізу ефективності рекламних акцій і маркетингових заходів в Системі передбачений
об’єкт «Маркетинговий захід». Даний інструмент Системи містить інформацію про тип маркетингового
заходу, дату і місце проведення заходу, витрати на його проведення, очікуваний ефект, іншу
додаткову інформацію. Система дозволяє одержати звіт про заплановані або проведені заходи за
довільний проміжок часу, кількість нових клієнтів, набутих за допомогою вказаних заходів, одержати
звіт по типах (виставка, реклама на радіо, сумісна акція з партнерами, спонсорська або благодійна
участь і т.д.), їх вартості і т.д.
Слід вказати, що наявність в Системі цього модуля зробить ефективнішою роботу як
співробітників, які безпосередньо зайняті продажем лізингу і залученням клієнтів, так і роботу дирекції,
працівників юридичної і фінансової служб.
У жовтні 2010 р. нами було проведено опитування керівників п’ятнадцяти лізингових компаній з
метою визначення ступеню задоволеності покупцями послугами, що надаються компанією. Як
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показали дослідження, задоволений покупець поширить свій позитивний досвід серед 5-8 потенційних
споживачів, тоді як незадоволений покупець розкаже про свій негативний досвід 9-10 особам. При
цьому 13% незадоволених споживачів розповідатимуть про це понад 20 свої знайомим, отже, втрати в
цьому разі будуть набагато більшими, ніж від однієї нездійсненої трансакції [6, с. 49].
Управління стосунками із споживачами передбачає повну орієнтацію компанії на клієнта,
вироблення персоніфікованого підходу при обслуговуванні [5, с. 42]. Для того, щоб управління
взаємовідносинами ефективно функціонувало, необхідно опиратися на дані маркетингу, події та
історію взаємостосунків із клієнтом,. Першим кроком має бути визначення того типу клієнта, який є
вигідним для компанії. Показниками цього можуть бути частота, обсяги закупівель, величина наданих
знижок тощо. Такий підхід зумовлений загальним правилом, при якому 20% споживачів мають високу
цінність для компанії та генерують 80% прибутків – на них має бути націлена стратегія бізнес компанії.
Інші ж 20% споживачів не є цінними для компанії та збирають 80% витрат [7, с. 114].
Основним завданням лізингової компанії є побудова таких взаємин з вигідним споживачем, які
ведуть до зміцнення його лояльності. Згідно з сучасним підходом такий показник як задоволення
споживача придбаним товаром не розглядається як самоціль, а навпаки – забезпечує очікувану
вигоду, що є лише початковою ланкою у мотивації споживача до купівлі.
Цінова лояльність характеризується низькими рівнями відносної прив'язаності до продукції
компанії та ймовірності повторної закупівлі. У такому випадку процес вибору серед існуючих
альтернатив, як правило, завершується на користь пропозиції, яка є найпривабливішою у
фінансовому сенсі.
На аналогічно низькому рівні обох показників знаходиться також монополістична лояльність,
оскільки вона зумовлена радше правовим регулюванням з боку державних інституцій, а ніж високим
ступенем задоволення споживчих потреб. Як приклад, до неї можна зарахувати вітчизняний
енергетичний ринок, надання послуг із залізничних перевезень.
Близькими за своєю суттю є лояльність інерції та лояльність зручності. У цьому випадку
покупець приймає рішення на користь того чи іншого варіанта, маючи на увазі лише комфорт
проведення купівлі, в меншій мірі звертаючи увагу на марку товару чи його якісні характеристики.
Стимульована лояльність кристалізується тоді, коли споживач користується пропозицією
компанії, яка зумовлена різного роду преміями та винагородами. Небезпека цього варіанта полягає в
тому, що він призводить до демпінгування цін як у окремій компанії, яка застосовує цю стратегію, так і
на ринку загалом, що є результатом природної реакції конкурентів на такі дії. Крім того, існує значна
ймовірність того, що в момент появи нової, цікавішої програми конкурентів компанія втратить
більшість клієнтів, завойованих таким шляхом.
Особливим варіантом є потенційна лояльність, яку характеризує високий ступінь прив'язаності
споживача до продукту (компанії), проте існує незначна ймовірність здійснення ним повторної
трансакції. Це може бути причиною неповного задоволення цим продуктом його потреб, насамперед –
латентних, тобто таких, які сам споживач не усвідомлює чи не може чітко виразити. У цьому випадку
компанія має здійснити розпізнавання бар'єрів, які перешкоджають частому користуванню його
пропозицією, що дасть змогу внести необхідні корективи у стратегію компанії.
Найвища лояльність відображає ідеальний з погляду лізингової компанії рівень лояльності
споживачів. На цьому рівні задоволення споживач постійно користується продукцією компанії, даючи
також рекомендації сім'ї, знайомим і є практично невразливим до маркетингових дій конкурентів.
Недоліком такої класифікації є надмірне розширення поняття лояльності та використання для її
поділу двовимірної моделі „рівень прив'язаності – ймовірність повторної трансакції", яка не може дати
повного уявлення про причини виникнення лояльності, особливо на її вищому рівні.
Певною мірою цей недолік враховано у класифікації типів прихильності до торговельної марки
(табл.1) [ 2, с. 7].
Наведений підхід класифікації стосується показника прихильності до торгової марки товару
(компанії). Проте, за своєю сутністю, він може бути застосований у ширшому значенні лояльності.
Стійкішими з погляду стратегічного контролю тут є диференційована прихильність та прихильність
внаслідок нерентабельності переходу на продукт іншої компанії.
Диференційована прихильність найчастіше досягається тривалим досвідом діяльності
лізингової компанії на ринку, проведення ним ефективної інноваційної політики. Отже, організація
посідає в очах споживачів роль експерта у своїй сфері.
Прихильність, заснована на нерентабельності переходу на продукцію іншої компанії,
характерна, передусім, для ринку високотехнологічних дорогих товарів. Перехід на продукцію
конкурента в такому випадку вимагає від організації-покупця значних капіталовкладень у навчання
персоналу, реорганізацію процесу комунікацій з постачальниками, на що компанія погоджується лише
у виняткових випадках.
Для ринку споживчих товарів характерними є емоційна прихильність та прихильність заради
самоствердження. Принципи, на яких засновані дані типи прихильності є, в сучасних умовах,
основними факторами диференціації товарів широкого вжитку.
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Таблиця 1
Типи прихильності до торговельної марки
Характер прихильності
1. Емоційна прихильність: унікальні, емоційно
сильні події, що запам'ятовуються, створюють
міцний емоційний зв'язок із торговою маркою.
2. Прихильність заради самоствердження:
торгова марка використовується як самовираження і
підвищення самооцінки, а також із метою справити
враження.
3. Диференційована прихильність: заснована на
перевазі деяких характеристик товару, що
усвідомлюються: перевага може втратити
актуальність за відсутності нових розробок.
4. Договірна прихильність: споживач
переконаний, що його прихильність заслуговує
особливого ставлення до нього або, що продавець
дуже старається зберегти прихильність споживачів.
5. Прихильність як наслідок нерентабельності
переходу на іншу марку: прихильність даній марці
пояснюється непродуктивністю пошуку й адаптації
до альтернативи.
6. Прихильність як наслідок поверхневої
обізнаності щодо марки. Різні торгові марки
сприймаються однаково.
7. Прихильність внаслідок зручності:
прихильність заснована на зручності купівлі.

Маркетингові передумови
Репутація фірми захищена від конкурентів або
неправильних кроків в управлінні компанією. Можна
сподіватись на добру чутку.
Така прихильність протистоїть конкуренції, але фірма
може
зашкодити
собі
неефективним
управлінням
торгівельною маркою протягом довгого часу.
Репутація компанії може бути підірвана конкурентом, що
довів свою перевагу. Важливе тактичне значення мають
демонстрація і публічне випробування товару.
Конкурент може поставити питання про зловживання
споживчою прихильністю. Однак лояльність скоріш за все
буде втрачена внаслідок одного або кількох прецедентів, що
продемонстрували нещирість зусиль продавця.
Можливо підірвати прихильність, пропонуючи легкі
шляхи переходу на іншу марку (дизайн, навчання і різні
умови оплати). Якщо прихильність заснована як на
ставленні, так і на поведінці, її можна виграти внаслідок
модифікації товару.
Прихильність легко руйнується і захищається постійною
рекламою, яка дає поверхневу обізнаність про марку товару.
Прихильність руйнується проникненням конкурента в
канали, що забезпечують зручність купівлі.

Інтеграція вищеописаних підходів класифікації дає змогу відобразити таку форму типів
лояльності, яка б узагальнювала причини виникнення прихильності до товарів тієї чи іншої компанії,
послуг, що нею надаються.
До переваг вищого порядку належать когнітивні (засновані на відчутних вигодах у користуванні
товаром) та емоційні (імідж товару, самоідентифікація з певною соціальною групою, яка є
користувачами цього товару).
Лояльність, заснована на перевагах нижчого порядку, характеризується нижчим рівнем
стратегічного контролю і відображає короткострокові вигоди, якими характеризується товар (послуга).
Сюди входять цінова лояльність (вибір на основі фінансової привабливості, інших економічних
преференцій), лояльність, заснована на поверхневій обізнаності з товаром (як результат інтенсивної
реклами) та лояльність аморфності (перевага – зручність проведення трансакції).
Лояльність безальтернативності є відображенням домінуючого становища окремої лізингової
компанії на ринку (лояльність монополії) або високого ступеня прив'язаності організації-споживача:
постачальника як наслідок нерентабельності переходу на продукцію іншої компанії (лояльність,
основана на економічній недоцільності).
Збільшення кількості лояльних споживачів призводить до збільшення доходів компанії і, в той
же час, потребує збільшення статті витрат, яка скеровується на формування стійких взаємовідносин з
покупцями, заснованих на цілковитій довірі.
Висновки з проведеного дослідження. Тенденцією останніх років є зниження прихильності
споживачів до торговельної марки, що є наслідком зростання кількості доступних товарів та активізації
заходів стимулювання збуту. Безмежне використання заходів стимулювання збуту призводить до того,
що навіть найлояльніші споживачі починають очікувати від компанії спеціальних пропозицій зі
зниження ціни. Це є значним бар'єром для компанії при забезпеченні прихильності покупців до його
продукції, оскільки фактор ціни виходить на перший план. Тому важливим завданням для лізингової
компанії є побудова таких взаємин з вигідним споживачем, які ведуть до зміцнення його лояльності.
Щоб перешкодити зниженню лояльності споживачів до торгової марки, значну увагу необхідно
приділяти застосуванню у практиці діяльності лізингових компаній маркетингу відносин, які спрямовані
на формування довгострокових взаємовигідних стосунків з покупцями та іншими важливими групами –
учасниками маркетингового процесу. Використання маркетингу відносин дозволить виявити існуючих
та потенційних споживачів, які є основним джерелом отримання прибутку та забезпечити
індивідуальний підхід при співпраці з ними.
Тобто, управління взаємовідносинами із клієнтами лізингової компанії зробить ефективнішою
роботу як співробітників, які безпосередньо зайняті продажем лізингу і залученням клієнтів, так і
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роботу дирекції, працівників юридичної і фінансової служб. Це дасть змогу підвищити
конкурентоспроможність лізингової компанії.
Дослідження показує, що ефекти від впровадження CRM мають багатосторонній і комплексний
характер і не існує універсальних формул розрахунку повернення інвестицій. Однак більша частина
ефектів піддається кількісній оцінці на основі попередньо розробленої моделі бізнесу, яка повинна
будуватися в рамках проекту по реалізації клієнт-орієнтованої стратегії та впровадження CRM-системи.
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Анотація
Розглянуті відмінності в ієрархії мотивації, на яких базуються вибір товару, в індустріальній
та постіндустріальній економіці. Визначено, що подальшим розвитком лізингової компанії на ринку,
враховуючи високий конкурентний тиск стає CRM.
Ключові слова: концепція продажів, взаємовідносини «виробник-споживач», лояльність,
Customer Relationship Management.
Аннотация
Рассмотренные отличия в иерархии мотивации, на которых базируются выбор товара, в
индустриальной и постиндустриальной экономике. Определено, что последующим развитием
лизинговой компании на рынке, учитывая высокое давление конкурентов становится CRM.
Ключевые слова: концепция продаж, взаимоотношения «производитель-потребитель»,
лояльность, Customer Relationship Management.
Annotation
Considered differences in a hierarchy motivations on which are based choice of commodity, in an
industrial and postindustrial'noy economy. Is determined that by subsequent development of leasing
company at the market, taking into account high pressure of competitors CRM becomes.
Key words: sales conception, relatiomshipsbetween produser and customer, loyality, Customer
Relationship Management.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Постановка проблеми. Визначальними факторами підвищення конкурентоспроможності
підприємств торгівлі в умовах зростання соціальної вразливості населення України стають рівень
професіоналізму фахівців, уміння формувати і розвивати команду однодумців, забезпечувати не
тільки якісну організацію, мотивацію, охорону і безпеку праці, а й позитивний емоційний клімат у
колективі, умови для всебічного розвитку персоналу, що забезпечує стабільне відтворення людського
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капіталу у системі економічних і соціально-психологічних відносин підприємства із власниками,
персоналом, партнерами по бізнесу, споживачами і громадськістю. Підприємства торгівлі є одними з
найбільших роботодавців в економіці України. Так, на початку 2010 р. на вітчизняних підприємствах
торгівлі працювало понад 900 тис. осіб (без урахування персоналу статистично малих підприємств
торгівлі та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) [7]. Проте абсолютний розмір заробітної плати
персоналу підприємств торгівлі на 20% нижчий від середнього по галузях економіки. Сума соціальних
інвестицій у розвиток одного працівника підприємств торгівлі у 2008 р. у середньому склала 102,45
грн., що у чотири рази менше ніж на промислових та будівельних підприємствах, як наслідок –
підприємства торгівлі характеризуються найвищими показниками плинності кадрів по економіці в
цілому [7]. Кризові явища у світовій та вітчизняній економіці у 2009 р. тільки поглибили ці проблеми. За
умов, коли послаблюються соціальні функції держави, а чинні механізми управління соціальним
розвитком підприємств торгівлі виявилися недосконалими і підсилені системною фінансовоекономічною кризою призвели до скорочення персоналу та згортання програм соціального розвитку,
особливої актуальності набуває дослідження теоретичних і практичних аспектів формування стратегії
соціального розвитку як ключового інструмента створення та підтримки конкурентних переваг
підприємств торгівлі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем соціального розвитку підприємства
присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: Т. Білорус, В. Бурегі, І. Ворожейкіна, Д. Гібсона,
І. Гнібіденка, М. Дороніної, В. Жуковської, С. Завєтного, А. Єгоршіна, Р. Кантер, А. Кібанова, А. Колота,
В. Лагутіна, Л. Лігоненко, Ф. Лютенса, А. Мазаракі, П. Сенге, Г. Ховштеде, В. Співака та ін.
У розвиток теорії стратегії розвитку підприємства суттєвий внесок зробили І. Ансофф, І. Бланк, Х. Віссєма,
А. Воронкова, І. Ігнатьєва, Г. Мінцберг, А. Томпсон, А. Наливайко, В. Пономаренко, І. Смолін, О. Тридід,
С. Шекшня, З. Шершньова та ін.
Відзначаючи значний внесок науковців у вирішення теоретико-методологічних проблем
стратегічного управління соціальним розвитком підприємства, необхідно зазначити, що у вітчизняній і
зарубіжній науковій літературі відсутній комплексний підхід до дослідження проблем формування
стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі у сучасних умовах господарювання.
Постановка завдання. Метою даної статті є удосконалення методичного забезпечення
процесу формування результативної стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі і.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі формування стратегії соціального
розвитку підприємства торгівлі, власники і керівництво мають чітко усвідомлювати, яким буде
очікуваний результат та соціально-економічний ефект від її втілення.
Система оцінки ефективності стратегії соціального розвитку підприємства має враховувати
вплив динамічного зовнішнього середовища і перспективні наслідки залучення соціальних інвестицій.
Проте більшість існуючих систем оцінки ефективності стратегії соціального розвитку підприємства
базуються на фінансовому аналізі діяльності підприємства і орієнтуються скоріше не на стратегію, а
на тактику реалізації програм соціального розвитку підприємства, використовуючи ті фінансові
показники діяльності підприємства, які віддзеркалюють фактичний стан справ і не передбачають
альтернативних можливостей розвитку. Але у сучасних умовах господарювання підприємства
інвестують все більше фінансових коштів в управлінські технології, результати застосування яких не
завжди можна оцінити за допомогою традиційних фінансових моделей. Тому, на нашу думку, система
оцінки ефективності стратегії соціального розвитку підприємства має базуватися не тільки на
фінансових показниках діяльності підприємства.
Ефективність розвитку соціального середовища правомірно, на нашу думку, розглядати як
складову
загальної ефективності діяльності підприємства, як частину сумарного ефекту від
результатів як фінансово-господарської, так і соціальної діяльності підприємства. А відтак, робимо
припущення, що фундаментальними показниками результативності заходів щодо соціального
розвитку можуть бути кінцеві результати діяльності підприємства торгівлі за певний проміжок часу, які
характеризують його економічне зростання, – обсяг реалізованих товарів та послуг, сума отриманих
доходів (прибутків), сума витрат на соціальні заходи тощо. І якщо загальна ефективність діяльності
підприємства визначається, виходячи з поставлених цілей, як математична відповідність досягнутих
результатів виробничо-господарської діяльності підприємства сумі витрат на їх досягнення, то
ефективність соціального розвитку є співвідношенням між впливом соціальних заходів на розвиток
внутрішнього і зовнішнього соціального середовища, персоналу підприємства та тими матеріальнофінансовими й іншими витратами, які мають місце в процесі впровадження нових соціальних
технологій і реалізації запланованих соціальних програм.
Економічна ефективність соціального розвитку підприємства означає досягнення суттєвих змін
на краще у внутрішньому і зовнішньому соціальному середовищі підприємства за умов мінімізації
витрат [5; 4]. Вона піддається якісному визначенню і кількісному виміру та може бути відображена за
допомогою статистичних даних і відповідних індексів, які характеризують, наприклад, зростання
продуктивності праці персоналу підприємства, підвищення якості торговельних послуг, збільшення
прибутків, зменшення показників плинності кадрів тощо. Результати фінансово-господарської
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діяльності підприємства при цьому можуть слугувати індикаторами соціального ефекту від реалізації
програм соціального розвитку.
Соціальна ефективність змін у внутрішньому і зовнішньому соціальному середовищі
підприємства визначається переважно шляхом визнання пріоритетності цілей соціального розвитку
підприємства: чим більше та чи інша субстратегія соціального розвитку підприємства сприяє
розв’язанню конкретних соціальних проблем, тим більш соціально ефективними можна вважати
реалізовані заходи щодо соціального розвитку підприємства [6].
Слід зауважити, що соціальний ефект від реалізації програм соціального розвитку підприємства
не завжди можна відобразити за допомогою кількісних показників. І тому доцільно, на нашу думку, в
процесі визначення соціального ефекту від впровадження програм соціального розвитку підприємства
використовувати також якісні показники, які визначаються за результатами проведених соціологічних
досліджень. Ці показники визначають масштаб і позитивний ефект від змін у внутрішньому і
зовнішньому соціальному середовищі підприємства, враховуючи якісні зміни в процесі розвитку
персоналу підприємства: підвищення кваліфікації і професійної компетентності персоналу,
підвищення ступеня задоволення персоналу підприємства процесом і результатами власної праці,
покращення морально-психологічного клімату в колективі, підвищення задоволеності персоналу
підприємства системою компенсації трудової участі, підвищення рівня розвитку соціального
партнерства на підприємстві тощо.
Більшість науковців поняття «економічна ефективність» і «соціальна ефективність»
справедливо інтегрують в категорію «соціально-економічна ефективність» [3; 4]. Однак слід
зауважити, що на практиці соціально-економічна ефективність реалізації програм соціального
розвитку підприємства торгівлі має узагальнений вигляд. Проте в умовах ринкової невизначеності і
обмеженості ресурсів підприємства виникають певні складнощі в досягненні економічних і соціальних
цілей його розвитку [8]. В таких випадках важливо, на нашу думку, дотримуватися соціальних
пріоритетів, віддавати перевагу тим соціальним заходам, які визначають ділову спрямованість і
всебічний перманентний розвиток персоналу підприємства.
Виміром соціально-економічної ефективності соціального розвитку підприємства є ступінь
наближення до досягнення кінцевої мети діяльності підприємства в даному інтервалі часу. Результати
соціального розвитку можуть характеризувати ступінь наближення конкретного підприємства до
системи соціальних цілей, визначених у вигляді відповідних нормативів [2, с. 114].
Для характеристики ефективності інвестицій у соціальний розвиток підприємства може бути
застосовано показник розміру соціальних інвестицій на реалізацію заходів щодо соціального розвитку
підприємства або витрати часу на підвищення узагальнюючого показника соціального розвитку
підприємства [2, с. 175].
Існує також низка досліджень, в яких було зроблено спробу формалізувати розрахунок
економічної ефективності від соціального розвитку підприємства [1, с. 287]. Проте запропонована
сума окремих результатів соціального розвитку персоналу підприємства, на нашу думку, не дає
можливості визначити ефективність, оскільки відсутні умови для зіставлення отриманих результатів із
розміром залучених соціальних інвестицій. Хоча, соціальний ефект може бути одержаний і від заходів,
які не фінансуються (наприклад, громадська діяльність персоналу підприємства).
Таким чином, практика соціального планування засвідчує, що спроба розрахунку єдиного
показника для оцінки стану та ефективності соціального розвитку підприємства виявляється
достатньо складним завданням. Це пояснюється, у першу чергу, багатофакторністю і специфічною
природою соціальних процесів і явищ у діяльності підприємства, які не завжди піддаються кількісному
вимірюванню. Тому, у загальному показнику ефективності стратегії соціального розвитку підприємства
достатньо складно врахувати весь спектр напрямів соціального розвитку.
Водночас слід зауважити, що першооснова успіху підприємства в умовах ринкової економіки
полягає у постановці чітких стратегічних цілей і орієнтації діяльності підприємства на їх досягнення за
умов мінімізації витрат. Тобто йдеться про актуалізацію в сучасних умовах господарювання
результативного підходу до управління підприємством. Ґрунтуючись на викладених теоретичних
положеннях, пропонується система критеріїв та індикаторів оцінки результативності ключових
субстратегій соціального розвитку підприємств торгівлі (табл. 1).
На рис. 1 представлено структурно-логічну схему процесу оцінки результативності стратегії
соціального розвитку підприємства торгівлі.
На першому етапі процесу оцінки стратегії соціального розвитку підприємства необхідно
створити експертну групу, яка визначає методику оцінки результативності та ефективності ССРПТ і
формує комплексну систему показників оцінки.
На другому етапі визначаються основні результати реалізації ССРПТ (кількісні і якісні зміни у
зовнішньому і внутрішньому соціальному середовищі підприємства; зміни в рівні розвитку персоналу
підприємства; зміни в рівні організаційної культури підприємства тощо).
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Таблиця 1
Система критеріїв та індикаторів оцінки результативності субстратегій соціального
розвитку підприємств торгівлі

Стратегія
розвитку
організаційної
культури
підприємства

Стратегія
розвитку
системи
компенсації
трудової
участі
персоналу

Критерії оцінки

Стратегія
навчання та
розвитку
персоналу

№
з/п

Стратегія
розвитку
соціальної
інфраструктур
и

Індикатори оцінки субстратегій соціального розвитку підприємств торгівлі

Ступінь досягнення мети
ІК1; ІК2
ІК1; ІК7
ІК1; ІК2
ІС17
соціального розвитку
підприємства
2.
Ефективність діяльності
ІК3; ІК4; ІК5;
ІК3; ІК4; ІК5;
ІК3; ІК4; ІК5; ІК6;
ІК3; ІК4; ІК5; ІК6;
підприємства
ІК6; ІС1
ІК6; ІС8
ІС13
ІС18
3.
Забезпечення
довгострокових
ІС2; ІС3
ІС9; ІС10
ІС14; ІС15
ІС19; ІС20
конкурентних переваг
підприємства
4.
Ступінь відповідності
ІС4; ІС5; ІС6;
соціальному потенціалу
ІК7; ІС11; ІС12
ІК7; ІС16
ІС21
ІС7
підприємства
Умовні позначення:
ІК – ключові індикатори оцінки стратегій соціального розвитку підприємства:
ІК1 – плинність кадрів;
ІК2 – лояльність персоналу;
ІК3 – продуктивність праці персоналу підприємства;
ІК4 – темп зростання продажів;
ІК5 – темп зростання прибутку;
ІК6 – рентабельність діяльності підприємства;
ІК7 – рівень компетентності та кваліфікації персоналу підприємства торгівлі, необхідний для формування і
реалізації стратегії соціального розвитку підприємства.
ІС – специфічні індикатори оцінки стратегій соціального розвитку підприємства
ІС1 – ефективність інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури;
ІС2 – кількість конкурентних переваг, які забезпечуються реалізацією стратегії розвитку соціальної
інфраструктури підприємства;
ІС3 – термін забезпечення конкурентних переваг, які забезпечуються реалізацією стратегії розвитку соціальної
інфраструктури підприємства;
ІС4 – ступінь покращення умов праці і життя персоналу підприємства;
ІС5 – ефективність соціальної мотивації персоналу підприємства;
ІС6 – рівень забезпечення охорони здоров’я і покращення здоров’я персоналу підприємства;
ІС7 – рівень забезпечення охорони і безпеки праці персоналу підприємства;
ІС8 – ефективність інвестицій у навчання і розвиток персоналу підприємства;
ІС9 – кількість конкурентних переваг, які забезпечуються реалізацією стратегії навчання та розвитку
персоналу підприємства;
ІС10 – терміни забезпечення конкурентних переваг підприємства за рахунок перманентного навчання і
розвитку персоналу;
ІС11 – ставлення персоналу до можливих стратегічних змін;
ІС12 – ступінь психологічної готовності власників і керівництва підприємства до можливих
стратегічних змін;
ІС13 – ефективність соціальних інвестицій у розвиток системи компенсації трудової участі персоналу
підприємства;
ІС14 – кількість конкурентних переваг, які забезпечуються
реалізацією стратегії розвитку системи
компенсації трудової участі персоналу підприємства;
ІС15 – терміни забезпечення конкурентних переваг підприємства за рахунок реалізації стратегії розвитку
системи компенсації трудової участі персоналу;
ІС16 – рівень задоволеності персоналу підприємства
діючою системою компенсації трудової участі
персоналу;
ІС17 – трансформація організаційної культури;
ІС18 – ефективність соціальних інвестицій у розвиток організаційної культури підприємства;
ІС19 – кількість конкурентних переваг, які забезпечуються реалізацією стратегії розвитку організаційної
культури;
ІС20 – терміни забезпечення конкурентних переваг підприємства за рахунок реалізації стратегії розвитку
організаційної культури;
ІС21 – впровадження в практику діяльності підприємства партисипативного підходу до формування і реалізації
стратегії соціального розвитку.
1.
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Початок

Формування комплексної системи показників оцінки
ССРПТ

Визначення основних результатів реалізації ССРПТ

Порівняння фактичних результатів соціального
розвитку підприємства із встановленими цілями

Цілі соціального розвитку
підприємства досягнуто

Визначення основних
причин

так
Оцінка результативності та ефективності ССРПТ

Рис. 1. Блок-схема процесу оцінки результативності та ефективності стратегії
соціального розвитку підприємства
Умовні позначення: ССРПТ – стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі.

На наступному етапі здійснюється порівняння фактичних результатів соціального розвитку
підприємства із зазначеними цілями. Якщо мету і цілі соціального розвитку підприємства не
досягнуто, необхідно визначитися із основними причинами для можливого корегування стратегії
соціального розвитку підприємства. У разі, якщо мету і цілі соціального розвитку підприємства
досягнуто, здійснюється оцінка ефективності стратегії соціального розвитку підприємства шляхом
розрахунку інтегрального показника ефективності.
Слід також зазначити, що соціальний розвиток підприємства дає значний за обсягом, тривалий
за часом та інтегральний за характером соціально-економічний ефект. При цьому слід зауважити, що,
як правило, результати соціального розвитку підприємства трансформуються в економічний ефект у
довгостроковій перспективі. Отже, рівень інтегральної ефективності стратегії соціального розвитку
підприємства торгівлі (ІЕ) пропонується представити у вигляді модифікованої формули чистої
приведеної вартості:
n

ІЕ =
ІЕ

Ectзаг
СІt
m
n
p

m

∑ (1 + р) ∑ (1 + p)
t =1

де

Ectзаг

t

−

t =1

CI t

t ,

(1)

− рівень інтегральної ефективності ССРПТ;
− загальний соціальний ефект від реалізації портфеля субстратегій соціального
розвитку підприємства за t-й період часу;
− розмір соціальних інвестицій підприємства за t-й період часу;
− термін соціального інвестування (термін реалізації стратегії соціального розвитку
підприємства);
− термін отримання доходів;
− відсоткова ставка.

71

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Використання запропонованого інтегрального показника (ІЕ) дозволить, на нашу думку,
визначити доцільність соціальних інвестицій у різні напрями соціального розвитку підприємств
торгівлі, що мають, за-суттю альтернативний характер.
Зіставлення ключових підходів до стратегічного управління соціальним розвитком великих,
середніх та малих підприємств торгівлі з результатами оцінки рівня інтегральної ефективності ССРПТ
дозволить визначити найбільш прийнятний варіант стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі
з використанням матриці комплексної оцінки заходів (табл. 2).
Таблиця 2
Матриця комплексної оцінки заходів щодо соціального розвитку підприємств торгівлі
Складові комплексної оцінки
ефективності ССРПТ
Рівень
інтегральної
ефективності
ССРПТ (ІЕ)

(ІЕ) > 1
(ІЕ) = 1
(ІЕ) < 1

Підприємства торгівлі
Великі
Прийнятний варіант
ССРПТ
Припустимий варіант
ССРПТ

Середні
Прийнятний варіант
ССРПТ
Припустимий варіант
ССРПТ

Малі
Припустимий варіант
ССРПТ
Припустимий варіант
ССРПТ

Неприйнятний
варіант ССРПТ

Неприйнятний варіант
ССРПТ

Неприйнятний варіант
ССРПТ

Умовні позначення: ССРПТ – стратегія соціального розвитку підприємств торгівлі.

Як видно з даних таблиці 2, при значенні показника рівня інтегральної ефективності ССРПТ
(ІЕ) > 1 варіант стратегії соціального розвитку підприємства торгівлі є прийнятний; при значенні
(ІЕ) = 1 - варіант стратегії соціального розвитку підприємства торгівлі є припустимим; при значенні
(ІЕ) < 1 - варіант стратегії соціального розвитку підприємства торгівлі є не прийнятним.
Висновки з проведеного дослідження. Вважаємо, що запропонований методичний підхід до
оцінки результативності та ефективності стратегії соціального розвитку підприємства, ключовою
складовою якого є запропонована система критеріїв та індикаторів оцінки ефективності субстратегій
соціального розвитку підприємств торгівлі (стратегія розвитку соціальної інфраструктури
підприємства; стратегія навчання і розвитку персоналу підприємства; стратегія розвитку системи
компенсації трудової участі персоналу підприємства; стратегія розвитку організаційної культури
підприємства) уможливлює комплексність і повноту оцінювання.
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Анотація
Стаття присвячена актуальним проблемам удосконалення теоретичних, методичних і
практичних аспектів формування стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі.
Запропоновано методичне забезпечення оцінки результативності та ефективності стратегії
соціального розвитку підприємств торгівлі, що дозволяє комплексно вирішити існуючі проблеми у
цій сфері.
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результативність та ефективність реалізації стратегії.
Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам усовершенствования теоретических,
методических и практических аспектов формирования стратегии социального развития
предприятий торговли. Предложено методическое обеспечение оценки результативности и
эффективности стратегии социального развития предприятий торговли, что позволяет
осуществить комплексное решение проблем, существующих в данной сфере.
Ключевые слова: социальное развитие предприятия, стратегия социального развития,
результативность и эффективность реализации стратегии.
Annotation
Article is devoted actual problems of improvement theoretical, methodical and practical aspects of
formation the social development strategy of trading enterprises. Proposed the methodical maintenance of
estimation the productivity and efficiency of social development strategy in trading enterprises that allows to
carry out the complex decision of the problems existing in given sphere is offered.
Key words: social development of enterprises, the strategy of social development, the result and
effectiveness of strategy realization.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА:
СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки виробничі відносини між суб’єктами
господарювання реалізуються, перш за все, в системі господарського механізму, завдяки якому
враховуються і втілюються в життя вимоги об’єктивних економічних законів.
В процесі вивчення особливостей формування і ефективного функціонування організаційноекономічного механізму господарювання агарних підприємств нами було виявлено цілий комплекс
організаційних чинників, які справляють активний вплив на результати господарської діяльності
суб’єктів аграрного сектору.
Все це вимагає проведення відповідних досліджень і наукового пошуку методів підвищення
ефективності організаційно-економічного механізму забезпечення дохідності сільськогосподарського
виробництва та забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору економіки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне і методологічне обґрунтування окремих
аспектів формування організаційно-економічного механізму забезпечення дохідності діяльності
сільськогосподарських підприємств та забезпечення стійкого розвитку аграрного виробництва
знайшло відображення у працях багатьох українських вчених, а саме: М.Дем’яненка, Л.Першко,
Ю.Полтавського, П.Саблука, О.Супруна, А.Стельмащука, В.Чепурка та ін.
Аналіз опублікованих за даною тематикою робіт дозволяє зробити висновок, що відносно змісту
господарського механізму багато вчених економістів сходяться на тому, що дане поняття обов’язково
включає організаційно-правові, економічні і соціальні аспекти.
Так, Ю.Лисенко і П.Єгоров тлумачать організаційно–економічний механізм як систему цілей і
стимулів, які дозволяють перетворити у процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних
потреб членів суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на
задоволення платоспроможного попиту споживачів [3, с. 86-87].
1

Науковий керівник: Березівський П.С. - д.е.н., професор
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Економісти Ю.Полтавський та О.Супрун визначають господарський механізм як систему
об’єктивно діючих і свідомо регульованих правових, організаційних і економічних важелів, які в
сукупності визначають кінцеві результати господарської діяльності. До складу ринкового
господарського механізму вони включають: державне регулювання аграрного бізнесу,
загальногосподарський механізм, внутрігосподарський економічний механізм. Системоутворюючим
ядром даної системи є економічний механізм господарювання [6].
У даному випадку мова йде про організаційно-економічний механізм управління, тобто лише
частину господарського механізму діяльності аграрних формувань.
Багато науковців, пропонуючи своє тлумачення категорії “механізм”, висвітлюють лише складові
елементи цієї складної категорії. Тобто, трактування поняття “механізм” здійснюється з наголосом на
тих чи інших його аспектах, але всі дослідники одностайні у тому, що механізм – це складна,
багатопланова система. При цьому за межами наукового вирішення залишилася проблема
формування комплексного системного підходу до розробки механізму забезпечення ефективного
розвитку сільськогосподарських підприємств.
Постановка завдання. Метою даної статті є комплексне вивчення основних аспектів
формування
організаційно-економічного
механізму
забезпечення
ефективної
діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Вона обґрунтовується тим, що виникає об’єктивна необхідність подальшого поглиблення
теоретичних і методичних досліджень окремих елементів механізму забезпечення доходності
сільськогосподарського виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм, як категорія, є тим інструментом, що
забезпечує поступальний розвиток об’єкта, на який спрямовано рушійну силу чинників зовнішнього
середовища. Його структура та зміст зазнають змін у процесі розвитку суспільного виробництва [1; 4],
тобто кожній суспільно-економічній системі відповідає адекватний механізм.
В умовах становлення ринкової економіки дедалі більше вчених-економістів зосереджують увагу
на дослідженні проблем функціонування економічних й організаційних механізмів. Зокрема, А.Кульман
під економічним механізмом розуміє взаємозв‘язок, що виникає між різними економічними явищами і
процесами. Він пропонує розрізняти економічні механізми закритого та відкритого типу залежно від
сфери їх дії, при цьому не розмежовуючи визначення економічного й ринкового механізмів [2, с. 26].
В економічній літературі часто вживається поняття “організаційно-економічний механізм”, що
застосовується,
як
правило,
для
окреслення
організаційних
елементів
економічного
механізму [8, с. 82].
Дія економічного механізму в умовах ринкової економіки розглядається як система
взаємозв’язків економічних явищ, що виникають у результаті функціонування об’єктивних економічних
законів ринку [17, с.45].
Сільськогосподарське підприємство є первинною, а отже, ключовою ланкою розвитку аграрного
сектора економіки України, де зароджуються внутрішні мотиви й формується стимул для розвитку
інноваційної економіки. В ньому поєднуються природні, трудові, матеріальні та інформаційні ресурси
для здійснення цієї діяльності.
На думку А.Стельмащука, підвищення економічної ефективності агропромислового
виробництва повинно відбуватись на основі кардинальної реформи економічного механізму. До нього
входить:
1) механізм збалансованого розвитку агропромислового виробництва;
2)
механізм
розвитку
і
удосконалення
товарно-грошових
відносин
всередині
сільськогосподарського підприємства та між господарствами і державою;
3) механізм гармонійного поєднання економічних інтересів на основі вирівнювання умов
господарювання сільськогосподарського виробництва та забезпечення населення продуктами
харчування [8, с. 3].
Організаційно-економічний механізм розвитку країни і окремих галузей реалізується за
допомогою саморегулювання ринкової ситуації, а також інструментів державного впливу на дію
ринкових законів з метою досягнення поставлених цілей.
Характерною рисою організаційно-економічного механізму господарювання в сучасних ринкових
умовах є спонукання виробників до високих результатів господарської діяльності саме через
економічний інтерес його учасників, який є найбільш потужним і дієвим інструментом здійснення
аграрних перетворень та становлення ефективного власника в аграрному секторі економіки України.
Особливості формування доходів сільськогосподарських товаровиробників зумовлені також
високим ступенем відносної демонополізації сільського господарства, нееластичністю зв’язку між
попитом на аграрну продукцію та цінами на неї, низькою купівельною спроможністю населення
України.
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Вирішальну роль в одержанні суб’єктами господарювання доходів відіграють створювані
державою умови економічної діяльності. У державі мають бути створені однакові стартові умови
ефективного функціонування всіх галузей і сфер економічної діяльності.
Головною метою створення організаційно-економічного механізму забезпечення дохідності
сільськогосподарських підприємств є стійкий розвиток й ефективне управління аграрним
підприємством у ринкових умовах.
Даний механізм – це єдність двох сторін: об‘єктивної та суб‘єктивної. Суть об‘єктивної сторони
полягає в дії об‘єктивних економічних законів, а суб‘єктивної – у взаємопов‘язаній діяльності всіх
елементів механізму, що побудована з урахуванням їх цілей, потреб та інтересів.
Модель раціонального організаційно-економічного механізму забезпечення дохідності
сільськогосподарських підприємств має бути сформована з врахуванням таких принципів:
децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення проміжних ланок, діалектичної взаємодії
саморегуляції з державним регулюванням, гнучкості, відкритості, адекватності соціально-економічній
ситуації.
Цільовою функцією даного структурного утворення є отримання прибутку через випуск і
реалізацію конкурентоспроможної та екологічно чистої продукції, забезпечення високого рівня
рентабельності й ліквідності за допомогою управлінських методів (прийняття рішень та їх реалізація, в
т. ч. контроль за їх виконанням й оцінка одержаних результатів) [5, с. 90-94].
Схематично
організаційно-економічний
механізм
забезпечення
дохідності
сільськогосподарських підприємств можна подати таким чином (рис. 1.).
Організаційно-економічний
механізм забезпечення
дохідності
сільськогосподарських
підприємств

Функціональні та
забезпечувальні
елементи

Джерела
фінансового
забезпечення:
• власний капітал;
• позичковий
капітал;
• залучені засоби і
кошти

•
•
•
•

Забезпечувальні
системи:
правова;
кадрова;
нормативнорегулююча;
інформаційноконсультативна

Організаційно-економічні
елементи

Економічні:
• інноваційно-інвестиційні
заходи;
• фінансово-кредитний
механізм;
• страхування та
оподаткування;
• ціноутворення;
• мотиваційні механізми;
• засоби стимулювання
підвищення
конкурентоспроможності

Організаційні:
• управління;
• планування;
• маркетингові
дослідження;
• зовнішньоекономічні
зв’язки;
• механізми лізингу та
оренди

Рис. 1. Формування організаційно-економічного механізму забезпечення дохідності
сільськогосподарських підприємств
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При формуванні даного механізму можна виділити ряд важелів впливу. Перш за все, це
організаційно-економічні елементи, які включають адміністративні та ринкові інструменти (державне,
регіональне, інституціональне регулювання та саморегулювання).
До організаційних важелів відносяться: організація управлінської діяльності, система
планування, маркетингова діяльність, зовнішньоекономічні зв’язки, застосування механізмів лізингу та
оренди.
Економічні важелі впливу включають: інноваційно-інвестиційні заходи, фінансово-кредитний
механізм регулювання, страхування та оподаткування, ціноутворення, мотиваційні механізми, засоби
стимулювання на шляху підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Не менш важливе значення мають функціональні та забезпечувальні елементи, які складаються
з фінансового забезпечення (за рахунок власного, позичкового капіталу й залучених засобів) та із
забезпечувальних систем (правової, кадрової, нормативно-регулюючої, інформаційної та дорадчих
служб).
Стосовно сільськогосподарського виробництва, на функціонування механізму забезпечення
дохідності визначальним чином впливають організаційно-технологічні особливості виробництва. Це
пов‘язано з тим, що сільське господарство як галузь має ряд особливостей, які суттєво впливають на
організацію забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. Галузеві особливості
обумовлюють відмінності у фінансових ресурсах сільськогосподарських підприємств – в їх джерелах
формування, напрямках використання, в кількості та стабільності надходжень. Врахування галузевих
особливостей
об‘єктивно
необхідне
при
оцінці
фінансово-господарської
діяльності
сільськогосподарських підприємств, плануванні економічних показників, аналізі використання
фінансових ресурсів.
Дослідити вплив специфічних особливостей сільськогосподарської галузі на фінансування
можливо, на наш погляд, через вивчення окремих характеристик галузі.
В основу визначення критерію організаційно-економічного механізму забезпечення дохідності
сільськогосподарського виробництва має бути покладена її якісна характеристика. З огляду на це
критерій ефективності відбиває результативність функціонування організаційно-економічного
механізму забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств на певній території та є
мірилом раціональності застосування фінансування, кредитування, оподаткування, враховуючи
специфіку умов господарювання в регіоні. Він має включати соціальний та економічний ефект від
використання кредитних, фінансових, трудових, виробничих і природних ресурсів, враховуючи
суспільно
необхідні
витрати
на
виробництво,
а
також
результативність
розвитку
сільськогосподарських підприємств регіону з позицій забезпечення оптимальної збалансованості
сільськогосподарського виробництва, дієвих економічних зв'язків, відбиваючи тим самим економічні
інтереси сільськогосподарського підприємства.
Управління будь-яким механізмом, в тому числі й таким складним, як організаційно-економічний,
має ґрунтуватися лише на глибокому і всебічному розумінні його елементів, принципів взаємодії
всередині цього механізму окремих елементів, пізнанні його як єдиного цілого, взаємодії даного
механізму з іншими механізмами та системами.
Висновки з даного дослідження. Викладені основні аспекти формування організаційного та
економічного механізмів господарювання дають підстави зробити визначення поняття і сутності
організаційно-економічного механізму стосовно діяльності суб’єктів аграрної сфери виробництва.
Організаційно-економічний
механізм
забезпечення
дохідності
сільськогосподарських
підприємств – це система елементів організації, пошуку та мобілізації доходів та відповідних їм
економічних інструментів, поєднання яких дозволяє досягти єдиної мети – надходження необхідних
фінансових ресурсів для здійснення розширеного виробництва.
З огляду на це, організаційно-економічний механізм функціонування аграрних формувань в
ринкових умовах слід сформувати як комплекс організаційних заходів (правових, виробничих та
соціальних) і заходів економічного характеру зовнішньої і внутрішньої дії, які в процесі взаємодії і
взаємозв’язку здійснюють активний вплив на економічний інтерес суб’єктів господарської діяльності з
метою підвищення ефективності і забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського
виробництва.
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Анотація
У статті розкривається сутність організаційно-економічного механізму формування
дохідності сільськогосподарського виробництва. Велика увага приділяється аналізу особливостей
даного механізму в умовах аграрного сектора економіки України.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, дохідність, сільське господарство,
виробництво, ефективність.
Аннотация
В
статье
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сущность
организационно-экономического
механизма
формирования доходности сельскохозяйственного производства. Большое внимание уделяется
анализу особенностей данного механизма в условиях аграрного сектора экономики Украины.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, доходность, сельское хозяйство,
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In the article essence organization economic mechanism of forming of incoming of agricultural
production are consider. Large attention is spared the analysis of features of this mechanism in the
conditions of agrarian sector of economy of Ukraine.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, в умовах
обмежених засобів виробництва дедалі більшого значення набуває питання підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва. Від вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників
вимагається впровадження активних заходів щодо максимально можливого задоволення
матеріальних і духовних потреб суспільства у продуктах харчування. Важлива роль при цьому
відводиться галузі свинарства.
Однак лише при повному уявленні як про саме поняття ефективності, так і про сучасні методи її
вимірювання можливо провести на практиці глибокий аналіз наявних резервів, розробити і
обґрунтувати систему конкретних заходів по підвищенню ефективності виробництва свинини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі приділяється значна увага
проблемам підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Вагомий внесок у розвиток
теорії і практики ефективності виробництва аграрної продукції зробили така вчені: В.Г. Андрійчук,
О.А. Богуцький, М.А. Голик, В.Л. Месель-Веселяк, С.І. Михайлов, С.М. Онисько, П.Т. Саблук,
К.С. Салига, Г.С. Тарасенко та ін.
Однак незважаючи на існуючі дослідження, залишається невизначеним питання щодо
трактування сутності ефективності виробництва свинини, з урахуванням особливостей галузі,
визначення видів ефективності виробництва свинини та їх взаємозв’язок між собою.
Постановка завдання. Метою даної статті є опрацювання теоретичних засад щодо сутності
ефективності виробництва свинини з урахуванням особливостей функціонування галузі та дослідити
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взаємозв’язок видів ефективності виробництва свинини між собою, обґрунтувавши показники їх
вимірювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В.Г. Андрійчук категорію ефективності трактує як
результативність певного процесу, дії, що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і
витратами (ресурсами), що його спричинили [2, с. 9]. Такої ж думки щодо сутності категорії
ефективності дотримуються ряд вітчизняних економістів [3; 7; 11; 12]. Так, наприклад, Бугуцький О.А.
суть поняття «ефективність виробництва» визначає як відношення одержаних результатів до затрат
праці і засобів виробництва у матеріальному виробництві. Він зазначає, що ефективність виробництва
є комплексною, узагальнюючою економічною категорією, якісна характеристика якої відбивається
насамперед у результативності використання живої й уречевленої в засобах виробництва праці [3,
с. 8]. За словами Г.С. Тарасенка, ефективність є результатом діяльності на одиницю витрачених
ресурсів [12, с. 95]. М.І. Кісіль також підкреслює, що ефективність визначається зіставленням
економічного результату (вигід від бізнесу) з витратами на досягнення цього результату [7, с. 59].
У працях багатьох вчених [4; 8] суть ефективності полягає саме в досягненні максимальної
кількості продукції за мінімальних затрат. Зокрема, М. Голик вважає, що економічна ефективність
сільського господарства полягає у виробництві максимальної кількості високоякісної продукції з
одиниці сільськогосподарських угідь чи від однієї голови худоби за найменших витрат ресурсів з
метою найповнішого задоволення потреб населення у продуктах харчування і промисловості у
сировині [4]. Н. Коваленко стверджує, що в сільському господарстві економічна ефективність – це
одержання максимальної кількості продукції з одиниці площі за найменших затрат живої та
уречевленої праці [8, с. 348].
Варто відзначити, що особливості галузі свинарства істотно впливають на господарську
діяльність сільськогосподарських товаровиробників, рівень задоволення споживчого попиту і
найголовніше – на ефективність функціонування галузі в цілому. Тому при визначенні суті
ефективності свинарства та показників її вимірювання, на нашу думку, необхідно враховувати ці
особливості.
Головна особливість галузі витікає із суті виробництва продукції свинарства, яка базується на
використанні головного знаряддя виробництва – тварин. Раціональне використання їх біологічних
особливостей робить дану галузь високоприбутковою, що в свою чергу забезпечує можливість
здійснення ефективного виробництва. Галузь свинарства характеризується високим рівнем
переплетення виробничо-економічних процесів з природно-біологічними процесами:
- економічний процес відтворення у свинарстві тісно пов'язаний з природним розвитком тварин,
які мають певні фізіологічні та генетичні особливості;
- свиняче м'ясо відрізняється великим вмістом повноцінного і легкозасвоюваного білка і
незамінних амінокислот;
- сезонність виробництва як така відсутня (за умови правильно налагодженої циклічності
виробництва продукції на господарстві), що дозволяє порівняно рівномірно отримувати продукцію та
доходи впродовж року;
- ціни у промисловому секторі економіки зростають швидшими темпами, ніж в аграрному, що
призводить до диспаритету цін на продукцію свинарства і і цін на виробничі ресурси;
- виробництво продукції свинарства проходить кілька стадій внаслідок спеціалізації свинарських
підприємств (племінні, репродуктивні, відгодівельні);
- ринок продукції свинарства далекий до насичення і має величезний потенціал для свого росту,
оскільки на ньому присутня невелика кількість сильних конкурентів;
- прискорена оборотність капіталу, порівняно з галузями молочного та м’ясного скотарства, що
робить її привабливою для залучення інвестицій;
- особливістю сільськогосподарського виробництва свинини є й територіальне розміщення
сільськогосподарських підприємств. Врахування цього фактора особливо важливе при визначенні
специфіки господарства, для вирішення завдань щодо зниження собівартості продукції, зокрема,
транспортних витрат, які залежать від наявності поблизу сільськогосподарських підприємств,
приймальних пунктів, переробних підприємств, великих міст.
Досвід країн з розвиненим свинарством показує, що найкращих результатів можна досягти при
замкненому циклі утримання і відгодівлі свиней і з власним виробництвом кормів. У цьому випадку всі
економічні переваги – як короткострокові, так і стратегічні – залишаються у сільськогосподарського
підприємства, працюють на збільшення прибутку свинокомплексу.
Узагальнюючи думки науковців з урахуванням особливостей галузі свинарства, вважаємо, що
під ефективністю свинарства слід розуміти істотне збільшення виробництва високоякісної продукції,
необхідної суспільству, з найменшими матеріально-грошовими затратами на одиницю продукції на
основі підвищення продуктивності праці та повного використання всіх засобів виробництва
(включаючи тварини й землю), що супроводжується зростанням .
прибутку на одну голову і 1 ц к. од. Критерієм ефективності виробництва свинини є максимізація
кінцевого результату за мінімальних витрат ресурсів. Зазначений критерій відповідає меті
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сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки.
Сутність ефективності у галузі свинарства спробуємо повніше розкрити за допомогою аналізу її
видів. Вітчизняні вчені [1; 2; 5; 9] у своїх наукових працях більше концентрують свою увагу саме на
економічній ефективності, однак, враховуючи особливості сільського господарства та галузі
свинарства зокрема, слід приділити значну увагу технологічній, соціальній і екологічній ефективності.
Технологічна ефективність за своєю суттю є результатом взаємодії факторів виробництва з
біологічними особливостями тварин, що відображає рівень досягнення продуктивності живих
організмів та основні параметри якості продукції. Саме за допомогою технологічних показників можна
визначити якість продукції, що вказує на її важливість у системі формування видів ефективності у
свинарстві. Адже в сучасних умовах попит на продукцію та рівень її споживання зумовлений
забезпеченням належної якості продукції, а оскільки попит породжує пропозицію, то це призводить до
зростання кількості продукції.
Продуктивність свиней характеризують такі основні технологічні показники: кількість опоросів на
одну свиноматку в рік, вихід приплоду в розрахунку на 100 свиноматок, наявних на початок року, вихід
ділових
поросят у розрахунку на одну свиноматку, інтенсивність використання свиноматок,
середньодобовий приріст живої маси молодняку та свиней на відгодівлі, вік досягнення живої маси
100 кг, виробництво живої маси свиней за рік у розрахунку на одну свиноматку та на одну голову
свиней на відгодівлі, витрати корму на 1 ц приросту живої маси, рівень конверсії корму.
Виділяють такі показники якості як категорія вгодованості тварин, прижиттєва оцінка м’ясності
(площа м’язового вічка, товщина шпику), забійний вихід, здавальна жива маса свиней, стать.
За результат діяльності підприємств тут береться вироблена продукція, а за ресурс, з яким
зіставляється даний результат – поголів’я тварин.
Варто зазначити, що однією із властивостей технологічної ефективності є те, що однаковий
рівень технологічної ефективності свиней можне бути досягнутий за різних витрат ресурсів, і навпаки,
за однакових витрат ресурсів продуктивність тварин може бути різною. Здебільшого це залежить від
технології вирощування свиней. При використанні інтенсивної технології показники технологічної
ефективності завжди будуть вищими, порівняно з вирощуванням свиней за традиційною технологією.
Соціальна ефективність відображає поліпшення соціальних умов життя людей. Вона
направлена на здійснення комплексу заходів, а саме: підвищення рівня зайнятості населення і
скорочення безробіття, поступове збільшення заробітної плати, заінтересованість працівників у
результатах роботи підприємства, створення умов для підвищення рівня освіти і професійного
зростання, поліпшення умов праці, заміна важкої і непрестижної ручної праці засобами механізації й
автоматизації, соціальні виплати на оздоровлення. Соціальна ефективність є, по суті, похідною від
економічної ефективності. Вона, за однакових інших умов, буде тим вищою, чим вищого рівня
економічної ефективності досягнуто. Разом з тим, з підвищенням соціальної ефективності зростає
продуктивність праці працівників, а отже і економічна ефективність виробництва, тобто тут має місце
дія мультиплікативного важеля.
Соціальну ефективність визначають з допомогою таких показників: питомої ваги прибутку,
направленого на соціальні заходи і на модернізацію обладнання; величини одержаного прибутку в
розрахунку на одного середньооблікового працівника; рівня забезпечення підприємства працівниками;
середньої заробітної плати по підприємству, динаміки її підвищення; витрат на навчання та
перепідготовку кадрів.
Виділення екологічної ефективності в самостійну форму зумовлено щонайменше двома
причинами. По-перше, необхідністю створення екологічно безпечного для людей довкілля, за якого
зберігається біологічна рівновага, здійснюється виробництво екологічно чистої продукції і не
допускається забруднення навколишнього середовища хімічними засобами сільськогосподарського
призначення; по-друге, потребою в існуванні індикатора для означення гармонійного розвитку
виробництва.
Екологічна ефективність визначається величиною вкладень, направлених на охорону
навколишнього природного середовища. Оцінку її рівня визначають такі показники: частка чистого
прибутку, спрямованого на екологічні заходи; питома вага прибутку, спрямованого на утилізацію
відходів; частка екологічно чистої продукції в загальному її виробництві; наявність очисних споруд і
сховищ для зберігання технологічних стоків; частка екологічно чистих кормів для годівлі тварин у
загальній їх кількості; кількість медичних препаратів, які використовуються для ветеринарного
обслуговування тварин.
Економічна ефективність показує кінцевий результат від застосування всіх виробничих ресурсів
й визначається порівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресурсів [11, с. 5].
Завдяки економічній ефективності визначають економічні результати роботи підприємства у
вартісних і натуральних показниках та порівнюють їх у динаміці за відповідний період.
Визначення економічної ефективності виробництва у свинарстві здійснюється з використанням
як основних показників ефективності виробництва тваринницької продукції, так і допоміжних. При
цьому загальними для усіх видів продукції тваринництва є натуральні та вартісні показники.
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Михайлов С.І., Бугуцький О.А. вважають, що ступінь економічної ефективності галузі свинарства
можна охарактеризувати за такою системою основних і допоміжних показників:
– основні – виробництво продукції (у натуральному або вартісному виразі) на середньорічну голову
худоби, середньорічного працівника галузі, 1 люд-год., 100 гривень витрат виробництва, на 100 гривень
основних виробничих фондів галузі; розмір чистого й валового доходу на середньорічну голову тварин,
середньорічного працівника галузі; середньорічна й середньодобова продуктивність тварин; витрати
кормів, трудомісткість та матеріаломісткість, виробнича собівартість та середня ціна реалізації 1 ц
продукції, повна собівартість 1 ц продукції; рівень рентабельності виробництва;
- допоміжні – вихід поросят на 100 основних свиноматок, витрати кормів, праці, вартість
основних фондів галузі свинарства на середньорічну голову худоби; вартість валової продукції на 100
кормових одиниць спожитих кормів [10].
При визначенні показників економічної ефективності галузі свинарства необхідно враховувати,
що облік ведеться по двох групах: основне стадо свиней ( із поросятами до відлучення) та свині на
вирощуванні й відгодівлі.
Так, Саблук В.П. вважає, що виходячи з особливостей галузі, в систему показників необхідно
включати такі факторні та результативні показники: середню продуктивність поголів'я; вироблено на
одну голову свинини; середню вага однієї голови при реалізації; щільність поголів'я на 100 га землі;
виробництво свинини на 100 га землі; вихід приплоду в середньому на 100 маток; падіж; витрати
кормів на виробництво 1 ц свинини; середні витрати кормів на одну голову [6].
На нашу думку, при визначенні економічної ефективності у свинарстві необхідно застосовувати
систему показників діяльності підприємства, об’єднавши їх у групи:
1. Показники, що характеризують фінансовий стан господарства;
2. Показники, що характеризують використання основних виробничих фондів;
3. Показники, що характеризують використання оборотних засобів;
4. Показники, що характеризують використання трудових ресурсів;
5. Показники, що характеризують оцінку капіталовкладень.
Кожна з цих груп включає абсолютні і відносні показники, що характеризують загальну
ефективність господарювання, або ефективність використання окремих видів ресурсів.
Висновки з проведеного дослідження. Усі форми вияву ефективності знаходяться в тісному
взаємозв’язку. Впливаючи одна на одну, вони дають загальний ефект, результативність певного
процесу або дії.
Чим вищого рівня технологічної ефективності досягнуто при виробництві свинини, тим більшою
є потреба підприємства у залученні додаткової робочої сили та у впровадженні інтенсивних і
ресурсозберігаючих технологій для обслуговування виробництва. Це сприяє зниженню безробіття та
підвищенню рівня зайнятості працездатного населення в сільській місцевості, переходу від ручної
фізичної праці до автоматизованої й механізованої.
Економічна ефективність діяльності підприємства безпосередньо пов’язана із соціальною
ефективністю, оскільки результати роботи підприємства є базою для вирішення важливих соціальних
проблем. Відрахування частини прибутку, направленого на соціальні заходи, дасть змогу зберегти
кваліфікований персонал та розвивати соціальну інфраструктуру села.
Із широким впровадженням інтенсивних технологій у галузі свинарства, розвитком його
концентрації, спеціалізації та орієнтації на максимальне одержання продукції, дедалі більшого
значення набуває проблема екологічної безпеки. Природне середовище – це невід’ємна складова
аграрного виробництва. Всі суб’єкти господарської діяльності повинні чітко дотримуватись правил
екологічної безпеки, які є обов’язковими для виконання. Виробничі процеси не можуть ставити
навколишнє природне середовище окремого регіону чи місцевості під загрозу. Екологічність
господарської діяльності поліпшує соціальний імідж підприємства, полегшує співпрацю з
громадськістю, місцевими органами влади та є економічно вигідною.
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Анотація
У статті визначено сутність ефективності виробництва свинини з урахуванням
особливостей функціонування галузі. Проаналізовано види ефективності виробництва свинини та
досліджено їх взаємозв’язок між собою. Обґрунтовано показники вимірювання ефективності в
залежності від її виду.
Ключові слова: ефективність виробництва, особливості галузі свинарства, види
ефективності, свинина, показники вимірювання.
Аннотация
В статье определена сущность эффективности производства свинины с учетом
особенностей функционирования отрасли. Проанализированы виды эффективности производства
свинины и исследована их взаимосвязь между собой. Обоснованы показатели измерения
эффективности в зависимости от ее вида.
Ключевые слова: эффективность производства, особенности отрасли свиноводства, виды
эффективности, свинина, показатели измерения.
Annotation
This article deals with defining of pork production efficiency into account the features of industry
function. It has been analysed here the types of pork production efficiency and substantiate communication
among themselves. It has been pointed here the indexes of efficiency measuring depending on its kind.
Key words: efficiency of production, feature of pig breeding industry, types of efficiency, pork,
measuring indexes.
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МОТИВАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільно-політичному й
економічному житті України, реформування всієї системи виробничих відносин вимагають створення
принципово нової системи управління персоналом. Актуальними на сьогодні є розробка й
впровадження системи мотивації управлінського персоналу як найбільш діючого каталізатору в
підвищенні трудової активності, сприянні в досягненні особистих цілей і мети підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатогранно і ґрунтовно питання мотивації
персоналу викладені в працях Д.А. Аширова, І.А. Баткаєвої, І.Ф. Бєляєвої, М.А. Волгіна, О.М. Волгіної,
Б.М. Генкіна, С.С. Занюка, Є.П. Ільїна, А.Я. Кібанова, А.М. Колота, А.І. Кочеткової, Ю.П. Кокіна,
Т.І. Лепейко, Д.А. Лєонтієва, В.М. Лисюка, Н.Д. Лук’янченка, Т.Н. Матрусової, Н.Ф. Наумової,
В.П. Рожина, які розглянули теорію й методологію мотивації персоналу, стратегічний менеджмент
персоналу, практичні аспекти управління мотивацією персоналу. Але в економічній літературі сьогодні
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проблема мотивації управлінського персоналу недостатньо розглянута з позиції стратегічного
управління підприємством, тоді як практика менеджменту диктує нові умови розвитку підприємств,
пов’язані з необхідністю їх адаптивності й конкурентоспроможності.
Постановка завдання. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування концептуальних засад
мотивації управлінського персоналу і рекомендацій з формування системи мотивації управлінського
персоналу як складової стратегії підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні на багатьох підприємствах України
застосовуються лише окремі елементи системи мотивації. Така система не має комплексного
характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані один з одним та використовуються окремо.
Ще одним недоліком такої системи мотивації є те, що вона має поточний, короткотерміновий
характер, не націлена на майбутнє, тобто не сприяє реалізації загальної стратегії підприємства [2, с.
25]. У більшості вітчизняних компаній керівництво не приділяє стратегічної уваги розробці системи
мотивації, яка в більшості випадків має відтінок “залатування дірок”. Таким чином підприємства, що не
мають стратегічного бачення питань мотивації управлінців, які підходять до них з точки зору
короткочасного вирішення, приречені до невдачі [8, c. 159].
У час швидких змін, високої конкурентної боротьби будь-яке підприємство повинне бути високо
адаптивним, готовим змінюватись відповідно до зовнішнього оточення, використовувати нові
механізми, які створюють могутні стимули для продуктивної праці та максимальної реалізації
здібностей працівників. Можливість такої адаптивності дає підхід до мотивації управлінського
персоналу як складової загальної стратегії підприємства. Такий підхід до формування системи
мотивації управлінських кадрів полягає у формуванні комплексної системи мотивації управлінців,
розробці комплексу рекомендацій з підвищення їхньої мотивації, послідовна, поетапна реалізація яких
і забезпечить у довгостроковій перспективі бажані результати [4, с. 88].
Найпоширеніший чинник, який власники підприємств використовують для задоволення потреби
своїх працівників, в тому числі і управлінського персоналу, в мотивації – це гроші котрі мають своє
вираження в бонусах, преміях, відсутності штрафів, підвищенні тощо. В більшості випадків
вважається, що даний елемент є найголовнішим і повинен задовольняти потреби працівників у
мотивації. Якщо менеджер підприємства заробить для компанії більше грошей – він отримає відсоток
у вигляді підвищення або бонусу за свої зусилля. Дана ідея найбільш ефективна у стратегічному
розвитку підприємства і притаманна тільки продуктивним управлінцям, рішення яких залежать не
тільки від їхніх знань, кваліфікації, професійного рівня, але й від особистісних характеристик,
практичного досвіду, інтуїції, здорового глузду, творчого підходу тощо. Тому невипадково недоліки й
упущення в діяльності управлінців (менеджерів) більше позначаються на результатах виробництва,
ніж недоліки у роботі технічного персоналу [7, с. 416].
Теоретичне дослідження і узагальнення результатів сучасних наукових досліджень дозволили
виділити групи потреб, які найбільше впливають на спрямованість та інтенсивність трудових зусиль
управлінців. У процесі вивчення складу потреб, що утворюють ці групи, сформовано дев’ять стійких
мотиваційних груп (диспозицій), що характерні для трудової мотивації управлінського персоналу
підприємств. Серед них: прагнення до першочергового задоволення потреби в матеріальних благах, у
підвищенні змістовності праці, у розвитку, владі, статусі, успіху, зручності при виконанні роботи,
суспільному визнанні та уникненню невдач (рис.1) [3, c. 16].
Оскільки перевага тієї чи іншої групи мотивів впливає на характер, напрямок та інтенсивність
діяльності щодо їх задоволення, то зросте зацікавленість управлінця в якісному виконанні цієї роботи,
що дозволить йому задовольнити актуальні потреби, які в свою чергу отримають з боку підприємства
відповідне саме їм стимулююче підкріплення. Тоді зросте мотивація працівника й ефективність його
праці [1, с. 68].
Також важливим аспектом є залучення професійних зовнішніх консультантів консалтингових
компаній, які спеціалізуються на управлінському менеджменті.
Перевагу варто надавати вітчизняним консультантам, які безперечно знають глибинні причини
існуючих управлінських проблем, пов'язаних із менталітетом, національними особливостями, та з
огляду на це розробляють шляхи оптимального їх вирішення.
Сприяти впровадженню мотиваційного механізму діяльності управлінських працівників на
підприємстві можна, зокрема, через:
- проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу;
- розробки мотиваційного механізму управління персоналом на підприємстві;
- перепідготовку, підвищення кваліфікації менеджерів;
- управління кар’єрою управлінського персоналу.
Організаційний підхід до управління кар'єрою менеджерів включає дві програми, основну і
додаткову, а також систему показників оцінки результативності функціонування кожної з них, яка
зображена на рис.2 [5,с. 12].
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Сукупна система заохочення

Рис. 1. Циклічна модель мотивації управлінського персоналу в реалізації стратегії
підприємства.
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1.

Складання переліку працівників підприємства, яким доцільно (с позиції
підприємства) брати участь у програмі кар’єрного зростання

так

ні
2. Особи прагнуть кар’єрного зростання
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ні
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8. Включення осіб у додаткову програму
кар’єрного зростання

9. Підвищення кваліфікації, навчання осіб,
що включені в додаткову програму

10. Реалізація і моніторинг програм кар’єрного зростання

Рис. 2. Схема управління кар’єрою.
Рішення про зарахування менеджерів у додаткову і основну програми кар'єрного зростання
запропоновано ухвалювати на підставі розрахованого показника готовності, який враховує такі
характеристики працівників, як система ціннісних орієнтацій, інтелігентність, культура, поведінка на роботі,
ініціативність, комунікабельність, організованість, працездатність, заповзятливість, співпраця, організаторські
здібності, уміння контролювати і координувати роботу, пристосованість до роботи, загальний трудовий стаж,
стаж роботи за фахом, освіта, рівень спеціальних професійно-посадових знань, результат проходження
останнього підвищення кваліфікації, дотримання трудової дисципліни, розумові здібності, вік, стан здоров'я,
сімейний стан. В основну програму кар'єрного зростання доцільно зараховувати осіб, які знаходяться в
резерві на керівні посади. Зараховані особи повинні спільно з працівниками відділу кадрів складати плани
кар'єри для здійснення поступової адаптації до нової посади. Заходи додаткової програми кар'єрного
зростання полягають у проведенні комплексу робіт з підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки з
метою підвищення готовності відібраних осіб до посадового просування [6, с. 207].
Висновки з проведеного дослідження. Мотивація праці управлінського персоналу є
органічною складовою забезпечення стійкого функціонування підприємства, тобто є однією з головних
рушійних сил в реалізації загальної стратегії підприємства, так як забезпечення залежності
винагородження працівника від досягнутих ним результатів і кваліфікації максимально зацікавить його
у реалізації фізичного або інтелектуального потенціалу, що сприятиме досягненню стратегічних цілей
підприємства.
Важливим аспектом у формуванні системи мотивації управлінського персоналу як складової
загальної стратегії підприємства є:
• залучення професійних зовнішніх консультантів консалтингових компаній, вітчизняних
консультантів;
• проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу;
• розробка мотиваційного механізму управління персоналом на підприємстві;
• перепідготовка, підвищення кваліфікації управлінського персоналу;
• управління кар’єрою менеджерів.
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Анотація
Розглянуто поняття системи мотивації управлінського персоналу, обґрунтована схема
управління кар’єрою персоналу підприємства та циклічна модель мотивації управлінського
персоналу в реалізації стратегії підприємства. Розроблені рекомендації по формуванню системи
мотивації управлінського персоналу як складової стратегії підприємства.
Ключові слова: мотивація, управлінський персонал, загальна стратегія підприємства,
управління кар’єрою.
Аннотация
Рассмотрено понятие системы мотивации управленческого персонала, обоснована схема
управления карьерой персонала предприятия и циклическая модель мотивации управленческого
персонала в реализации стратегии предприятия. Разработаны рекомендации по формированию
системы мотивации управленческого персонала как составляющей стратегии предприятия.
Ключевые слова: мотивация, управленческий персонал, общая стратегия предприятия,
управление карьерой.
Annotation
The concept of motivation of management personnel, substantiated scheme of career management
for company personnel and a cyclic model of motivation of management personnel in implementing the
business strategy. The developed recommendations on the formation of the motivation of management
personnel as part of business strategy.
Key words: motivation, management personnel, the overall business strategy, career management.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. В сучасних умовах проблема якості та конкурентоспроможності
зернової продукції є однією з основних проблем цивілізованого розвитку ринкових відносин в Україні.
Успіх сільськогосподарського підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках залежить
від рівня конкурентоспроможності його продукції. Очевидно, що тільки товари високої якості матимуть
попит на ринку, тому лише ті підприємства, які докладають значних зусиль щодо забезпечення й
управління якістю зерна та його конкурентоспроможністю, можуть успішно конкурувати й мати
прибуток.
В 2010 році Україна експортувала 12,7 млн. т пшениці, з яких – тільки 1,8 млн. т була
продовольчою. Хоча наша країна є третім у світі експортером фуражного зерна, міжнародні трейдери
констатують невисоку якість навіть кормової української пшениці й кукурудзи. Нестача елеваторних
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потужностей, недотримання технологій вирощування, збору, сушіння та зберігання зерна щорічно
коштує країні мільйони гривень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з дослідженням якості
українського зерна з метою підвищення його конкурентоспроможності, привертали увагу багатьох
вчених економістів-аграрників. Серед них варто відзначити роботи таких вітчизняних та зарубіжних
вчених як В.Д. Андріанова, В.І. Бойка, П.І. Гайдуцького, Б.М. Данилишина, В.А. Кадієвского,
А.М. Кандиби, С.М. Кваші, А.П. Кірєєва, А.І. Кредісова, І.І. Лук'янова, С.Д. Мельничука, О.В. Олійника,
П.Т. Саблука, В.Ф. Сайка, В.П. Ситника, А.С. Філіпенка, Л.М. Худолія, О.М. Шпичака та багато інших.
Проте, малодослідженими залишаються питання оцінки рівня якості зерна як основного чинника
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, які вимагають подальшого наукового
обґрунтування та практичного вирішення.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка якісних показників виробництва зерна
сільськогосподарськими
підприємствами
Київської
області
як
основного
чинника
їх
конкурентоспроможності та визначення заходів щодо її підвищення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Київщина має всі необхідні передумови для
вирощування високих врожаїв зернових культур та перетворення зернового господарства у
прибутковий, високоефективний, експортоспроможний сектор економіки. Так, посівні площі зернових
культур в сільськогосподарських підприємствах Київської області у 2009 р. становили 64% від їх
загальнообласного показника, частка зерна в загальній вартості продукції рослинництва
сільськогосподарських підприємств склала більш як 50%. У 2009 р. Київська область відновила свою
позицію експортера та збільшила обсяги експорту зернових до 538,9 тис. тонн на суму 80,3 млн. дол.
США, зовнішньоторговельне сальдо склало 68,1 млн. дол. США. Це рекордний показник експорту
зерна Київщиною за всю її новітню історію [1, с. 140].
Однак, торгівля зерном у всьому світі ведеться з урахуванням його якості. Під час торговельних
операцій, як правило, немає можливості бачити партії зерна, які купуються, щоб визначити їхню
фактичну якість, тому покупці й продавці зерна змушені керуватися певними нормами якості,
зафіксованими у відповідних офіційних документах, якими і є стандарти на зерно. Основною функцією
національних стандартів на зерно є заохочення виробника до виробництва зерна кращої якості.
Проте, слід зазначити, що досить важко однозначно порівняти параметри, за якими оцінюють
якість зерна в Україні й країнах СНД, в Північній Америці й країнах ЄС, зважаючи на відмінності в
самих параметрах і на різне їх трактування. Втім дуже часто сама класифікація не така важлива, як
методи визначення якісних показників параметрів, за якими їх проводять [2, с. 225].
Наприклад, офіційні стандарти США на пшеницю базуються на товарних якостях зерна, таких як
виповненість, твердість, доброякісність, колір, загальний стан тощо. Вологість, вміст білка та вміст
клейковини для поділу не є визначальними. Найважливішим показником якості зерна, на якому
ґрунтується американська класифікація, є виповненість. Виповненість встановлюється визначенням
його натури. Натура є показником передбачуваного виходу борошна з даного зерна.
Система стандартизації зерна в Європейському Союзі складніша, вона передбачає обов’язкове
визначення білка для пшениці й не потребує визначення вмісту клейковини. Але в інших європейських
країнах (Австрія, Угорщина) вміст клейковини лежить в основі стандартизації зерна пшениці.
Отже, згідно з європейськими стандартами на продовольчі цілі використовують зерно з такими
параметрами: вміст клейковини – не менше 25 – 26%; вміст білка в перерахунку на суху речовину – не
менше 11% [3, с. 125].
У нашій країні класифікація якості пшениці заснована на вмісті клейковини та її якості (ДСТУ
3768:2010 «Пшениця. Технічні умови»). Крім того, при оцінці якості зерна пшениці визначають стан
зерна, запах, колір, скловидність, типовий склад, натуру, вологість, зернову і смітну домішки,
зараженість шкідниками, масову частку білка, число падіння [4, с. 336].
Таким чином, зіставляти показники стандартів різних країн неможливо. В світі не існує жодного
міжнародного стандарту на зерно або іншу сільськогосподарську культуру. Є лише міжнародні
класифікації складових частин зерна, в яких уточнюється, що таке зерно основної культури, бите
зерно, проросле зерно, зернова домішка, смітна домішка, шкідлива домішка та інше. Отже,
актуальною є сертифікація зразків пшениці, класифікованої згідно з чинними стандартами, наприклад
України – США, і навпаки [5, с. 107].
Аналіз якісної структури вирощеного зерна в Київській області свідчить, що якість українського
зерна далека від бажаної (табл. 1). Продовольча частка якісного зерна в зерновому збіжжі становить
лише 20-30%, що суттєво ускладнює роботу хлібопекарських підприємств та негативно впливає на
якість хлібобулочних виробів. Тому слід розуміти, що зерно низької якості – це проблема не лише
сільського господарства, а й суміжних галузей переробної промисловості.
З даних, наведених у таблиці 1, видно, що в цілому при валовому зборі пшениці у 2009 р. 849,7
тис. тонн на сертифіковані зернові склади надійшло 245,2 тис. тонн, що складає 29 % від обсягу
виробництва. У порівнянні з 2005 р. на зернові склади у 2009 р. надійшло пшениці на 395,5 тис. тонн
менше (на 42 %). Продовольчої пшениці групи А у 2009 р. надійшло 143,5 тис. тонн, що складає 58,5
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% від загального обсягу надходження. Слід відмітити, що має місце збільшення відсотку пшениці
групи А у 2009 р. в порівнянні з 2005 та 2008 рр., коли на їх частку припадало відповідно 27,2 та 5,9 %.
Однак відсутні надходження зерна пшениці першого і другого класів. Лише у 2009 р. на зернові склади
надійшло 53,5 тис. тонн пшениці другого класу (21,2%).
Таблиця 1
Якість зерна, що надійшла на сертифіковані зернові склади
2005 р.
2008 р.
2009 р.
тонн
%
тонн
%
тонн
Пшениця - всього
419765
100,0
206837
100,0
245212
Група А
114131
27,2
12290
5,9
143476,0
1 клас
2 клас
53525
3 клас
114131
27,2
12290
5,9
89951
Група Б
138097
32,9
65799
31,8
8210
4 клас
125410
29,9
61528
29,7
2091
5 клас
12687
3,0
4271
2,1
6119
6 клас
166667
39,7
121522
58,8
93526
не класна
870
0,2
7226
3,5
Жито - всього
31111
100,0
5120
100,0
3581
1 клас
4650
14,9
1771
34,6
2 клас
13501
43,4
2227
43,5
3265
3 клас
3767
12,1
348
6,8
96
4 клас
8790
28,3
774
15,1
220
не кондиційне
403
1,3
Ячмінь - всього
220256
100,0
137842
100,0
112506
в т. ч. пивоварний
87050
39,5
80088
58,1
47921
1 клас
1666
0,8
15947
11,6
2012
2 клас
82970
37,7
64141
46,5
39544
не класний
6365
в т. ч. товарний
133206
60,5
57754
41,9
64585
1 клас
520
0,2
5793
2 клас
3 клас
120069
54,5
57754
41,9
58792
Кукурудза - всього
643763
100,0
464186
100,0
716274
1 клас
2 клас
14980
2,3
35308
7,6
3 клас
628783
97,7
428878
92,4
716274
Джерело: розраховано автором згідно річних звітів Київської держхлібінспекції (6).
Культура

%
100,0
58,5
21,8
36,7
3,3
0,9
2,5
38,1
100,0
91,2
2,7
6,1
100,0
42,6
1,8
35,1
5,7
57,4
5,1
52,3
100,0
100,0

Пшениці групи Б надійшло 8,2 тис. тонн, що у процентному відношенні складає 3,3 %. При
цьому, слід відмітити, що вміст пшениці 6 класу займає найбільшу частку – 38,1 % і становить 93,5
тис. тонн, яке за своїми якісними властивостями придатне для кормових і технічних цілей.
Таким чином, у 2009 р. зібрано багатий урожай фуражу. Це зерно варто переробити у комбікорм
для подальшої реалізації за кордон. Та, як і скрізь у галузі, не вистачає потужностей для цієї справи та
неосвоєні ринки збуту. В Україні поголів'я худоби різко зменшилося, отже згодовувати цю продукцію
також немає кому. Таким чином, високий потенціал українських сортів пшениці у виробничих умовах
не реалізується.
Аналіз якісного складу стану пшениці за вмістом клейковини та її якістю показує, що на зернові
склади у 2009 р. надійшло 198,1 тис. тонн пшениці з клейковиною ІІ групи якості, що складає 81 % від
надходження.
Середньозважені показники в цілому по зерну пшениці наступні:
- по білку – 11,2 % ( при коливанні від 6,2 до 14,9 %);
- по клейковині – 19 % (від невідмивної до 27 %);
- натура – 754 г/л (при коливанні від 570 до 820 г/л);
- вологість – 15 %;
- число падіння – 229 с;
- склоподібність – 37 %;
- смітна та зернова домішки – відповідно 2,3 % та 5,5 %;
- сажкове зерно – 0,1 %;
- клоп-черепашка – 1,7 % (окремі партії пошкоджені клопом-черепашкою до 11 %).
У 2009 р. на зернові склади надійшло 112,5 тис. тонн ячменю, частка товарного в якому склала
57,4 % (64,6 тис. тонн). Протягом 2005-2009 рр. товарний ячмінь представлений переважно третім
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класом (54,5 % у 2005 р. та 52,3 % у 2009 р.), який згідно з параметрами якості, зазначеними у
стандарті, придатний лише для кормових цілей.
Ячмінь першого класу, який постачають для виробництва круп, у 2005 та 2009 рр., відповідно
становив 0,2 % і 5,1 %. Ячмінь другого класу в структурі зерновиробництва відсутній, що обумовлює
його дефіцит та ввезення з інших областей для забезпечення роботи спиртових заводів області.
Пивоварний ячмінь, який постачається на внутрішній ринок, також представлений переважно другим
класом.
Якісний стан ячменю:
- по вологості основна частка ячменю надходила середньої сухості 14,5 %, в той же час окремі
партії надходили з вологістю більше 30 %;
- натура висока, середньозважений показник становить 640 г/л (при коливаннях від 482 до
699 г/л);
- вміст білка – 11,3 %, при незначних коливаннях, які склали 9,5-12,5 %;
- смітна та зернова домішки становили в середньому відповідно 2,4 та 3,6 %;
- вміст дрібного зерна в цілому по культурі становив 4,8 %, при коливанні від 0,8 до 19,7 %.
Низький рівень якості властивий і зерновиробництву кукурудзи, в структурі якого переважає
зерно ІІІ класу (у 2005 р. 97,7 %, у 2009 р. – 100 %). Зазначимо, що ІІІ клас зерна кукурудзи придатний
лише для кормових цілей і виготовлення комбікормів. Тоді як потреба у продовольчому зерні
залишається незадоволеною.
Обсяг надходження зерна жита на сертифіковані зернові склади у 2009 р. склав 3,6 тис. тонн,
що у 8,7 разів менше рівня 2005 р. та у 1,4 рази менше рівня 2008 р. Середньозважені показники по
культурі становили: вологість – 15,3 %; натура – 685 г/л; число падіння – 245 с; смітна домішка – 3,3
%; зернова домішка – 3,2 %, у тому числі пророслі зерна – 0,5 %.
Одна з головних причин погіршення якості зерна пов’язана з його генетичними показниками.
Якщо ми і надалі сіятимемо низькоякісне зерно й недотримуватимемося вимог технологічного
процесу, на виході можемо одержати казна-що. В ЄС, наприклад, висівають на 1 га в 1,5 рази менше
насіння пшениці, ніж в Україні, де цей показник становить 200-250 кг, в Західній Європі – 170 кг [6, с.
57]. Тому, щоб одержувати високі урожаї та високоякісне зерно, потрібно звернути увагу на генетику
насіння, вкладати кошти в розвиток насіннєвої бази. Внесення мінеральних добрив під зернові
культури становить лише 58 кг/га проти 141 кг/га в 1990 році. Це забезпечує в 40% випадків
одержання зерна 4-го і тільки 20% – 3-го класу. Для одержання більшої питомої ваги пшениці 3-го
класу і, тим більше, 2-го і 1-го класів, норми внесення азоту треба збільшити до 200 кг/га. Це
оптимальні дози азоту для Західної Європи. Використання таких доз добрив дає змогу на території
всієї України одержувати кращої якості зерно, ніж яра пшениця Казахстану чи Канади.
Значно зменшились обсяги робіт із захисту посівів від клопа-черепашки. Шкода проявляється
через фермент, який виділяється комахам у період дозрівання пшениці. Він ушкоджує основні партії
українського зерна в південних областях України, де за природнокліматичними умовами може
вирощуватися пшениця високої якості. Зерно, яке доходить до експортерів, виявляється ушкодженим
– на 5–70%. Світовий стандарт допустимого ушкодження продовольчого зерна – до 1%. Таким чином,
інфікована пшениця залишається в Україні, з якої випікають хліб, що згубно впливає на здоров'я
людей. На жаль, ця тема в Україні замовчується аграріями, пекарями і чиновниками [7, с. 21].
Затрати на боротьбу зі шкідником на один гектар складають близько 200 грн. А збитки на
одному гектарі можуть досягати 2 тис. грн. Щоб обробити 7 млн. га, на яких сьогодні вирощується
українська пшениця, необхідно – 1,4 млрд. грн. Віддача може скласти 10–15 млрд. грн. Масштаби
недбалості, за оцінками трейдерів, сьогодні загрожують національній продовольчій безпеці. Тому
питання контролю якості зерна повинно вирішуватись на офіційному рівні. І мова йде не про окрему
статтю в бюджеті, а про процедуру контролю всієї вертикалі зерновиробництва в Україні.
Українська економіка зазнає мільярдних збитків і через низьку якість кукурудзи. З радянських
часів аграрії працюють, головним чином, на кількість. Саме тому вітчизняна кукурудза довгий час не
могла поставлятися в країни Близького Сходу, що є одними з ключових споживачів культури. Навіть за
зовнішнім виглядом наша кукурудза суттєво відрізняється від аргентинських або американських
аналогів. Відмінна риса вітчизняної – велика частка битого зерна, наявність дефектів і тріщинуватість
[8, с. 5].
Таким чином, для забезпечення поліпшення якісних характеристик зернової продукції та її
конкурентоспроможності, на нашу думку, необхідно:
- удосконалювати систему техніко-технологічних і агротехнічних заходів виробництва зерна та
його збуту;
- впроваджувати
у
виробництво
нові
енергозберігаючі
технології
вирощування,
транспортування, зберігання, переробки й реалізації зерна;
- здійснювати належний контроль за якістю зерна на всіх етапах його виробництва та збуту;
- впроваджувати у виробництво нові високоврожайні сорти й гібриди зернових культур.
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Висновки з проведеного дослідження. Київська область має хороші передумови для
вирощування зернових культур, тому зерно традиційно було і залишається її основним продовольчим
ресурсом. Однак, розглядаючи якісні показники зерна протягом 2005-2009 рр., встановлено, що понад
60% його обсягу становить фуражне зерно. Тому, підвищення якісних параметрів виробництва зерна
сільськогосподарськими підприємствами – одна з найактуальніших проблем сільського господарства
області на даному етапі. Вирішення проблем якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності
зерна у багатоплановій діяльності сільськогосподарських підприємств мають бути не поточними чи
тактичними, а довготривалими, стратегічними – від досліджень до моделювання, дослідного й
серійного виробництва та випробування, контролю якості, поставок матеріальних ресурсів з їх вхідним
контролем – до зберігання, транспортування і збуту, тобто розв’язуватися на всіх етапах проходження
продукції від виробника до споживача.
В подальших дослідженнях доцільно розглянути рівень цін на зерно з різними якісними
показниками та визначити залежність ціни від його якості.
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Анотація
У статті розглянуто сучасний стан виробництва та якості зерна сільськогосподарськими
підприємствами Київської області протягом 2005-2009 рр. Здійснено оцінку якості зерна у 2009 р.,
порівняння її показників з вимогами країн ЄС та США та запропоновано комплекс заходів щодо
підвищення якісних показників зернопродукції.
Ключові слова: виробництво зерна, експорт, якість, стандарти, показники якості.
Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние производства и качества зерна
сельскохозяйственными предприятиями Киевской области на протяжении 2005-2009 гг.
Осуществлена оценка качества зерна в 2009 г., сравнение показателей с требованиями стран ЕС
и США и предложен комплекс мероприятий по повышению качественных показателей
зернопродукции.
Ключевые слова: производство зерна, экспорт, качество, конкурентоспособность,
стандарты, показатели качества.
Annotation
The article reviews the current state of production and quality of grain in farms in the Kiev region in
2005-2009. The estimation of grain quality in 2009, comparing its performance with the requirements of the
EU and the USA and the set of measures to increase the quality of grain.
Key words: grain production, export, quality, competitiveness, standards, indicators of quality.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Основна діяльність людини – це праця, що займає вагому частину
дорослого самостійного життя. Ряд етапів трудового життя людини охоплює більш ранні і пізні періоди
його життя (вибір професії, трудове і професійне навчання, передача трудового досвіду в родині,
використання професійної допомоги інших людей і т.д.). Стає очевидним, що праця, а отже, і всі питання з
нею пов'язані мають велике значення для будь-якої людини і завжди знаходяться в полі уваги. Результати,
досягнуті людьми в процесі роботи, залежать не тільки від знань, навичок і здібностей цих людей.
Ефективна діяльність можлива лише при наявності в працівників відповідної мотивації, тобто бажання
працювати. Позитивна мотивація активує здібності людини, звільняє його потенціал, негативна мотивація
гальмує прояв здібностей, перешкоджає досягненню цілей діяльності [7, с. 3].
Без знання проблеми мотивації та оцінки діяльності персоналу не можливо приймати
обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективності роботи організації [1, с. 61]. З огляду на
нинішню ситуацію в Україні, розглядаючи особливості економічного і функціонального розвитку її
структур, можна прийти до висновку, що час мотивації, заснованої лише на грошовому заохоченні,
поступово йде в минуле. Тому так необхідні зараз знання та удосконалення існуючих моделей
мотивації. Ці моделі є класичними в історії розвитку моделей мотивації. Але, вивчаючи їх, не слід
також забувати, що будь-які сліпо перейняті схеми рідко приносять користь. До того ж, наймолодша з
цих теорій була розроблена більш десятиліття тому, а це означає, що потрібні більш нові, які
адекватно відображають реальність життя. Все це красномовно свідчить про необхідність і
актуальність розвитку новітніх теорій мотивації як у вітчизняному, так і світовому менеджменті.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивчення мотивації трудової діяльності працівників
розглядається в працях зарубіжних та вітчизняних вчених: А. Смітт, А. Маслоу, Е. Лоурер,
Ф. Герцберг, В. Врум, Л. Портер, О. Бугуцький, Л. Михайлова, В. Вітвіцький, В. Дієспоров,
О. Здоровцов,П. Саблук, І. Лукінов, І. Лотоцький, М. Малік [4], К. Якуба, В. Андрійчук, Т. Олійник,
Л. Червінська [6] та ін.
Однак ще недостатньо висвітлені в результатах наукових досліджень питання щодо
перспективи розвитку мотивації працівників в умовах ринкової економіки.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування основних шляхів мотивації
трудової діяльності працівників аграрних підприємств в умовах ринкових відносин.
Виклад основного матеріалу. Жодна система керування не стане ефективно функціонувати,
якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації, тому що мотивація спонукує конкретного
індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і колективних цілей. Еволюція застосування
різних моделей мотивації показала як позитивні, так і негативні аспекти їхнього застосування і це
природний процес, тому що в теорії і практиці керування немає ідеальної моделі стимулювання, що
відповідала б різноманітним вимогам. Існуючі моделі мотивації дуже різні за своєю спрямованістю й
ефективністю [8].
Результати вивчення моделей мотивації не дозволяють із психологічної точки зору чітко
визначити, що ж спонукує людину до праці. Вивчення людини і її поведінки в процесі праці дає тільки
деякі загальні пояснення мотивації, але навіть вони дозволяють розробляти прагматичні моделі
мотивації працівника на конкретному робочому місці.
З усієї гами розроблених вченими-керівниками мотиваційних моделей можна виділити, на наш
погляд, найбільш життєві й підтверджені на практиці. Еволюція їх зародження та функціонування дуже
і дуже різноманітна
Теорія мотивації праці поділяється на три групи: первинна, змістовна і процесуальна.
До первинної теорії відносять «теорію ХУ» Д. Магрегора. «Х» – працівник характеризується як
особистість, яку потрібно примушувати до роботи тому, що він її не любить. Для того, щоб добитися
успіху у роботі, «У» – працівник показує себе як творча і ініціативна особистість, яка сумлінно виконує
свої обов’язки для отримання матеріальної винагороди та поваги у колективі. Таких працівників не
потрібно примушувати до праці. Теорія «Z» У. Оучі характеризує працівника як члена колективу, який
прагне працювати в групі, мати стабільний заробіток, можливість кар’єрного зростання та постійне
робоче місце.
До структури змістовної теорії мотивації відносять: теорію набутих потреб Дэвіда МакКлелланда. Відповідно до його твердження, структура потреб вищого рівня зводиться до трьох
факторів: прагненню до успіху, влади, і визнання. При такому твердженні успіх розцінюється не як
похвала чи визнання з боку колег, а як особисті досягнення в результаті активної діяльності, як
готовність брати участь у прийнятті складних рішень і нести за них персональну відповідальність.
Сутність теорії ієрархічних потреб за А. Маслоу зводиться до вивчення потреб людини. Керівник
має задовольнити потреби кожного працівника для того, щоб досягти успіху всієї організації.
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Теорія двох факторів Ф. Герцберга з'явилася в зв’язку із зростаючою необхідністю з’ясувати
вплив матеріальних і нематеріальних факторів на мотивацію людини. Фредерік Герцберг створив
двохфакторну модель, що показує задоволеність роботою [2, с. 36].
Відповідно до процесуальної теорії очікування В. Врума визначено, що очікування це не тільки
потреба є необхідною умовою мотивації людини для досягнення мети, але й обраний тип поведінки,
який в майбутньому приведе до її задоволення.
Відповідно до теорії справедливості А. Сміта ефективність мотивації оцінюється працівником не
за визначеною групою факторів, а системно з урахуванням оцінки винагород, виданих іншим
працівникам, що працюють в аналогічному системному оточенні.
Згідно теорії постановки цілей Е. Лока поведінка людини підпорядковується певним цілям, для
досягнення яких вона виконує певні дії.
Теорія мотивації Л. Портера – Е. Лоулера орія побудована на сполученні елементів теорії
очікування і теорії справедливості. Суть її в тому, що введено співвідношення між винагородою і
досягнутими результатами.
Л. Портер і Е. Лоулер ввели три змінні, котрі впливають на розмір винагороди: витрачені
зусилля, особистісні якості людини і її здібності, усвідомлення своєї ролі в процесі праці. Елементи
теорії очікування тут виявляються в тому, що працівник оцінює винагороду відповідно до витрачених
зусиль і вірить в те, що ця винагорода буде адекватна витраченим зусиллям. Елементи теорії
справедливості виявляються в тому, що люди мають власну думку з приводу правильності чи
неправильності винагороди в порівнянні з іншими співробітниками та відповідно і ступінь задоволення.
Звідси важливий висновок про те, що саме результати праці і є причиною задоволення співробітника,
а не навпаки. Відповідно до такої теорії результативність повинна неухильно підвищуватися.
Економічні та структурні перетворення, що відбуваються протягом останніх років в процесі
ринкового реформування, істотно впливають на характер формування системи мотивації трудової
діяльності.
З досвіду провідних країн Америки та Європи, в яких питанню мотивації трудової діяльності
приділяють значно більше уваги, можна побачити, що ефективність виробництва визначається
системами, розробленими з урахуванням конкретних соціально – економічних особливостей розвитку
країни, потреб та психології людей [5, с. 53].
Сам термін “мотивація трудової діяльності” відносно новий для вітчизняної науки, хоча і на
практиці теж не є, поки що, занадто популярним. Тому не дивно, що таку малу кількість наукових
статей присвячено даній проблемі. Хоча про те, що зараз в Україні життєво необхідні новітні і діючі
теорії мотивації сперечатися мало кому спаде на думку. Який же у дійсності стан теорії мотивації в
Україні, якщо врахувати, що на практиці ця проблема ще довго буде чекати свого розв’язку. Зважаючи
на те, що поряд з іншими важливими проблемами у вітчизняній науці, поки що, мало уваги
приділяється мотивації
Суть сьогоднішньої практики мотивування працівників можна зобразити в умовній схемі
співвідношення факторів мотивації і залежного від них росту продуктивності праці (табл. 1). Фактором
мотивації в даному випадку буде виступати будь-який аспект діяльності, що прямо чи побічно впливає
на результативність праці [3, с. 197].
Таблиця 1
Співвідношення факторів мотивації та продуктивності праці
Фактор мотивації

Ріст продуктивності

Внутрішня мотивація

70-80

Високий рівень утворення й інтелекту

20-30

Професійно-кваліфікаційний рівень

15-20

Умови праці і побуту

5-30

Дисципліна і творче відношення до праці

10-15

Удосконалювання організації і форм колективної праці

10-40

Нормування

10-20

Як видно з таблиці 1, найбільш істотний вплив на продуктивність праці спричинює саме
внутрішня мотивація особистості. Мотивація містить у собі чотири основних компоненти: матеріальну
зацікавленість, особистий інтерес до роботи, відносини в колективі, зміст роботи з погляду суспільних
інтересів.
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Висновки з проведеного дослідження. Мотивація відіграє найважливішу роль у структурі
організації. Вона пронизує всі сфери організаційних взаємодій, її можна представити як кровоносну
систему організації, що дозволять всім іншим органам нормально функціонувати, знімаючи протиріччя
між суспільними й індивідуальними потребами в організації. Тому цілком правомірно з'явилася
потреба розробки більш нових, функціональних теорій мотивації, які б адекватно відображали
взаємодію мотиваційного й інших організаційних процесів.
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На основі огляду літературних джерел розглядаються теоретичні основи мотивації
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умовах ринкової економіки.
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Аннотация
На основе обзора литературных источников рассматриваются теоретические основы
мотивации трудовой деятельности работников. Обоснованы перспективы развития мотивации
работников в условиях рыночной экономики.
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Based on literature review the theoretical foundations of work motivation of employees. Substantiated
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ В РЕГІОНІ І
ПРОГРАМУВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Проінноваційний розвиток підприємств в чимраз більшій мірі стає
фактором формування їх конкурентоспроможності. Практика діяльності західних підприємств у сфері
інновацій вказує на досить відчутний взаємозв’язок між рівнем інноваційності підприємств і наявністю
в регіонах, де вони знаходяться, інтегрованих організаційних структур підтримки проінноваційного
розвитку і регіональних стратегій інновацій. Прискорення впровадження нових рішень у сфері
технології, продукції, менеджменту в значній мірі залежить від якості розробки регіональних
програмних документів у цій сфері. Тому проблема управління інноваціями на регіональному рівні
стає дедалі актуальнішою. Особливо актуальною вона є для української економіки, яка за рівнем
інноваційності суттєво відстає від розвинутих країн Європи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні проблеми і практичні розробки в області
управління і програмування інноваційної діяльності у вітчизняній науці висвітлювали такі вітчизняні
вчені як В. Александрова, Л. Антонюк, Ю. Бажал, Є. Бойко, В. Бесєдін, Є. Кузьмін, А. Гальчинський, В.
Геєць, В. Гусєв, С. Єрохін, С. Ілляшенко, М. Крупка, О. Лапко, А. Махмудов та ін. Однак в наукових
публікаціях з досліджуваної тематики ще недостатньо відпрацьовані питання формування системи
інновацій в регіоні і програмування їх розвитку
Постановка завдання. Метою публікації є представлення концепції регіональної системи
інновацій, яка враховує попит і пропозицію інноваційних продуктів та методики Foresight як
інструменту довгострокового програмування інноваційного розвитку регіону
Наукова новизна представлених результатів полягає в розробленій концепції регіональної
системи інновацій, а також в узагальненні практики використання методології Foresight для
програмування розвитку регіональних систем інновацій і формування проінноваційного середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найбільш актуальних проблем
соціально-економічного розвитку є підвищення конкурентоспроможності регіонів, яка є відправною
точкою для вирішення більш ефективного використання матеріальних, фінансових, природних та
інтелектуальних ресурсів. Все частіше серед найбільш важливих напрямків цього зростання в науковій
літературі відзначається вибір проінноваційної концепції регіонального розвитку. Підтвердженням цієї
тези є розробка і впровадження у багатьох регіонах Євосоюзу регіональних стратегій інновації. Однак,
реалізація такого типу стратегії вимагає відповідних організаційних рішень у вигляді формування
відповідної Регіональної Системи Інновацій.
Регіональна Система Інновацій може бути визначена як певне упорядковане добровільне
поєднання діяльності установ, організацій, підприємств, які так чи інакше пов'язані зі створенням,
розробкою та трансфером інновацій в регіоні і впливають на їх інтенсивність з метою сприяння
прискоренню інноваційних процесів у економіці регіону [1, c. 68].
Регіональна Система Інновацій умовно може бути розділена на дві групи елементів, які
відображають відповідно сторону попиту на інновації і сторону їх пропозиції (рис.1).
До підсистеми пропозиції входять передусім наукові установи, науково-дослідні і дослідноконструкторські організації і підрозділи підприємств і вищих учбових закладів, підрозділи владних
структур, зінтегровані структурні підрозділи бізнесу, які є “генераторами” інновацій, створюють
інноваційні продукти (блок С на рис.1).
Для розвитку інновацій необхідні зусилля, спрямовані на прийняття рішень про вибір пріоритетів
проінноваційного розвитку, започатковування проведення відповідних змін макрооточення,
забезпечення лоббінгу інтересів регіону у сфері проінноваційного розвитку, сприяння позитивним
змінам суспільства у ставленні до інновацій, забезпечення і мотивування інноваційних процесів в
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організаціях і підприємствах. Ці функції повинні виконувати відповідні підрозділи владних структур
(блок А на рис. 1).
Для інформаційного, фінансового і організаційного забезпечення функціонування Регіональної
Системи Інновацій до підсистеми пропозиції інновацій необхідно включити інноваційні мережі об'єктів
інфраструктури (технопарки і технологічні інкубатори, центри трансферу технологій, кластери, бізнесінкубатори, консалтингові підприємства і т.п.), суб’єкти фінансової підтримки інноваційної діяльності
(банки, інвестиційні фонди, страхові фонди, фонди венчурного капіталу, фінансові і фінансовопромислові групи, інституційні посередники підтримки трансферу інвестиційних ресурсів) (блок D на
рис. 1)
ПІДСИСТЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ІННОВАЦІЙ

А. Підрозділи центральних і регіональних
органів влади і місцевого самоврядування

B. Регіональний Форум Інновацій

C. Підрозділи, які
створюють інновації

D. Підрозділи фінансового
забезпечення інновацій
інфраструктури інновацій

E. Приватні суб’єкти
господарювання

F. Суспільний сектор

H. Домашні господарства

ПІДСИСТЕМА ПОПИТУ НА ІННОВАЦІЇ

Рис.1. Схема Регіональної системи інновацій
В межах підсистеми пропозиції інновацій необхідно створити регіональний інноваційний форум
(блок B на рис 1). Регіональний інноваційний форум є центральним елементом інтеграції всіх
елементів регіональної інноваційної системи [2, c. 8]. Його метою є безпосередній обмін інформацією,
думками, оцінками, точками зору щодо інноваційних процесів у регіоні, пов’язаних з ними проблем на
регіональному рівні між представниками зацікавлених сторін. Регіональний інноваційний форум є
свого роду дискусійним клубом і відіграє особливу роль в підсистемі пропозиції інновацій з двох
основних причин.
По-перше, центральні і місцеві органи влади формують правове поле і параметри виробничогосподарської діяльності у сфері інновацій (створюють “правила гри”) і від їхніх рішень залежить,
якими будуть ці параметри. Ніякі інші елементи Регіональної системи інновацій, як показано на схемі
(рис. 1) ці параметри не можуть змінити, оскільки не мають таких повноважень. З іншого боку, згадані
елементи не володіють достатньою інформацією і специфічними знаннями у сфері інновацій. Ці
елементи відображають точку зору керівника, який оцінює процеси “згори”.
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По-друге, інші елементи підсистеми пропозиції інновацій – інноваційний сектор і сектор
підтримки інновацій – навпаки, проблеми створення, трансферу і використання інновацій, з якими
вони стикаються щодня, відчувають “зсередини”, з точки зору виконавця.
Важливо також забезпечити участь на форумі представників попиту у зв'язку з необхідність
орієнтації інноваційної діяльності на задоволення потреб ринку.
З цього випливає, що Регіональний інноваційний форум повинен бути місцем для обміну
думками, пошуку компромісу і прийняття зважених оптимальних рішень. Особливу роль тут
відіграватимуть фінансові і промислово-фінансові групи, які мають високий стимул для підвищення
інноваційності підприємств в регіоні.
До підсистеми попиту на інновації належать суб’єкти господарювання, установи суспільного
сектора і домашні господарства, які прямо чи опосередковано використовують результати інновацій,
або стикаються з наслідками їх використання (блоки Е і Н на рис. 1.)
Інформаційні потоки в межах регіональної інноваційної системи повинні охоплювати наступні
сфери.
1. У відносинах між регіональним форумом інновацій та владою – інформацію про потреби
регіону у сфері підтримки інноваційної діяльності генеруючих одиниць (блок С) та інноваційних об'єктів
інфраструктури (блок D) від регіональних і центральних властей (іншими словами – що має бути
змінено у параметрах економічного клімату і сфері правової та адміністративної допомоги для
створення економічних умов, які б максимально сприяли виникненню і поширенню інновацій), а також
інформацію про рішення центральних та регіональних органів влади у цій сфері.
2. У відносинах між регіональним форумом інновацій та елементами Регіональної системи
інновацій, які створюють (“генерують”) ці інновації і забезпечують їх трансфер – інформацію про свої
інноваційні продукти і сфери їх застосування, інформацію про потреби зміни параметрів економічного
клімату і організаційно-правових норм.
3. У відносинах між регіональним форумом інновацій та елементами інноваційної
інфраструктури – інформацію про “зовнішні” інноваційні продукти та сфери їх використання,
інформацію про масштаби, структуру і динаміку послуг елементів інноваційної інфраструктури, які
вони надають своїм клієнтам (блоки C, E і F на рис. 1), інформацію про потреби зміни параметрів
економічного клімату, економічних та законодавчих норм для активації діяльності у сфері підтримки
інновацій.
4. У відносинах між елементами Регіональної системи інновацій, які створюють інновації і
забезпечують їх трансфер (блок С на рис 1) – з одного боку, і приватним сектором бізнесу (блок Е), і
суспільним сектором економіки (блок F) – з іншого боку, – інформацію про свої інноваційні продукти і
сфери їх застосування, інформацію про потреби в інноваціях, які можуть бути отримані в регіоні,
ефективності використання інноваційних продуктів, створених у регіоні.
5. У відносинах між елементами системи, які забезпечують підтримку інновацій і їх фінансування
(блок D на малюнку 1) – з одного боку, і приватними суб'єктами господарювання (блок Е), і в
державного сектора (блок F) – з іншого боку, – інформацію про “зовнішні” інноваційні продукти та
сфери їх використання, потреби в трансфері інновацій, інформацію про ефективність використання
“імпортованих” інновацій.
6. Інформацію про зворотні зв'язки в межах системи, що відображають результати реалізації
інноваційної продукції в практиці господарювання, пов'язані з цим соціально-економічні зміни.
Однією з головних цілей формування Регіональної Системи Інновації є вироблення відповідної
стратегії проінноваційного розвитку, в межах якої необхідно визначити пріоритетні цілі інноваційної
діяльності та обґрунтувати шляхи їх досягнення [3]. Планування діяльності в класичному розумінні
можливе лише тоді, коли його часовий горизонт є відносно коротким. Звичайно, для різного типу
діяльності відмінності охоплених плануванням часових горизонтів є різними. Типове стратегічне
планування діяльності підприємств характеризується часовим горизонтом від 5 до 10 років. Однак в
будь-якому випадку період, на який розробляється план, безпосередньо пов’язаний з необхідністю
визначення суттєвих для підприємства змін з досить високим рівнем ймовірності. Зрозуміло, чим
більшим є часовий гозизонт, тим складніше передбачити ці зміни.
Особливо складним є передбачення тенденцій розвитку у сфері інновацій. Використовувані
сучасні інформаційні технології, без яких важко уявити функціонування підприємств і установ, ще 1520 років тому знаходились на фазі ймовірних концепцій розвитку. В такому випадку спроби
планування діяльності будуть малоефективними, оскільки в зовнішньому оточенні підприємства зміни
матимуть настільки радикальний характер, що будь-яка екстраполяція нагромаджених знань втрачає
сенс. В такому випадку можна лише оцінювати загальні тренди розвитку і в досить загальні сценарії
розвитку ситуації згідно з відомою тезою про те, що неможливо передбачати майбутнє, а можна лише
до нього приготуватись.
В країнах Європи у сфері стратегічного управління інноваціями чимраз частіше
використовуються методологічні рішення, які об’єднуються спільним терміном Foresight, що в
перекладі з англійської означає “передбачення” [4, c. 9].
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Foresight можна визначити як набір певних інструментів дослідження, які полегшують
констуюювання сценаріїв розвитку ситуації у відносно далекій перспективі (понад 10 років), або ж у
таких випадках, коли розвиток знань відбувається настільки динамічно, що розвиток ситуації має
інваріантний і складний для передбачення характер [5, c. 71]. Тому в межах Foresight дуже часто
поряд інструментами аналітичними використовуються методи дослідження, що базуються на оцінках
експертів.
Розробка і реалізація проектів Foresight має багато рис індивідуальних, хоча загальна концепція
проведення досліджень залишається постійною.
У випадку розробки прогнозів і довгострокових планів найчастіше дослідники мають справу з так
званими граничними умовами і даними, які характеризують параметри стану, котрі дають можливість
здійснити детальну оцінку досліджуваної сфери, що виникає з існуючих умов. Результатом
планування є гіпотетична модель ситуації в майбутньому з можливим уточненням ймовірності її
реалізації [6].
У випадку реалізації проектів типу Foresight також вихідними точками виступають граничні умови
і пов’язані з ними параметри стану, однак, спираючись на ці дані, а також на результати роботи
експертів, передбачається загальний сценарій розвитку ситуації (наприклад, динамічний економічний
розвиток, пов’язаний з інвестиціями у визначений сектор чи технологічні системи) (рис. 2).
Характеристика існуючого стану

Граничні умови 1

Граничні умови 2

Сценарій 1

Громадські консультації

Сценарій 2

Рис. 2. Спрощена схема реалізації проекту Foresight
На наступних стадіях проектів Foresight виконуються дослідження, метою яких є визначення
умов і параметрів, які б забезпечили реалізацію бажаного сценарію розвитку і щоб можливим було
виявлення потенціальних перешкод. При цьому сценарій не обмежується виключно проблематикою
науки і технології, але й повинен включати також характеристику сподіваних економічних, соціальних,
екологічних та інших ефектів. Кінцевий варіант сценарію є результатом здійснення кількох ітерацій
шляхом багаторазової “примірки” очікуваних параметрів, що є однією з характерних особливостей
Foresight’у. Іншою його особливістю є консультація початкових варіантів сценаріїв зі значною групою
експертів і осіб, які зацікавлені в його реалізації.
Аналіз теорії і практики використання методики Foresight для програмування проінноваційного
розвитку регіонів дає змогу зробити висновок про те, що процес розробки і реалізації такого типу
програм повинен включати наступні етапи.
Етап 1. Визначення користувачів (клієнтів) результатів проекту.
Метою цього етапу є визначення адресатів проекту – перш за все організацій і підприємств, які
входять до складу Регіональної Системи Інновацій, для яких він необхідний як програмний документ,
орієнтир для прийняття рішень.
Етап 2. Попередня ідентифікація ключових галузей і виробництв регіону.
На цьому етапі перелік завдань зводиться, головним чином, до наступного:
- визначення критеріїв ідентифікації ключових галузей;
- збір і систематизація необхідних даних;
- аналіз SWOT в розрізі районів, галузей і виробництв;
- аналіз трендів на основі статистичної інформації.
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Етап 3. Експертна оцінка вибору ключових галузей і впровадження коректив у їх перелік.
Дослідження на цьому етапі доцільно проводити на основі використання якісних методів. Як
показала практика розробки Foresight в різних регіонах Євосоюзу, хороші результати можуть бути
досягнуті на основі методики Дельфі, яка передбачає проведення декількох анкетувань вибраної
групи експертів, які не повинні обмінюватись інформацією і власними оцінками між собою щодо
досліджуваних питань.
Перед початком досліджень з використанням методу Дельфі в проектах типу Foresight
необхідно мати відповідь на наступні питання:
- що є метою дослідження?
- які ресурси (робоча сила, фінанси, потужності і т.п.) є доступними і в яких обсягах?
- чи метод Дельфі є відповідним інструментом досліджень, який може забезпечити очікуваний
результат?
- як можна визначити сфери досліджень і початкові тези?
- на які питання слід знайти відповідь? [7].
Експерти повинні володіти глибокими знаннями і досвідом стосовно проблеми, яка вивчається.
Одночасно вони повинні мати досить широкий світогляд, необхідний для всебічної оцінки
досліджуваного явища, об’єкту, процесу і т.д. і їх впливу на різні сфери суспільства і економіки.
Есперти повинні бути анонімними. Кожний з них повинен обгрунтувати кожну відповідь на питання
отриманої анкети. Після отримання результатів і аналізу анкетування керівництво проекту розробляє
наступну версію анкети, в якій вже повинні бути враховані результати попередньої – і надсилає її
знову до тих самих експертів. Процес повторюється декілька разів, аж до розробки експертами
достатньо конкретних пріоритетів і створення узгодженого бачення розвитку даної сфери.
Крім методу Дельфі, в процесі реалізації проектів типу Foresight доцільно використовувати інші
інструменти досліджень, які базуються на оцінках експертів. Зокрема, в процесі вибору пріоритетних
галузей для збалансованого розвитку Свєнтокшиського воєводства в Польщі було проведене
додаткове дослідження у вигляді поштової анкети, поширеної серед підприємців, представників
влади, науковців і працівників сфери НДДКР [8, c. 205].
Третя методика, яку доцільно використати, також належить до методів експертних оцінок.
Йдеться про метод “мізкової атаки”.
Метою використання цього методу є генерування якнайбільшого числа рішень певної чітко
сформульованої проблеми, яку найкраще представити у формі запитання. Жодне з висловлювальних
рішень, підходів, ідей
не повинно відкидатись, навіть якщо пропонується щось недоречне,
фантастичне чи неймовірне.
При формуванні питань слід звернути увагу на наступне:
- по-перше, питання мусить бути сформульованим чітко і ясно;
- по-друге, питання не повинне бути надто організаційним.
Група екпертів повинна бути, наскільки це можливо, різноманітною (професія, вік, стать, освіта,
посада тощо). Методика передбачає виділення двох етапів проведення досліджень.
На першому етапі учасники групи заохочуються до вільного виголошення ідей та шляхів
вирішення проблеми, обміну думок з забороною висловлювання будь-яких критичних зауважень чи
оцінок. Не можна також вимагати від учасників будь-яких уточнень чи обґрунтувань.
На другому етапі експерт чи група експертів, які не брали участь в першому етапі переглядає та
оцінює його висновки і намагається визначити результати, які мають сенс.
Практика свідчить, що вказана методика може бути досить ефективною. Проте ця ефективність
суттєво знижується, якщо на першому етапі:
- приймає участь досить сильна особистість, котра своїм авторитетом, демонструванням
переваги, стилем поведінки обмежує можливості і бажання інших учасників групи висловлювати свої
власні думки;
- присутня надто велика амбіційність деяких учасників групи;
- експерти ведуть себе пасивно і вкрай неохоче беруть участь у висловлюванні своїх ідей;
- проявляється схильність членів групи до зміни тематики дискусії на іншу, не пов’язану із
завданням [4, c. 178].
Етап 4. Визначення пріоритетних технологій у провідних галузях економіки регіону.
Методи реалізації цього етапу можуть бути різними, хоча найчастіше вони співпадають з тими,
які використовуються на попередньому етапі. Варто однак, пам’ятати, що Foresight повинен включати
в себе також проведення суспільних експертиз з метою забезпечення суспільної підтримки проекту.
В цілому в межах проектів типу Foresight найчастіше використовуються наступні методи
досліджень:
- кількісні методи (в тому числі екстраполяція трендів, методи кореляції і регресії, методи
економіко-математичного моделювання);
- метод підготовки сценаріїв;
- метод ключових точок діяльності;
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- метод проведення панелей експертів;
- метод “мізкової атаки”;
- метод Дельфі;
- аналіз SWOT.
При використанні методології Foresight необхідно враховувати наступні її особливості:
- Foresight передбачає необхідність використання можливо широкої гами кількісних і якісних
метод аналізу;
- в процесі досліджень особливу увагу слід зосередити на виборі експертів;
- залучення експертів передбачається у вигляді таких організаційних форм як індивідуальна
праця (наприклад, в межах методу Дельфі), колегіальна праця (наприклад, панелі експертів),
колегіальна праця з залученням модераторів (наприклад, сценарні методи, мізкова атака);
- розробка концепції бачення майбутнього стану аналізованих явищ, процесів, обєктів і т.п.
повинна базуватись на ітераційному підході, багаторазовій оцінці результатів аналізу.
Остаточна версія проектів типу Foresight повинна обов’язково враховувати оцінку положень
проекту широкими колами не лише зацікавлених учасників інноваційних процесів, але і
представниками суспільних груп.
Висновки з проведеного дослідження. Для забезпечення управління інноваційними
процесами на рівні регіону доцільне створення відповідних систем інновації. Основою такої системи є
Регіональний форум інновацій як форма безпосередньої комунікації всіх зацікавлених сторін, які
репрезентують, з одного боку – попит, а з другого – пропозицію інноваційних продуктів. Така концепція
забезпечує баланс інтересів зацікавлених сторін. Досвід Польщі показує дієвість такого типу
організаційних утворень.
Діяльність Регіональної системи інновацій повинна будуватись на основі формування і
реалізації відповідної Регіональної Стратегії Інновацій, яка повинна включати основні цілі у цій сфері і
методи їх досягнення. Для розробки і реалізації вказаної стратегії доцільно використовувати методику
Foresight, що дає змогу забезпечити всебічне обґрунтування пріоритетів у розвитку інновацій.
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Анотація
В статті представлено концепцію регіональної системи інновацій. Описується її структура і
інформаційні потоки між окремими структурними складовими. Для програмування інноваційного
розвитку в регіоні авторами пропонується використовувати метод Foresight. Описуються етапи
розробки програми інноваційного розвитку на основі даної методики.
Ключові слова: Інновації, регіональна система інновацій, програмування інноваційного
розвитку, Foresight.
Аннотация
В статье представлена концепция региональной системы инноваций. Описывается ее
структура и информационные потоки между отдельными структурными составляющими. Для
программирования инновационного развития в регионе авторами предлагается использовать
метод Foresight. Описываются этапы разработки программы инновационного развития на основе
данной методики
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Annotation
The article introduces the concept of a regional system of innovation. Describes its structure and
information flow between the individual structural components. To program of innovation development in the
region, the authors propose to use the method of Foresight. Describes the stages of the formation of
innovative development program based on this technique
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ
РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ БАЗОВОГО
РІВНЯ: МЕТОДИКА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Постановка проблеми. Питання визначення ефективності будь-якого процесу є надзвичайно
актуальним та одним із найскладніших наукових завдань, як в методологічному, так і прикладному
аспектах, що пов’язано з проблемою формування обґрунтованих критеріїв ефективності, необхідністю
зменшення впливу людського суб’єктивного чинника у формуванні об’єктивного судження про її
рівень. Особливо ця складність виявляється при дослідженні ефективності управління
територіальними економічними системами різних ієрархічних рівнів, що обумовлено їх просторовою
полівекторністю, структурною багатоелементністю, динамічністю внутрішнього й зовнішнього
середовища їх функціонування та розвитку. Це стосується й територіальних спільнот базового рівня
(ТСБР). Одним із шляхів розв’язання проблеми методологічного наповнення процесу дослідження
ефективності управління економічним розвитком ТСБР є підхід, який базується на їх розумінні як
складних організацій, що визначає логіку дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення ефективності управління
розвитком ТСБР певним чином відображена в працях зарубіжних (Р.Беннет, Б.Деанте,
Е.Войцеховський, В.Іванов, А.Коробова, А.Міщук, О.Рой) і українських науковців (Р.Брусак,
В.Воронкова, Г.Дробенко, В.Кравченко, В.Куйбіда, О.Невелєв, І.Салій, Ю.Свірський, Ю.Шаров). Однак
вказані праці висвітлюють питання ефективності управління розвитком найменшими адміністративнотериторіальними одиницями дещо однобічно без урахування пріоритету економічної складової
розвитку. Разом з тим, не зважаючи на значні наукові результати, подальшого вдосконалення
потребують теоретико-методологічні підходи до оцінки визначення ефективності управління
економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня.
Постановка завдання. Мета і завдання статті обумовлені довгостроковою стратегією
розбудови української держави, зорієнтованої на досягнення сталого розвитку. Подальшого
дослідження потребують об’єктивні передумови та логіка розвитку управління складними соціальноекономічними системами.
Актуальність вказаних проблем, їх наукове та практичне значення і недостатнє теоретичне
дослідження зумовили розгляд методики оцінки ефективності управління економічним розвитком
територіальних спільнот базового рівня.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спираючись на вихідні положення теорії
організації [4] ми можемо висунути гіпотезу, що основним критерієм ефективності управління
організацією є ефективність самої організації, її функціонування та розвитку. Це вимагає з’ясування
концептуальних засад ефективності організації як проекції управління її розвитком. Поняття
«ефективність» в економічній літературі трактується неоднозначно. Можна виділити декілька основних
підходів до визначення ефективності організації, які можна поширити на рівень ТСБР:
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1. Розуміння ефективності управління економічним розвитком ТСБР як ступеня досягнення його
цілей. В цьому випадку важливе визнання динамічності цілей і відмінності між офіційними та
оперативними цілями розвитку ТСБР. Такий підхід є коректним, якщо ці цілі конкретні, охоплюють
широкий спектр функціонування муніципальної економічної системи та піддаються вимірюванню.
2. Розуміння ефективності як здатності ТСБР використовувати зовнішнє середовище для
придбання та залучення дефіцитних ресурсів (інвестицій, визнання, адміністративних преференцій).
Одним з основних аспектів даної концепції є взаємозалежність між ТСБР як складною організацією та
її зовнішнім середовищем як форми обміну певними ресурсами. На відміну від вимоги «максимізації»,
що висувається в інших підходах, ця методологія передбачає «оптимізацію» використання
зовнішнього середовища.
3. Розуміння ефективності як здатності ТСБР досягати максимальні результати при фіксованих
витратах або здатності мінімізувати витрати, досягнувши необхідних результатів.
4. Розуміння ефективності як здатності до досягнення мети на основі «хороших» внутрішніх
характеристик. На думку прихильників цього підходу, ефективна організаційна структура (структура
муніципальної економіки, органів місцевого самоврядування) підсилює задоволеність, відчуття
гарантованості і контроль персоналу (суб’єктів економічних відносин, членів територіальних громад,
службовців органів місцевого самоврядування) над діяльністю організації. Основний недолік даної
концепції — надмірна увага до засобів досягнення мети на шкоду оцінці результатів.
5. Розуміння ефективності як ступеня задоволеності членів територіальної громади діяльністю
органів місцевого самоврядування та її продуктом. Даний підхід можна застосовувати до ситуації, коли
потужні групи осіб поза організацією здатні чинити істотний вплив на її функціонування.
Ефективність організації (в нашому випадку управління економічним розвитком ТСБР) можна
розглядати через систему суспільних цінностей, що відповідають потребам суспільного розвитку, і
трактувати як здатність системи до виконання функцій цілепокладання (формулювання цілей
відповідно до потреб), цілезабезпечення (використання соціально схвалених цілей), досягнення мети,
економічності (досягнення певного співвідношення між результатами і витратами), факторної
обумовленості (врахування зовнішніх та внутрішніх чинників умов функціонування організації). Це
визначення достатньо широке і охоплює як внутрішні, так і зовнішні аспекти ефективності.
Під ефективністю управління економічним розвитком ТСБР можна розуміти результативність її
функціонування, яка виражається за допомогою таких складових: дієвість — рівень досягнення
поставленої мети; економічність — рівень використання муніципальних ресурсів; якість — рівень
відповідності вимогам системи управління якістю та призначенню; прибутковість як співвідношення
між валовим доходами муніципальної системи і її сумарними витратами; продуктивність —
співвідношення кількості виробленого продукту до спожитих ресурсів; якість життя — ступінь
задоволення особистих потреб та запитів членів територіальних громад в процесі життєдіяльності в
межах ТСБР; впровадження інновацій як характеристика модернізаційного потенціалу організації.
Виходячи з цього, ефективність управління економічним розвитком ТСБР можна оцінити через
систему експертних оцінок, що відображають кожну з названих ознак.
Зіставлення запропонованих підходів з розумінням сутності ефективності свідчить про
багатозначність цього поняття. Загальним для всіх визначень є уявлення про ефективність як про
здатність системи (ТСБР) до досягнення мети, якою виступає задоволення інтересів споживачів
(членів територіальних громад), оптимальне використання зовнішнього середовища, підвищення
економічності, результативності організації. Реалізація цілей складає основний зміст ефективності
управління організацією. Якщо цілі даного періоду не досягнуті, то діяльність організації не може бути
визнана ефективною. Разом з тим сам факт отримання результату не дає можливості визначити
ефективно або неефективно досягнута мета, якщо не встановлено співвідношення витрат і
результатів даної діяльності. Вимога економічності діяльності організації передбачає встановлення
певної відповідності між отриманими результатами і витратами на їх досягнення.
Якщо використовувати викладені положення як вихідні при визначенні сутності ефективності
управління економічним розвитком ТСБР, то можна зробити висновок, що діяльність щодо реалізації
цього процесу може бути визнана ефективною при виконанні наступних умов: цілі в кожен даний
момент часу розглядаються як тимчасові, рухомі, похідні від вимог, що висуваються з боку як
територіальної громади, так і зовнішнього середовища; зміст цілей відповідає сутнісним
характеристикам ТСБР та відображає зовнішні і внутрішні умови її функціонування; визначені цілі
успішно досягнуті: досягнення цілей виправдане засобами, що витрачаються на це, необхідне
співвідношення витрат і результатів діяльності виконане; для досягнення цілей використані прийняті,
схвалені суспільством та територіальною громадою засоби.
Виходячи з цих положень можна сформулювати наступне визначення. Ефективність управління
економічним розвитком ТСБР — це характеристика системи муніципального управління, пов’язана із
його здатністю формулювати цілі економічного розвитку ТСБР з урахуванням зовнішніх і внутрішніх
умов функціонування та досягати поставлених цілей шляхом використання соціально схвалених
засобів за встановленого співвідношення витрат та результатів. Дане визначення відображає і
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«внутрішню», й «зовнішню» сторони ефективності управління розвитком ТСБР, а саме раціональне
використання муніципальних ресурсів та досягнення результату з урахуванням зовнішніх чинників —
умов функціонування й розвитку муніципальної економіки.
Підвищення ефективності управління економічним розвитком ТСБР можливе за умови, що цей
процес здійснюється у напрямі досягнення визначеної мети, тобто якщо забезпечується зниження
витрат та дотримуються умови, що відповідають потребам муніципального розвитку. Для того, щоб
цілеспрямовано впливати на підвищення ефективності управління економічним розвитком ТСБР,
необхідно мати чітке уявлення про чинники, що визначають її рівень.
Можна виділити три групи взаємообумовлених чинників ефективності управління економічним
розвитком ТСБР: 1) загальносистемні чинники, що визначають передумови ефективного
функціонування ТСБР, до яких належать ступінь реалізації принципів діяльності муніципальної
системи, муніципальна корпоративна культура, обґрунтованість системи відбору і оцінки
управлінських рішень, наявність організаційного механізму, що здійснює координацію і забезпечує
взаємозв’язок часткових процесів; 2) зовнішні чинники-обмеження важелів управління економічним
розвитком ТСБР, обумовлені вимогами зовнішнього середовища, обмеженням інвестиційних ресурсів;
3) власне управлінські чинники — наявність стратегії економічного розвитку ТСБР, забезпеченість
муніципальними ресурсами. За значимістю та силою впливу окремих чинників можна виділити такі, які
найбільш істотно впливають на ефективності управління економічним розвитком ТСБР. Відповідно до
вимог теорії організації, ці чинники доцільно назвати критичними. Ефективність управління
економічним розвитком ТСБР в основному визначається саме критичними чинниками, що вимагає їх
змістового аналізу. Принципи діяльності муніципальної економічної системи є основою побудови
практичного механізму її функціонування. Їх реалізація дозволяє підвищити ефективність за рахунок
узгодження і впорядкування зв’язків основних елементів і процесів муніципальної економіки, а також
зв’язків із зовнішнім середовищем. Муніципальна корпоративна культура є чинником, що дозволяє
суб’єктам економічних відносин в ТСБР та членам територіальної громади опосередковано впливати
на ефективність управлінських рішень. Існує тісна взаємозалежність між муніципальною
корпоративною культурою та успішним економічним розвитком ТСБР. Організаційний механізм
характеризує підсистеми ТСБР і відносини, які встановлюються і підтримуються між ними в процесі її
економічного розвитку, а також форми прояву цих відносин, систему організаційних норм і процедур.
Вимоги зовнішнього середовища характеризують суспільні потреби, конкретизовані у властивостях
продукту ТСБР, а також обмеження, пов’язані з впливом на навколишнє середовище. Обмеження
інвестиційних ресурсів як чинник ефективності управління економічним розвитком ТСБР визначають
можливість досягнення кінцевого результату, адекватного поставленим цілям, з використанням
наявних фінансових можливостей. Муніципальні ресурси характеризують засоби забезпечення цілей
економічного розвитку ТСБР. Стратегія економічного розвитку ТСБР виконує функції його планування,
контролю і регулювання. Від того, наскільки досконалими є методи планування процесом
економічного розвитку ТСБР, обґрунтовані напрями та чітко сформульовані цілі розвитку, багато в
чому залежить вирішення проблеми підвищення ефективності управління цим процесом.
Традиційно ефективність управління економічним розвитком ТСБР розглядається з позиції
ефективності управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, що є дещо обмеженим
підходом, оскільки не враховує те, що місцевий економічний розвиток є продуктом діяльності різних
управлінських суб’єктів. Враховуючи теоретичну концепцію ієрархічності управління економічним
розвитком ТСБР як економічної системи, його ефективність ми пропонуємо розглядати за такими
зрізами, що формують інтегральну ефективність управління місцевим економічними розвитком (табл.
1), яку можна зобразити наступною функціональною залежністю:
ЕТСБР = f (Eг, Ен, Ер, Ем, Емікро),
(1)
де ЕТСБР – інтегральна ефективність управління місцевим економічним розвитком, Eг –
глобальна ефективність управління економічним розвитком ТСБР, Ен – національна ефективність
управління економічним розвитком ТСБР, Ер – регіональна ефективність управління економічним
розвитком ТСБР, Ем – муніципальна ефективність управління економічним розвитком ТСБР, Емікро –
мікроекономічна ефективність управління економічним розвитком ТСБР.
Бар’єрами визначення інтегральної економічної ефективності ТСБР є недосконалість
загальнодержавної статистики щодо ТСБР та безпосередньо муніципального статистичного
моніторингу, низький рівень економічної грамотності суб’єктів управління місцевим економічним
розвитком, відсутність державної муніципальної політики та точковість й хаотичність економічної
політики органів місцевого самоврядування, певний методологічний вакуум в цій сфері.
Оскільки муніципальний зріз ефективності управління економічним розвитком ТСБР
безпосередньо визначає ефективність муніципальної економічної політики, ми пропонуємо для його
оцінки застосувати методику оцінки кредитного рейтингу ТСБР. Узагальнення і підведення підсумків
дослідження щодо всіх зазначених нижче критеріїв дозволить судити про ступінь
кредитоспроможності ТСБР загалом та органів місцевого самоврядування зокрема.
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Таблиця 1
Складові інтегральної ефективності управління місцевим економічним розвитком
Складові
інтегрованої
ефективності
Глобальна
ефективність

Зміст складових
інтегрованої
ефективності
Передбачає врахування
впливу загальносвітових
економічних процесів та
наднаціональних
інститутів на
економічний розвиток
ТСБР

Національна
ефективність

Практична проекція
державної муніципальної
політики на рівень ТСБР

Регіональна
ефективність

Окреслює дієвість
управлінських впливів з
боку управлінських
суб’єктів
субнаціональого рівня

Муніципальна
ефективність

Безпосередньо визначає
ефективність
муніципальної
економічної політики, яка
формується й
реалізується
територіальною
громадою та
сформованими нею
органами місцевого
самоврядування
Визначає ефективність
управлінської діяльності
організацій, які
здійснюють свою
економічну діяльність в
ТСБР

Мікроекономічна
ефективність

Критерії ефективності
– рівень інтегрованості муніципальної економічної системи у
світову економіку;
– участь в прикордонному економічному співробітництві;
– наявність зарубіжних міст-партнерів;
– рівень зарубіжних інвестицій у розвиток муніципальної
економіки;
– участь ТСБР як економічних суб’єктів в міжнародних
економічних форумах та виставках
– ступінь централізації управління місцевим економічним
розвитком;
– наявність та якість реалізації державних муніципальних
програм;
– характер міжбюджетних відносин у вертикальному розрізі;
– ступінь диференційованості місцевого економічного
розвитку за регіонами країни;
– рівень законодавчо-нормативного забезпечення управління
місцевим економічним розвитком;
– характер адміністративно-територіального устрою країни на
низовому рівні;
– врахування інтересів ТСБР у формуванні та реалізації
загальнодержавних стратегій економічного розвитку
– ступінь врахування інтересів базових громад в процесі
формування та реалізації регіональної економічної політики;
– рівень залучення управлінського потенціалу ТСБР до
управління економічним розвитком регіону;
– наявність та дієвість територіальних асоціацій органів
місцевого самоврядування
– абсолютний та відносний рівень валового продукту місцевої
економічної системи, в т.ч. на душу населення;
– рівень економічної активності територіальної громади;
– підприємницький клімат в ТСБР;
– наявність муніципальної стратегії економічного розвитку та
тактичних інструментів з її реалізації;
– рівень модерності місцевої економічної політики;
– рівень використання технологій муніципального
менеджменту
– показники фінансово-економічного стану суб’єктів
господарської діяльності;
– узгодженість стратегій та бізнес-планів організацій з
муніципальними стратегічними документами;
– участь підприємницького сектору в реалізації місцевої
економічної політики;
– частка податків і зборів, що сплачуть суб’єкти місцевої
економічної системи в місцевий бюджет, в загальному обсязі
бюджету;
– рівень конкурентоздатності продукту організацій,
розташованих в ТСБР

При розгляді кредитоспроможності ТСБР для присвоєння кредитного рейтингу ми пропонуємо
використати аналітичну методологію, що враховує сукупність економічних, системних і
адміністративних факторів, показників виконання бюджету і його гнучкості, фінансовий стан органів
місцевого самоврядування у цілому, а також характеристики, пов’язані з міжбюджетними відносинами
і макроекономічною політикою. Основними складовими методу аналізу кредитоспроможності ТСБР є
оцінка якісних та кількісних показників. Складовими методики є оцінка економічного розвитку ТСБР за
такими критеріями: аналіз муніципальної економіки, структура та якість управління, функціонування
податкової системи та її гнучкість, фінансовий стан органів місцевого самоврядування.
Здійснення рейтингової оцінки ТСБР за рівнем кредитоспроможності передбачає їх ранжування
за шкалою кредитних рейтингів, що загалом свідчитиме про рівень ефективності управління їх
економічним розвитком (табл. 2)
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Таблиця 2
Шкала рейтингової оцінки територіальних спільнот базового рівня з урахуванням
ефективності управління їх економічним розвитком
Характеристика ефективності
управління економічним розвитком
ТСБР
1
Максимальна довіра
Управління успішне
0,8 – 0,99
Високий
Управління високоефективне
0,6 – 0,79
Добрий
Управління ефективне
0,4 – 0,59
Середній
Управління прихованих резервів
0,2-0,39
Низький
Управління малоефективне
< 0.2
Відсутність довіри
Управління неефективне
1
Примітка. Величина рейтингової оцінки ТСБР визначається експертним шляхом.

Величина рейтингової оцінки

Кредитний рейтинг

Метод рейтингової оцінки доцільно доповнити методом послідовного порівняння за допомогою
стандартних оцінок, коли вимірювання ефективності управління економічним розвитком ТСБР
проводиться шляхом експертного розрахунку значень окремих показників за групами критеріїв і
визначення їх відносної значимості за інтервальною шкалою. В узагальненому вигляді схема оцінки
ефективності з використанням даного методу наведена на рис. 1.

1 – Ідентифікація муніципальної
системи: визначення змісту
функцій системи, виявлення
зовнішн іх і внутрішніх умов
функціонування, встановлення
цілей та муніципальних ресурсів

2 – Формування критеріїв та
вимірників ефективності:
виявлення найбільш істотних
ознак ефективності та
показників їх оцінки

ТСБР

Перелік критеріїв та
показників

3 – Оцінка ефективності
управління економічним
розвитком ТСБР: розрахунок
фактичних значень показників,
перетворення одержаних числових
оцінок в бали

2.1. – Ранжування критеріїв за їх
значимістю та побудова шкал
корисності

Показники значимості, шкала
корисності

Профіль ефективності управління
економічним розвитком ТСБР

4 – Аналіз стану ефективності
управління економічним
розвитком: визначення резервів
ефективності, відносна оцінка
значимості показників, вибір
напрямків підвищення
ефективності
Рис. 1. Алгоритм оцінки ефективності управління економічним розвитком ТСБР
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Так, на першому етапі цього підходу відбувається ідентифікація ТСБР, полягає у виявленні
особливостей економічного розвитку ТСБР. На даному етапі визначаються функції, цілі і муніципальні
ресурси ТСБР, встановлюються вимоги, що висуваються, і можливості їх задоволення в конкретних
умовах.
Другий етап — формування критеріїв і вимірників ефективності — включає визначення
основних напрямів оцінки і критеріїв ефективності. Критерії виступають як необхідна передумова
винесення ухвали про рівень ефективності управління економічним розвитком ТСБР, кожний з них
характеризується за допомогою низки показників. Відбір показників необхідно здійснювати, виходячи з
таких вимог: використовувані вимірники повинні фіксувати фактичний рівень ефективності і одночасно
враховувати завдання аналізу та управління економічними процесами на основі виявлення різних
причинно-наслідкових зв’язків.
Завершальною процедурою формування системи критеріїв є їх ранжування за ступенем впливу
на ефективність управління економічним розвитком ТСБР. Ранжування здійснюється за кількісною
шкалою в діапазоні від 0 до 1. Максимальна оцінка надається характеристиці, що має найбільшу
перевагу. Якщо позначити оцінку ознаки і у експерта через аij, то відносна вага показника
розраховується за формулою:

Vi = ∑ a ij / ∑∑ a ij

j
i
j
,
(2)
Показник, що має найбільшу вагу, отримує ранг 1. Для кожного найбільш важливого критерію
розробляється шкала корисності з інтервалом 0 – 1,0. Основним призначенням шкали є перетворення
різнорідних вимірників в еквівалентні ним бали. Приклад побудови такої шкали показаний на рис. 2. У
нашому випадку 0 означає найнижчий рівень результативності для даного критерію; 0,1 — дуже
поганий рівень; 0,2 — поганий рівень; 0,3 — задовільний рівень; 0,5 — хороший рівень; 0,7 — дуже
хороший рівень і 1,0 — найвищу результативність.

Оцінка корисності

„Чудово”

1,0

„Дуже добре”

0,7

„Добре”

0,5

„Задовільно”

0,3

„Погано”

0,2

„Дуже погано”

0,1

Кі

Показник ефективності

Рис. 2. Шкала корисності для оцінки ефективності управління
економічним розвитком ТСБР.
На третьому етапі — оцінка ефективності управління економічним розвитком ТСБР —
проводяться розрахунок фактичних значень показників і перетворення одержаних числових оцінок в
бали за допомогою шкали корисності. Бальні оцінки використовуються для побудови профілю
ефективності, при складанні якого повинна бути висловлена думка за кожною характеристикою на
основі її кількісної оцінки та здійснено порівняння з уявленням про те, що відповідає поняттям
«добре», «задовільно».
Четвертий етап — аналіз ефективності управління економічним розвитком ТСБР — включає
розрахунок резервів зміни ефективності, відносну оцінку значимості критеріїв для підвищення
результативності системи, встановлення напрямів її реорганізації.
Резерв зміни ефективності (Кpi) характеризує величину невикористаних можливостей та
підвищення за конкретним критерієм і показує необхідність вдосконалення системи в даному напрямі:
Кpi = (1-Бфі * Бопті),
(3)
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де Бфі — бал, еквівалентний фактичному значенню показника за шкалою корисності; Бопті—
оптимальна бальна оцінка показника. Чим ближче Бфі до Бопті, тим вище рівень ефективності по
заданій характеристиці.
Оскільки критерії мають різну вагу для ефективності, то виникає необхідність у відносній оцінці
їх значимості. Найбільш раціональним підходом до відносної оцінки є синтез показників резерву
ефективності і ваги критерію:
Qki = Кpi * Vi,
(4)
де Qki — відносна оцінка значимості і-го критерію.
Критерій, що має максимальну оцінку Qki, визначає «вузьке місце» ефективності. Тому
черговість проведення заходів щодо модернізації системи управління встановлюється відповідно до
значення Qki.
Прикладне застосування вищезапропонованої комплексної методики засвідчило її адекватність,
репрезентативність та практичну цінність як засобу пошуку резервів підвищення ефективності
управління економічним розвитком ТСБР [1-3].
Таким чином, використання запропонованих положень дозволить забезпечити формування
логічної концепції визначення ефективності управління економічним розвитком територіальних
спільнот базового рівня як складних організаційних систем, обґрунтування прикладних технологій якої
становитиме проблемне поле подальших наукових розвідок в цій сфері.
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Анотація
Обґрунтовано методику оцінки ефективності управління економічним розвитком
територіальних спільнот базового рівня. Виділено три групи чинників ефективності управління
місцевим економічним розвитком. Окреслено складові інтегральної ефективності управління
місцевим економічними розвитком: глобальна ефективність, національна ефективність,
регіональна ефективність, муніципальна ефективність, мікроекономічна ефективність.
Ключові слова: територіальна спільнота базового рівня, місцевий економічний розвиток,
муніципальне управління, ефективність управління муніципальним економічним розвитком.
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Аннотация
Обосновано методику оценки эффективности управления экономическим развитием
территориальных сообществ базового уровня. Выделены три группы факторов эффективности
управления местным экономическим развитием. Определены составляющие интегральной
эффективности управления местным экономическими развитием: глобальная эффективность,
национальная эффективность, региональная эффективность, муниципальная эффективность,
микроэкономическая эффективность.
Ключевые слова: территориальное сообщество базового уровня, местное экономическое
развитие, муниципальное управление, эффективность управления муниципальным экономическим
развитием.
Annotation
The method of estimation of efficiency of management economic development of territorial
associations of base level is grounded. Three groups of factors of efficiency of management local economic
development are selected. The constituents of integral efficiency of management local economic
development are certain: global efficiency, national efficiency, regional efficiency, municipal efficiency,
микроэкономическая efficiency.
Key words: territorial association of base level, local economic development, municipal management,
efficiency of management municipal economic development.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ
ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ НА ФОРМУВАННЯ
МАКРОРЕГІОНІВ
Постановка проблеми. Сучасне розуміння просторово-економічних закономірностей розвитку
неможливо без районування та типологізації сфер матеріального і нематеріального виробництва, де
вагоме значення надано економічному і галузевому районуванню в цілому, однією з найвагоміших.
складових частин якого є транспортно-економічне районування, що широко застосовується у
регіональних дослідженнях для відображення транспортного чинника. Загалом, під транспортноекономічним районуванням (ТЕР) в сучасних умовах розуміється цільовий вид економічного
районування, спрямований на визначення ролі транспортного чинника як умови, ресурсу або
господарюючого суб'єкта економіки в територіальному розрізі. Транспортно-економічне районування
разом з концепцією транспортно-географічного положення охоплює в комплексі роль транспортного
чинника у всіх його проявах [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєві та фундаментальні напрацювання із
окремих питань транспортно-економічного районування висвітлені у працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених: О. Шаблій, М. Пістун, Ф. Заставний, Л. Шевчук, М. Паламарчук, Н. Колосовський,
І. Білоусов, В. Варламов, Н. Казанський, І. Никольський, Д. Николаєнко, І. Огли, А. Чістобаєв, Б. Хойле
та інші.
Існуючі напрацювання в окресленій сфері наукових досліджень хоча і охоплюють широке коло
питань, однак нові умови господарювання та зростаюча кількість нерозв’язаних проблем транспортноекономічного районування потребують розробки теоретично-методологічних положень і науковопрактичних пропозицій, зокрема щодо оцінки впливу потенціалу транспортних вузлів на формування
макрорегіонів.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка комплексного методичного підходу до
оцінки впливу потенціалу транспортних вузлів, який дозволить виділити географічні межі їх
домінуючого впливу та умовні межі макрорегіонів. У якості потенціалу транспортного вузла
виступатиме показник вантажообороту транспорту.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день основними видами
транспортно-економічного районування є:
І) інтегральний (спроба врахування всього комплексу чинників (чи найважливіших компонентів)
транспорту як основи для інтегрального економічного районування);
ІІ) територіальний (застосовується в межах інтересів території, для цілей територіального
планування, містобудування, прогнозування тощо). Об'єктом цього виду районування є регіональні
транспортні системи (РТС) різної складності та ієрархії, які складаються із топоморфологічної, технікоекономічної, соціально-економічної складових, а заодно володіють низкою відмінних властивостей [2,
3]: 1) цілісністю елементів; 2) набором неповторних елементів (мереж і вузлів різного рівня і т. д.); 3)
ієрархічністю (від РТС макрорегіонального рівня, до РТС окремого населеного пункту); 4)
динамічністю; 5) поєднанням керованості і самоорганізації для різних її елементів; 6) безпосереднім
впливом на форми і методи господарювання, якість життя; 7) взаємною конкуренцією елементів
системи;
ІІІ) галузевий (в розрізі окремих видів транспорту);
ІV) корпоративний (в рамках окремої нетранспортної структури (фірми), як складової частини
транспортної логістики) – зводиться до визначення зон обслуговування, збуту продукції та послуг.
Загалом, транспортно-економічне районування може бути засновано як на вузловому
(однофакторному, тобто переважно для територіального та корпоративного ТЕР), так і на однорідному
районуванні (багатофакторному, який застосовується для цілей статистики та порівняння з іншими
регіональними типологіями). Велике значення має також первинне і вторинне районування, засноване
на різних чинниках в межах цільового економічного районування або територіального планування.
Можна зробити висновок, що районування як процес безпосередньо пов'язаний з об'єктивним
розвитком транспорту, його просторовий прояв має однакові об'єктивні форми в різних країнах
незалежно від соціального, політичного і адміністративно-територіального устрою тощо.
Найважливішим результатом процесу районування є поява на території певного переліку об'єктів
транспортної діяльності та інших, які знаходяться один з іншим в просторово опосередкованих
відношеннях і формують «малюнок території», або територіальну структуру.
Об'єктивно економічне районування відбувається в просторі та часі і призводить до
«кристалізації» окремих ділянок території будь-якої країни, що в свою чергу слугує утворенню певного
набору осередків розвитку – елементів територіальної структури, які чинять прямий і безпосередній
вплив на суміжні території.
Території кожного макрорегіону притаманна наявність ядер і периферій. Приймемо до уваги
гіпотезу, що ядра макрорегіонів складаються переважно з осередкових елементів територіальної
структури, яким відповідають форми територіальної організації транспортних вузлів (тобто переважно
великі транспортні вузли). Різні форми територіальної організації транспортних вузлів виконують
відмінні ролі у процесі макрорайонування. Проте їх головна ознака полягає у формуванні осередків
«кристалізації» на різних по охопленню території рівнях, з яких пізніше утворюються ядра
макрорегіонів.
Таким чином, виділення на території країни меж економічних районів як на мікро- так і макрорівні слід робити шляхом порівняння транспортних вузлів за об'єктивними ознаками, виходячи з
наявної територіальної структури [1]. Для цього варто дослідити вплив транспортних вузлів на
макротериторіальному рівні та оцінити його межі за домінуючою ознакою. Такий підхід також
слугуватиме розвитку методичного забезпечення щодо визначення великих макрорегіонів країни. У
плані розробки методичного забезпечення здійснення такого дослідження корисним виступає
адаптований метод зважування (метод мас) [4], застосування якого дає змогу визначити як окремі
географічні межі домінуючого впливу конкретної одиниці транспортного вузла так і визначення меж
транспортних макрорегіонів, в залежності від транспортного потенціалу їх центрів. При цьому
припустимо, що у якості потенціалу транспортного вузла виступає показник вантажообігу, який
відображає загальний обсяг вантажної транспортної роботи автомобільним, залізничним, повітряним,
морським (річковим), трубопровідним транспортом, котрий дорівнює сумі добутків перевезеного
вантажу на відстань перевезення по кожному відправленню (партії) та вимірюється у т/км (на
морському транспорті – т/милями) [5].
Методика визначення меж домінуючого впливу основних транспортних вузлів включає низку
послідовних кроків, а саме:
1) Знаходження величини транспортних потенціалів важливих вузлів, які визначають вагу (масу)
кожного вузла у загальній системі країни.
ПА – транспортний потенціал вузла А
Кожному з основних транспортних вузлів присвоюється вага (маса), що дорівнює його
транспортному потенціалу: МА=ПА, де МА – вага транспортного вузла А.
2) Знаходження ваги центру зважування системи транспортних вузлів: центрів зважування пар,
який відіграє роль цих вузлів
МАБ= М A + М Б ,
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де МАБ – центр маси (зважування) транспортних вузлів А і Б.
Згідно теорії мас у центрі зважування транспортної системи країни сконцентрована вага
М=МА+МБ+…+МN, де А, Б, …, N – основні транспортні вузли країни.
3) Знаходження місць розташування точок дотику зон домінуючого впливу кожної пари
транспортних вузлів.
КАБ – точка дотику зон домінуючого впливу вузла А та Б, яка розташована на відрізку АБ і при
цьому виконується умова:

АК АБ = S * k , k =

ПА
, де S- відстань між транспортними вузлами А і Б
П А + ПБ

МАВ

KАВ

А

В

S
4) Знаходження місць розташування точок дотику зон домінуючого впливу усіх основних
транспортних вузлів – знаходження меж транспортних макрорегіонів.
Зони дотику трьох і більше макрорегіонів визначаються згідно вищеописаної схеми, враховуючи
величини потенціалів у відповідних попарних точках дотику та центрах зважування.
КАБ
В
КВСД
КАДБ

А

КАБВСД

КАД
Д

КВС
С

КДС

5) Окреслення зон домінуючого впливу основних транспортних вузлів країни.
Шляхом сполучення відповідних, визначених попередньо, точок дотику отримуємо графічне
зображення умовних транспортних макрорегіонів країни.
Таким чином, розрахувавши транспортний потенціал окремих форм територіальної організації
транспорту, зокрема транспортних вузлів, можна визначити їх зону впливу на найближче оточення, а
отже умовну межу макрорегіону. Ми здійснювали розрахунки за вантажообігом автомобільного та
морського транспорту [6, 7], зокрема брали найвагоміші обласні центри із найбільшим вантажообігом
відповідно в розрізі даних видів транспорту (рис. 1, 2).
Практичне здійснення етапів побудови зон домінуючого впливу основних транспортних вузлів
країни передбачає виконання схожих операцій: з'єднання однієї пари суміжних транспортних вузлів
векторами, розрахунок відповідних точок зваження та дотику, поступове просування в напрямку
іншого міста (з числа основних транспортних вузлів) проведення відповідних обчислень і т. Причому
значення потенціалу транспортної системи буде змінюватись залежно від охопленого числа
транспортних вузлів. На кожному з таких векторів обов'язково знайдеться точка, в якій значення
транспортного потенціалу урівноважаться.
Звернемо увагу на те, що ні точки рівноваги, ні точки дотику знаходяться не на однаковій
відстані від транспортних вузлів. Так, наприклад, на векторі Львів-Київ точка зважування знаходиться
значно ближче до Києва, а точка дотику – до Львова, що пояснюється значно більшим транспортним
потенціалом Києва, а, отже і більшим його «тиском» на суміжні території. На векторі Львів-Одеса з тієї
ж причини точка дотику зон транспортних вузлів знаходиться ближче до Львова, але не на стільки
близько як з Києва до Одеси, що пояснюється досить значною «вагою» Львова. Визначним є те, що
умовні кордони зон впливу не прив'язуються до адміністративних кордонів і, отже є об'єктивними.
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Рис. 1. Зони впливу основних транспортних вузлів
(за вантажообігом автомобільного транспорту)

Рис. 2. Зони впливу основних транспортних вузлів
(за вантажообігом морського транспорту)
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Подібна ситуація спостерігається із морським транспортом (див. рис. 2), де на векторі ОдесаДонецьк найбільший тиск здійснює Одеса, що пояснюється значним транспортним потенціалом
морських портів. Із решта центрами спостерігається аналогічна ситуація.
Висновки з проведеного дослідження. Отримані результати розрахунків засвідчили про
досить точний та об'єктивний «розподіл» території країни між різними транспортними вузлами, які є
осередками кристалізації транспортного та господарського розвитку території, а отже можуть
представляти умовні межі макроекономічних районів країни. Хоча варто зауважити, що межі
відповідних зон впливу, як і координати точок їх дотику є не стаціонарними, а навпаки мінливими та
змінними у часі, які залежатимуть від потенціалу транспортних вузлів.
Підсумовуючи викладений вище матеріал, слід зазначити, що подальшим напрямком розвитку
транспортно-економічного районування з врахуванням впливу транспортних вузлів повинно бути:
• поєднання окремих видів транспорту і транспортних процесів (локальних, лінійних і
майданних) на території та їх вагомій ролі у збалансованому розвитку єдиної транспортної системи;
• визначення місця транспортного чинника в територіальному розрізі (від рівня країни до
окремої агломерації і населеного пункту);
• подальше дослідження транспортної освоєності території;
• обґрунтування транспортного чинника в забезпеченні мінімального допустимого стандарту
якості життя населення, тобто впливу транспортного чинника на якість життя населення в
макроекономічних районах;
• здійснення статистичного регіонального обліку транспортних процесів і явищ;
• своєчасне відображення динаміки регіональних транспортних систем (РТС).
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Анотація
В статті запропоновано методологічний підхід виділення як окремих географічних меж
домінуючого впливу транспортних вузлів, так і визначення умовних меж транспортних
макрорегіонів шляхом адаптації методу зважування (методу мас). Висвітлено та
охарактеризовано напрямки розвитку транспортно-економічного районування з врахуванням
впливу транспортних вузлів.
Ключові слова: транспортно-економічне районування, транспортний потенціал,
транспортний чинник, транспортний вузол, макрорегіон.
Аннотация
В статье предложен методологический подход выделения как отдельных географических
границ доминирующего влияния транспортных узлов. так и определение условных границ
транспортных макрорегионов, путем адаптации метода взвешивания (метода масс). Освещены и
охарактеризованы направления развития транспортно-экономического районирования с учетом
влияния транспортных узлов.
Ключевые слова: транспортно-экономическое районирование, транспортный потенциал,
транспортный фактор, транспортный узел, макрорегион.
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Annotation
The authors propose a methodological approach which allows individual selection as the dominant
influence of the geographical boundaries of a particular transportation hub and defining the boundaries of
conventional microregion, by adapting the method of weighting (by mass). Describes and characterizes the
direction of transport and economic zoning, taking into account the impact of transport nodes.
Key words: transport and economic zoning, transport capacity, transport factor, transport unit,
microregion.
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Проблема підвищення ефективності сільськогосподарського
виробництва на сьогоднішній день суттєво загострилася в зв’язку з глобалізацією світової економіки,
інтеграцією Україні до Світової організації торгівлі. Сучасні зміни в аграрному секторі економіки країни
наочно доводять, що лише досвіду та знань, набутих селянами в сучасних умовах господарювання
недостатньо, що тільки науково-обґрунтована та раціонально сформована сукупність виробничих
ресурсів здатна забезпечити ефективне та максимально результативне виробництво. Багато що в
аграрному секторі економіки може змінитися, якщо реально, конкретними практичними діями визнати
українське селянство основним стратегічним ресурсом сучасного розвитку сільського господарства і
села. Тому розробка наукових засад розвитку сільського господарства та підвищення його соціальноекономічної ефективності з урахуванням демографічних та агроекологічних чинників для України є
особливо актуальним.
Аналіз досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження проблем розвитку
сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій зробили вітчизняні вчені:
І.Ф. Баланюк, П.С. Березівський, М.Х. Вдовиченко, Ю.Е. Губені, М.Й. Малік, О.М. Могильний,
О.М. Онищенко, М.К.Орлатий, І.В. Прокопа, В.П. Рябоконь, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та ін. Проте,
динамічні зміни умов життя та господарювання в сільській місцевості вимагають постійного перегляду
концептуальних підходів до розвитку сільських територій і методів вивчення проблеми з врахуванням
певних регіональних особливостей.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування основних пріоритетів розвитку
сільських територій в умовах втрачання ними свого ресурсного потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною ознакою минулого століття було
забезпечення економічного і технологічного розвитку. Вважалося, що це автоматично приведе до
добробуту і значного підвищення рівня життя людей. Ці обставини спонукали прогресивну міжнародну
громадськість та недержавні міжнародні організації, такі як Римський клуб, Міжнародний інститут
прикладного системного аналізу (NASA, Люксембург, Австрія), Міжнародну федерацію інститутів
перспективних досліджень та інші започаткувати новий підхід до подолання зазначених глобальних
проблем, який отримав назву - концепція сталого розвитку (sustainable development). Суть його
полягає в обов'язковій узгодженості економічного, екологічного та людського розвитку таким чином,
щоб від покоління до покоління не зменшувалися якість і безпека життя людей, не погіршувався стан
довкілля й відбувався соціальний прогрес, який визнає потреби кожної людини [1].
Професор В.Барановський ставить питання про коректність перекладу терміна «sustainable
development» як сталого розвитку. Він вважає, що точнішим у даному разі був би термін
«збалансований (зрівноважений) розвиток», тобто такий, що має збалансовану динамічну рівновагу
між компонентами інтегрованої геосистеми «природа-суспільство». Збалансованість – це
пропорційність; баланс — кількісне співвідношення між елементами системи, що визначає збереження
її якісних характеристик. Близьке до збалансованості поняття гармонійності. Якщо розглядати
взаємозв'язки між виробництвом і населенням, з одного боку, і природним середовищем – з іншого, то
можна також використати вислів «гармонійний розвиток», який походить від відомого постулату про
необхідність жити в «гармонії з природою» [2, с. 76-83]. Таким чином, зрівноважений розвиток – це
розвиток, що забезпечує певний тип рівноваги, тобто баланс між соціально-економічними та
природними його складовими об’єкту. Саме поняття «сільські території» фіксує певний об’єкт, що
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розвивається в просторі і часі. Гнучкістю та збалансованістю відрізняється підхід до розвитку сільських
територій І. Прокопи, в якому органічно поєднані територіальний та галузевий підходи. Він стосується
диверсифікації зайнятості сільського населення за рахунок розвитку несільськогосподарських галузей,
тобто деаграрізації сільської економіки. Йдеться про зменшення в її структурі частки (але не обсягів)
аграрного виробництва [3, с. 49]. Тому розвиток сільської території – не система показників, які мають
бути досягнуті у відповідні строки на відповідній території, а, насамперед, духовно-інформаційний
напрям, в якому мають рухатися суспільство, держава й окремі індивіди. Тобто, теорія розвитку
сільських територій є досить глобальною і комплексною.
Спираючись на різні погляди, вважаємо, що під розвитком сільських територій слід розуміти
такий напрям економічного зростання, при якому забезпечується якість життя сільського населення,
що опирається, з одного боку, на сучасні досягнення науково-технічного прогресу, які задовольняють
їх поточні потреби, але своєю дією на навколишнє середовище не загрожують майбутнім поколінням,
з другого боку – забезпечується якісне зростання по рівнях матеріального, житлово-побутового,
соціального забезпечення, охорони здоров'я, екологічної та особистої безпеки.
Сільськогосподарське виробництво, своїм функціонуванням завдячує сільським територіям, які
є одним із відображень особливостей його розвитку. Кінцевий результат функціонування аграрного
сектора економіки безпосередньо залежить від того, як спрацює у цьому відношенні кожна сільська
територія. Оскільки кожна така одиниця функціонує не відокремлено, а в нерозривному зв'язку з
іншими, у тій чи іншій мірі подібними (з індивідуальними особливостями), то їх сукупність у кінцевому
підсумку характеризує ефективність аграрної економіки.
Вирішальну роль у розвитку сільських територій відіграє їх ресурсний потенціал. Ресурсний
потенціал виступає джерелом та засобом розвитку сільських територій, який може бути задіяним в
процесі їх функціонування. Зміст потенціалу становлять три основні складові – соціальну,
технологічну і природну. Соціальна – характеризує специфічні відносини, які знаходять своє
відображення у процесах, що забезпечують життєдіяльність сільського населення. Технологічна –
відображає ступінь залучення у виробництво матеріально-технічних й нематеріальних ресурсів.
Природна – визначається наявними природними ресурсами та сприятливими для ведення
сільськогосподарського виробництва кліматичними умовами. Універсальним природним ресурсом є
земельні ресурси, які за чинним законодавством визначаються як сукупний природний ресурс
поверхні суші – просторовий базис розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва
в сільському та лісовому господарстві [4]. Враховуючи той факт, що найважливішим засобом
виробництва
сільськогосподарської
продукції
є
земля,
закономірно,
що
структури
сільськогосподарських угідь та посівних площ сільськогосподарських культур відображають специфіку
регіональної системи землеробства.
Відповідно до природних умов Чернівецької області була сформована система ведення
сільського господарства. Аграрне виробництво в досліджуваному регіоні має багатогалузевий
характер, яке займає важливе місце у формуванні загального економіко-виробничого потенціалу
області. Зокрема, питома вага сільського господарства у загальному обсязі валової доданої вартості
області у 2007p. становила 17,7 %, причому це навіть більше, ніж частка промисловості – 14,3%.
Важливою передумовою розвитку є те, що орна земля використовується досить інтенсивно: під
урожай 2009 p. було відведено 291,9 тис. га, з них в агропідприємствах – 119,9 тис. га (41,1% від
загальної площі), у господарствах населення – 172 тис. га (58,9%) (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка посівної площі за категоріями господарств, тис. га
Роки

У тому числі

Всі категорії господарств

агроформування
господарства населення
1990
347,2
298,1
49,1
1995
336,6
244,6
92,0
2000
314,2
198,9
115,3
2005
284,6
121,0
163,6
2007
259,9
91,9
168,0
2008
284,60
109,6
175,0
2009
291,9
119,9
172,0
Джерело: складено автором на основі даних Головного управління статистики у Чернівецькій області [5-8]

Порівняно з 2008 p. посівна площа під сільськогосподарськими культурами зросла в
сільгосппідприємствах на 9,4%, у господарствах населення, навпаки, зменшилась на 1,7%. Однак
порівняно з 1990p. загальна посівна площа –зменшилась на 16% або на 55,3 тис. га. У структурі
посівних площ 2009 р., порівняно з 1990 р., збільшилась частка зернових з 38% до 44%, картоплі та
овоче-баштанних – з 9%до 18%, технічних культур - з 11% до 14%, тоді як питома вага кормових
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культур, навпаки, зменшилась з 42% до 23%. Кормових культур посіяно 68,1 тис. га або на 7,7%
менше минулорічного. Руйнування кормовиробництва підриває базу тваринництва, адже одних
природних кормових угідь недостатньо. У 2009p. виробництво зернових та зернобобових культур
(включаючи кукурудзу) становило 474,8 тис. т, що 1,1% менше, ніж у 2008 p., в т.ч.
сільськогосподарськими підприємствами – 183 тис. т (на 6,4% менше), господарствами населення –
291,8 тис. т (на 2,6% більше). Зменшення загального обсягу виробництва зерна зумовлено
зменшенням продуктивності зернових культур в агроформуваннях на 3,9 ц/га. Загалом по області
урожайність зернових культур (включаючи кукурудзу) становила у 2009p. 38,2 ц/га проти 39,8 ц/га у
2008p., у господарствах населення вона вища – 41,3 ц/га проти 41 ц/га, в агроформуваннях – 34,1 ц/га
(38 ц/га). Загалом в Україні Чернівецька область зайняла третє місце за урожайністю зернових та
перше – серед областей Карпатського економічного району (табл. 2).
Таблиця 2
Урожайність основних сільськогосподарських культур України та областей
Карпатського економічного району у 2009p.
(ц/га)
Зернові
культури
29,8

Пшениця
(озима та яра)
30,9

Кукурудза
50,2

Соняшник

Картопля

Овочі

Плоди і
ягоди
70,7

Україна
15,2
139
183
області
Закарпатська
36,3
29,2
46,7
12,4
169
186
75,5
Івано-Франківська
32,5
30,0
50,0
17,4
136
129
42,2
Львівська
30,5
31,3
53,8
10,5
158
183
70,0
Чернівецька
38,2
34,6
47,5
14,7
161
181
72,8
Джерело: складено автором на основі даних Головного управління статистики у Чернівецькій області [8]

Під посів цукрових буряків (фабричних) відведено у 2009p. лише 2,8 тис. га (на 13,3% менше,
ніж торік). Виробництво цукросировини знизилося до критичної відмітки – 35,5 тис. т, що втричі менше
обсягу попереднього року, при середній урожайності 129 ц/га проти 338 ц/га у 2008p. Зменшення
обсягу виробництва цукросировини зумовлено скороченням площ збирання цієї культури на 14,6% та
зменшенням урожайності у 2,6 рази. Відсутність державної підтримки та відповідного технічного
оснащення виробників та переробників цукросировини призвели до значного зменшення кількості
бурякосіючих господарств. Якщо у 2007 p. вирощуванням цукрових буряків займалось 30 господарств,
то у 2008 p. – 10, 2009 p. – 7 господарств.
Важливим фактором нарощування виробництва рослинницької продукції є внесення
мінеральних та органічних добрив. Під урожай 2009 p. внесено 6,2 тис. т мінеральних добрив (у
перерахунку на 100% поживних речовин) та 42,4 тис. т органічних добрив. У порівнянні з 2008 p. обсяг
внесення мінеральних добрив збільшився на 19,5%, тоді як органічних, навпаки, зменшився у 2,1 рази.
Слід зауважити, що органічними добривами було підживлено у 2009 p. тільки 1,9% посівних площ,
мінеральними - 64,9%.
Процес взаємодії людини і природи відбувається через працю, яка є основою взаємообміну між
суспільством і природою. Аграрна сфера нині має значний потенціал трудових ресурсів. Упродовж
2009p. на підприємствах сільського господарства працювало 5,4 тис. осіб (3,8% від загальної кількості
працівників, зайнятих в економіці області), що на 19,8% менше, ніж у 2008 p. та на 35,7% – ніж у
2007p. У середньому одним штатним працівником сільського господарства було відпрацьовано 1576
годин або 85,6% встановленого відповідно до режиму роботи підприємств фонду робочого часу, що
на 1,3 в.п. менше, ніж у 2008p.
Погіршення фінансово-економічної ситуації, яке розпочалося наприкінці 2008p., відповідним
чином позначилося як на рівні оплати праці, так і використанні робочої сили. У 2009 p. порівняно з
попереднім роком обсяги вимушеної неповної зайнятості зросли у 4,7 рази. Серед найбільш
поширених втрат робочого часу на підприємствах цього виду діяльності були неявки у зв'язку з
переводом на скорочений робочий день. В середньому на одного штатного працівника за 2009p. вони
становили 54 години, що в 3,4 раза більше, ніж у 2008 p. В той же час з'явилися відпустки з ініціативи
адміністрації, які в розрахунку на одну людину становили 16 годин. Коефіцієнт використання фонду
робочого часу за 2009p. становив 78,6% (за 2008p – 79,8%).
Працівники сільськогосподарських підприємств області впродовж останніх років залишаються
найменш оплачуваними. Так, за 2009 p. середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника, сільського господарства становила 962 грн., що на 14,8% більше, ніж у 2008p., але на
36,8% нижче від середньої по економіці.
Слід зазначити, що стан аграрного виробництва значною мірою визначається й рівнем розвитку
його матеріально-технічної бази. Наявний парк сільгосптехніки показує, що все ще зберігається
деякий її арсенал. Технічний арсенал сільськогосподарських підприємств на 1 січня 2010 p. становив
1,7 тис. тракторів (на 1 січня 2009p. – 1,8 тис), 327 зернозбиральних комбайни (проти 365), 136 кормо-
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(на 1 січня 2009p. – 157), 59 кукурудзо- (проти 71), 76 бурякозбиральних машини (на 1 січня 2009p. –
84). Тобто, з кожним роком рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств землеобробною,
посівною та збиральною технікою зменшується. Крім того, більшість сільськогосподарської техніки
перебуває у надзвичайно критичному стані, машини працюють більше відведеного строку
придатності, що знижує продуктивність праці. Через технічні несправності та фізичне зношення
щорічно не використовується четверта частина тракторів та комбайнів. Внаслідок цього відбулось
зменшення показника енергозабезпеченості сільськогосподарських підприємств. У 2009p. на 100 га
посівної площі припадало 393 к.с. енергетичних потужностей проти 450 к.с. у 2008 p. та 748 к.с. у
1990p.
Отже, одним із чинників, який стримує розвиток сільського господарства, є низький рівень
матеріально-технічної
бази.
Основною
причиною
погіршення
технічного
оснащення
сільгоспвиробництва є значне зниження платоспроможності споживачів сільськогосподарської техніки.
Аналіз фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств засвідчив, що 2009 рік
завершено зі збитками. Зокрема, від реалізації сільськогосподарської продукції отримано 6,1 млн. грн.
збитку, рівень рентабельності склав – 1,1% проти 18,5% у 2008 р. На відміну від попереднього року,
тваринники області зазнали у 2009 р. збитків на суму 7,5 млн. грн., рівень рентабельності виробництва
склав – 2,9% проти 15,7% у 2008р. У тваринництві прибутки отримані лише у галузі свинарства та
птахівництва. Від реалізації свинини агропідприємства області отримали у 2009р. 1,2 млн. грн.
прибутку, рентабельність виробництва становила 1,5%, хоча у 2008р. воно було більш прибутковішим
з рівнем рентабельності 11,9%. Виробництво яєць також було у 2009 р. ефективним (рентабельність –
6,9%) і принесло 5 млн. грн. чистого прибутку, однак це набагато менше, ніж у 2008р., коли було
отримано майже 18 млн.грн. доходу при рентабельності 35,3%.
Молочне скотарство теж зазнало збитків у 2009р. на 1,2 млн. грн. з рівнем рентабельності –
4,0%, тоді як у 2008р. воно було економічно вигідним і принесло майже 4 млн. грн. чистого прибутку
(рентабельність – 15,6%). Збитковим в області залишилось виробництво яловичини, баранини, м'яса
птиці та вовни.
У рослинницькій галузі рівень рентабельності зменшився на 22,6 в.п. і становив 0,5%. Одержано
прибутки від реалізації соняшнику, ріпаку, картоплі та овочів, тоді як виробництво зернових культур,
незважаючи на досить непоганий урожай, виявилося збитковим – рентабельність становила 2,9%
проти 10,3% у 2008р. Як і в попередньому році, неефективним також було виробництво плодоягідної
продукції: рівень рентабельності становив 20,4%.
Отже,
певне
покращення
більшості
показників
ефективності
виробництва
в
сільськогосподарських підприємствах протягом 2000-2009 рр. свідчить про існування позитивних
зрушень як в економічних умовах їх функціонування, так і в реалізації потенційних можливостей
адаптації до вимог ринкової економіки. Разом з тим, ці тенденції не можна вважати тривкими,
стабільними, оскільки поряд з позитивними досить істотними є негативні тенденції, які можуть
спричинити зниження ефективності в майбутньому. Зокрема: практично щорічне виникнення кризових
явищ на ринках окремих видів продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції;
нестабільність цін на більшість видів продукції рослинництва і тваринництва; неефективність
антимонопольного регулювання на агропродовольчому ринку. Тому, сільськогосподарське
виробництво не має інвестиційної та інноваційної привабливості, зовнішнє надходження капіталу тут
практично відсутнє. Як наслідок – складною залишається соціально-економічна ситуація на селі. Має
місце значне безробіття, найнижча середньомісячна заробітна плата, яка становить 63,2% середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у народному господарстві, практично припинене фінансування
розвитку соціальної інфраструктури села, багато сіл деградує і в них не відбувається самовідтворення
населення. Отже, проблема комплексного розвитку села залишається складною і такою, що має
стабільну тенденцію до подальшого погіршення.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведених досліджень
встановлено, що розвиток сільських територій безпосередньо пов'язаний з рівнем ефективності
функціонування підприємств, які розташовані в сільській місцевості, можливостей виділення ними
необхідних капітальних вкладень і матеріальних ресурсів в соціальну сферу.
Бібліографічний список
1. Програма дій «Порядок денний на ХХI століття» / [пер. з англ.] К.: Інтелсфера, 2000. – 360с.
2. Барановський В. А. Територіальна модель дослідження сталого екологічного розвитку України
/ В. А. Барановський // Економіка України. - 1998. – № 8. – С. 76-83.
3. Прокопа І. В. Соціальні аспекти розвитку сільських територій / І. В. Прокопа // Економіка АПК.
– 2005. – № 11 (133). – С. 48-51.
4. Закон України від 19 червня 2003 р. №962- ІV «Про охорону земель»: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=962-15

114

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

5. Статистичний щорічник Чернівецької області за 1990 рік / За ред. В. М. Камінської; Держ. ком.
статистики, Чернівецьке обласне управління статистики. – Чернівці, 1991. – 301с.
6. Статистичний щорічник Чернівецької області за 1995 рік / За ред. В. М. Камінської; Держ. ком.
статистики, Чернівецьке обласне управління статистики. – Чернівці, 1996. – 335с.
7 Статистичний щорічник Чернівецької області за 2000 рік / За ред. В. М. Камінської; Держ. ком.
статистики, Чернівецьке обласне управління статистики. – Чернівці, 2001. – 381 с.
8. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2009 рік / За ред. А. В. Ротаря; Держ. ком.
статистики, Чернівецьке обласне управління статистики. – Чернівці, 2010. – 527 с.
Анотація
В статті обґрунтовано основні пріоритети розвитку сільських територій в умовах
втрачання ними свого ресурсного потенціалу. Встановлено, що розвиток сільських територій
безпосередньо пов'язаний з рівнем ефективності функціонування підприємств, які розташовані в
сільській місцевості.
Ключові слова: аграрне підприємство, сталий розвиток сільського господарства, сільські
території, рослинництво, тваринництво.
Аннотация
В статье обоснованы основные приоритеты развития сельских территорий в условиях
потери ими своего ресурсного потенциала. Установлено, что развитие сельских территорий
непосредственно связано с уровнем эффективности функционирования предприятий,
расположенных в сельской местности.
Ключевые слова: аграрное предприятие, устойчивое развитие сельского хозяйства,
сельские территории, растениеводство, животноводство.
Annotation
The article substantiated the key priorities for rural development in terms of loss of its natural resource
potential. Found that the development of rural areas is directly related to the level of efficiency of the
enterprises located in rural areas
Key words: agricultural enterprise, sustainable agriculture, rural areas, crop production, livestock
production.
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ДЕМОГРАФІЧНО–ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕЛА ТА
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ
Постановка проблеми. Реформування економічних відносин в аграрному секторі економіки
України супроводжується низкою кризових явищ – спадом виробництва, звуженням сфери
прикладання праці, зростанням рівня безробіття, збільшенням обсягів трудових міграцій, зниженням
платоспроможного попиту сільського населення тощо. Усе це призводить до зниження рівня
задоволення життєвих потреб працівників сільського господарства та членів їх сімей і значного
погіршення умов формування, відтворення та використання трудового потенціалу.
У такій ситуації дослідження проблеми стабілізації і зростання рівня життя селян, створення
умов для повноцінного відтворення і ефективного функціонування їх трудового потенціалу стає
провідним. Адже становлення конкурентоспроможного сільського господарства та інших галузей
агропродовольчого комплексу неможливе без ініціативних, висококваліфікованих працівників, здатних
не лише організовувати ефективне виробництво і виконувати роботи на основі найновіших технологій,
але і орієнтуватись у ринкових умовах господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні аспекти відтворення трудового
потенціалу (робочої сили, трудових ресурсів, людського фактора виробництва) постійно знаходились
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у центрі уваги класиків економічної науки: Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо, У. Петті, Т. Мальтуса,
К. Маркса, П. Самюельсона та інших. Вагомий внесок у дослідження проблеми зробили сучасні вченіекономісти: Л. Гольдін, В. Дієсперов, М. Долішній, В. Лишиленко, І. Лукінов, В. Мандибура,
В. Машенков, В. Онікієнко, С. Пирожков, І. Прокопа, М. Соколик, В. Стешенко, О. Хомра, В. Чураков,
Л. Шепотько, К. Якуба та ін. Поряд з цим, проблема формування і використання фонду життєвих
засобів сільського населення в умовах аграрних трансформацій, що становить економічну основу
відтворення трудового потенціалу сучасного і майбутнього сільськогосподарського виробництва,
потребує більшої уваги.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування економічного механізму
регулювання зайнятості сільського населення, основними складовими якого є створення кооперативів,
розвиток промислів і фермерства, особистих підсобних господарств, створення сільських підприємств,
поєднання виробництва продукції сільського господарства з її переробкою та комбінування
виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішальним напрямком підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах його інтенсифікації є раціональне
використання наявного ресурсного потенціалу галузі, перш за все трудових ресурсів, як головного
елементу виробничих сил. У сучасних умовах особливо важливого значення набуває проблема
припинення зниження продуктивності праці, яке спостерігається у всіх сільськогосподарських
підприємствах. Зростання продуктивності праці сприятиме не лише збільшенню обсягу створених
матеріальних благ, але й економії робочого часу, що є важливим соціально-економічним проявом
підвищення ефективності виробництва. Особливо важливого значення зростання продуктивності
праці набуває тепер, оскільки у зв’язку з погіршенням демографічної ситуації зменшується приплив
працездатного населення.
У всіх господарствах необхідно забезпечити повне використання трудових ресурсів протягом
року, раціональне використання робочої сили, на кожному трудовому процесі досягнення нормальної
інтенсивності праці і підвищення її продуктивності. Раціональна організація праці, дієва система
матеріального і морального стимулювання дозволяють більш повно використовувати трудові ресурси
в кожному виробничому процесі.
Чинники, які формують режим відтворення трудового потенціалу, поділяються на дві групи:
організаційні та соціальні. До першої групи належать: відновлення поколінь працівників за рахунок
поповнення чисельності їх контингентів; визначення рівня забезпечення господарств трудовим
потенціалом; формування здатності до праці й постійне підвищення фахової кваліфікації; створення
умов для ефективного використання трудового потенціалу; зниження сезонності праці на селі;
відповідність рівня оплати праці розміру трудових вкладень.
До соціальних чинників відносять: забезпечення сільського населення пристойним житлом,
комунальними послугами, впорядкованими дорогами, медичним обслуговуванням, закладами освіти,
культури, фізичного виховання, торгівлі, громадського харчування, зв’язку тощо.
В умовах переходу до ринкової економіки основним регулятором відтворення трудового
потенціалу села повинен стати ринок праці − особливий, властивий розвиненим товарно-грошовим
відносинам спосіб залучення робочої сили до виробництва і матеріальних благ. Ринок праці − це
суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів, їх розподіл і використання в різних галузях і
сферах господарської діяльності. Він формується паралельно з ринками продовольства і землі.
Остаточне його становлення відбудеться після завершення приватизаційних процесів в
агропромисловому комплексі. Відтворення робочої сили має відбуватися згідно з попитом і пропозицією
цього специфічного товару.
Потреба в праці в умовах ринкової економіки формується відповідно до потреб у продуктах цієї
праці. Потреба в сільськогосподарській продукції, у свою чергу, формується під визначальним
впливом платоспроможного попиту населення. Ринок праці формується як взаємодія ємкості ринку
товарів, демографічних процесів, рівня технологічного розвитку, структури економіки, продуктивності
праці, якості трудового потенціалу. Це чинники, які визначають кон'юнктуру на ринку праці. Ринок
аграрної праці є його органічною складовою частиною.
Умовою становлення ринку робочої сили на селі є розвиток товарного характеру
сільськогосподарського виробництва. Його натуралізація, характерна для галузі в останні роки, веде
до звуження сфери дії ринкових регуляторів. Необхідна також реалізація цілого комплексу заходів
економічного, соціального та організаційного характеру. Так, суттєвою перешкодою для формування
ринку робочої сили є відсутність ринку житла. Як нормальне функціонування ринку товарів вимагає
свободи їх переміщення, так і функціонування ринку робочої сили вимагає підвищення рівня
мобільності сільського населення.
Поліпшення використання трудових ресурсів в аграрному секторі залежить від низки чинників та
формування дійового механізму, який би сприяв розвитку цього процесу в умовах ринкового
господарювання. Дія цього механізму повинна, в першу чергу, опиратись на соціально-економічні та
організаційні засади, які, на нашу думку, є головними чинниками у вирішенні проблеми зайнятості та
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перерозподілу трудових ресурсів села. Ринок вимагає науково обґрунтованих підходів до розробки
результативного механізму формування та використання трудових ресурсів.
Ринок праці являє собою гнучкий і динамічний механізм, тому підготовка і перепідготовка кадрів
повинна сприяти задоволенню попиту на кваліфіковану робочу силу. На нашу думку, досить
ефективним заходом могло би бути створення міжобласних агробірж праці і розгалуженої мережі
органів
працевлаштування.
Існуючі
центри
зайнятості
однобічно
вирішують
питання
працевлаштування. В більшості випадків вони фіксують надходження пропозиції робочої сили. Їх
функції доцільно розширити, доручивши їм збір інформації про наявні робочі місця, проведення з
роботодавцями відповідної роботи і надання їм рекомендацій на предмет підбору кваліфікованої
робочої сили. Основне місце у формуванні ринку праці повинно бути відведено розробці програми
зайнятості населення і заходів щодо її реалізації.
На нашу думку, ідеальним був би варіант, при якому попит на ринку праці перевищує
пропозицію. При такій ситуації ціна робочої сили була б задовільною, дала б можливість при її
продажу одержати досить високі дивіденди, забезпечила б значне підвищення матеріального і
морального рівня життя не тільки працездатного населення, але й була б джерелом відтворення
продуктивної частини трудових ресурсів, їх професійно-ділових якостей, інтенсифікації трудової
діяльності та зростання життєвих засобів для потреб сім’ї.
Але, на жаль, в сучасних соціально-економічних умовах досягти такого рівня функціонування
ринку праці просто неможливо. Цьому, поки що, не сприяє економічна ситуація, яка призводить до
вивільнення значної кількості працездатного населення з виробничої сфери, існування зайвої,
незайнятої частково або повністю робочої сили, що спричинює ріст безробіття.
Перше, на що потрібно звернути увагу, це підвищення заробітної плати працівників аграрного
сектора економіки, що дасть можливість значно збільшити грошову вартість робочої сили, яка
виходить на ринок праці. Складність вирішення питання підвищення заробітної плати полягає в тому,
що при сучасному рівні виробництва вартість матеріальних ресурсів, які використовуються
господарствами для одержання продукції, щодо окремих видів виробництв є значно вищою, ніж кошти
від її реалізації. Тобто, матеріально-грошові витрати виробництва не забезпечують необхідної
ефективності або повністю нівелюють позитивний фінансовий результат. Внаслідок такої економічної
ситуації відрахування на заробітну плату з метою її підвищення є незначними. Тому важливим
напрямком підтримки платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і підвищення рівня
оплати їхньої праці є сприятлива цінова політика та паритет цін на сільськогосподарську і промислову
продукцію. На жаль, ціни на сільськогосподарську і промислову продукцію не адекватні,
спостерігається вагома диспропорція між цінами на матеріальні ресурси та на продукцію, причому ця
диспропорція поглиблюється.
Бажано, щоб ринок робочої сили мав конкретно виражену галузеву структуру, тобто
формувався в межах агропромислового виробництва. Повинні бути створені інформаційні банки
робочих місць, в яких накопичуватимуться дані про рух робочої сили, до них надходитиме інформація
про потребу в робочій силі та наявність робочих місць, працевлаштування. Особлива роль галузевого
центру має належати прогнозуванню ємкості ринку робочої сили, пошуку робочих місць, збору
анкетних даних про претендентів на робочі місця.
Наявність такої інформації, яка б накопичувалась у комп’ютерній системі, дозволить оперативно
вирішувати питання працевлаштування, знаходити дані про наявність робочих місць та потребу в
кадрах, анкетні дані претендентів на робочі місця, визначати ємкість ринку робочої сили, здійснювати
перекваліфікацію кадрів відповідно до кон’юнктури ринку. Закладені в комп’ютерній системі
інформаційні дані повинні бути взаємопов’язані з адміністративно-територіальними і регіональними
центрами зайнятості. Таким чином, своєчасно одержана інформація дозволить оперативно
вирішувати питання раціонального використання робочої сили та її перерозподілу залежно від потреб
народного господарства.
Важливу роль у функціонуванні ринку робочої сили повинна відігравати відповідна стимуляційна
державна політика, спрямована на скорочення безробіття.
Широкі можливості для працевлаштування вільної робочої сили на селі створює розвиток
кооперації на основі формування сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими
господарствами та особистими підсобними господарствами кооперативів з переробки, зберігання,
збуту продукції, матеріально-технічного забезпечення, виробничо-технічного і технологічного
обслуговування виробництва та розвиток підсобних виробництв і народних промислів. Кооперативи
слід створювати як нові, так і внаслідок реформування існуючих переробних та агросервісних
підприємств.
На місце розрізнених видів аграрної і промислової діяльності на село має прийти система
інтегрованого агропромислового виробництва продовольчих товарів, яка сприятиме комплексному,
багатопрофільному розвитку села, дозволить відкрити нові робочі місця, підвищити життєвий рівень
сільського населення, активніше вирішувати соціальні проблеми.
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Теперішнє становище на ринку праці вимагає державного регулювання зайнятості сільського
населення. Ринок не може сформуватися сам собою. Державне регулювання повинно тісно
переплітатися із структурою продуктивних сил та характером виробничих відносин, демографічною
ситуацією в регіоні, соціальним захистом населення, економічним станом регіону. Між ними повинна
бути досягнута найбільш повна збалансованість.
Державне втручання у функціонування ринку робочої сили на селі зводиться до:
1. Створення на ньому конкурентного середовища. Воно забезпечується як розвитком
багатоукладності, так і стимулюванням розвитку аграрного та поза аграрного бізнесу;
2. Підтримання стійкого попиту на сільськогосподарську продукцію і продовольство шляхом
інтервенційних закупівель і підвищення платоспроможного попиту населення;
3. Створення системи державних служб зайнятості, підготовки і перепідготовки кадрів;
4. Розробки нового, що відповідає ринковим умовам, трудового законодавства;
5. Розробки державних програм зайнятості сільського населення.
Держава як один з найкрупніших роботодавців повинна активно включатися до процесу
збільшення попиту на робочу силу в сільській місцевості.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, формування ринкового середовища на селі,
поява нових суб’єктів виробництва та якісна зміна у колишніх виробничих структурах визначає
необхідність розробки економічного механізму регулювання зайнятості сільського населення,
основними складовими якого повинні бути створення кооперативів, приватизація власності, розвиток
промислів і фермерства, особистих підсобних господарств, створення сільських підприємств,
поєднання виробництва продукції сільського господарства з її переробкою, агропромислова інтеграція
та комбінування виробництва.
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Анотації
В статті проведено аналіз сучасного стану демографічно–трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано економічний механізм регулювання зайнятості
сільського населення, основними складовими якого є створення кооперативів, розвиток
фермерства, особистих підсобних господарств та інтегрованих агропромислових формувань.
Ключові слова: трудові ресурси, демографічно–трудовий потенціал сільськогосподарських
підприємств, кваліфікована робоча сила.
Аннотации
В статье проведен анализ современного состояния демографически трудового потенциала
сельскохозяйственных предприятий. Обосновано экономический механизм регулирования
занятости сельского населения, основными составляющими которого является создание
кооперативов, развитие фермерства, личных подсобных хозяйств и интегрированных
агропромышленных формирований.
Ключевые
слова:
трудовые
ресурсы,
демографически-трудовой
потенциал
сельскохозяйственных предприятий, квалифицированная рабочая сила.
Annotations
In the article the analysis of demographic and labor potential of agricultural enterprises. The economic
mechanism of regulation of employment of the rural population, the basic building blocks of creating
cooperatives, development of farming, private households and integrated agro-industrial units.
Key words: human resources, demographic-employment potential of agricultural enterprises, skilled
labor force.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БУКОВИНИ
Постановка проблеми. Сільське господарство України нині перебуває у кризовому стані.
Низьким залишається рівень виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції, зростає її
собівартість, незадовільними є кінцеві показники ефективності господарської діяльності багатьох
сільськогосподарських підприємств. Однією з причин кризових явищ у сільському господарстві є
скорочення та погіршення стану матеріально-технічних ресурсів. Забезпечення аграріїв технікою
охоплює лише 65-80% технологічної потреби. Понад 85% машин вже відпрацювали амортизаційний
строк, що збільшує витрати на їх ремонт. Низька платоспроможність сільськогосподарських
підприємств призвела до зниження технічної забезпеченості виробництва. У таких умовах гостро
постають проблеми ефективного використання наявних матеріально-технічних ресурсів
сільськогосподарських підприємств і створення умов для найбільш повного та інтенсивного
використання тієї обмеженої кількості засобів виробництва, які надходять в аграрний сектор. Тому
існує необхідність опрацювання вказаних питань, пов’язаних із станом матеріально-технічної бази
аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Матеріально-технічне забезпечення сільського
господарства досліджувалося вченими – економістами В.Г. Андрійчуком, Я.К. Білоуськом,
Т.Н. Вечерко, Г.М. Підлісецьким, П.Т. Саблуком, В.С. Шебаніним, В.П. Яковенком та іншими.
Незважаючи на значну кількість публікацій з вказаного питання, проблеми належного забезпечення та
ефективного використання технічних ресурсів аграрних підприємств на регіональному рівні ще
повністю не розв’язані.
Постановка завдання. Провести аналіз сучасного стану матеріально-технічної бази
сільськогосподарських підприємств Чернівецької області та визначити основні напрями його
покращення.
Виклад основного матеріалу. Сільське господарство завжди займало одне з провідних місць
в економіці Чернівецької області. Однак внаслідок здійснення аграрних перетворень в країні галузь
досі перебуває в кризовому стані. Особливо гостро стоїть проблема належного рівня матеріальнотехнічної бази сільськогосподарських підприємств.
Дослідження стану та динаміки основних засобів сільськогосподарських підприємств
Чернівецької області показує, що їх наявність має нестійку тенденцію до збільшення. Так, за даними
Головного управління статистики у Чернівецькій області основні засоби сільськогосподарських
підприємств Буковини за 2001-2009 р. збільшились на 125 млн. грн. (рис.1). Первісна вартість
основних засобів сільськогосподарських підприємств Буковини станом на 1 січня 2010 року становила
1307 млн. грн. [3, с. 67].
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Рис.1. Динаміка основних засобів у сільськогосподарських підприємствах Чернівецької
області на кінець року
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Збільшення вартості основних засобів сільськогосподарських підприємств обумовлене
незначною активізацією інвестиційного процесу в галузі. Так, у 2009 році у сільське господарство
області надійшло на 165,2 млн. грн. більше інвестицій в основний капітал, ніж у 2001р. [4, с. 30]. Проте,
інвестована сума незначна порівняно з потребою.
Наявність основних засобів у сільськогосподарських підприємствах в розрізі адміністративних
районів має відмінності. Стан основних засобів сільськогосподарського призначення за
адміністративними районами Чернівецької області відображений в табл. 1.
Таблиця 1
Розмір основних засобів сільськогосподарського призначення
за адміністративними районами Чернівецької області
Відхилення 2009 р. до
2005 р., %

Вартість основних засобів, млн. грн.

Райони

2005р.
2006р.
2007р.
2008р.
2009р.
(+,-)
15,9
13,4
10,1
9,7
8,5
-7,4
23,3
23,4
18,7
27,0
29,7
+6,4
70,6
89,8
70,1
85,8
80,5
+9,9
49,1
39,4
35,9
30,7
51,0
+1,9
102,1
91,8
69,7
65,8
58,6
-43,5
98,2
110,2
107,3
126,0
163,3
+65,1
156,9
164,9
94,9
107,4
145,0
-11,9
5,8
4,7
3,4
1,4
1,4
+4,4
58,9
54,0
46,2
42,7
91,9
+33,0
82,2
81,4
94,2
199,0
240,2
+158,0
81,9
80,1
63,9
38,2
30,9
-51,0
249,9
248,5
266,0
377,8
406,0
+156,1
0,3
0,3
0,3
-0,3
995,4
1002,0
880,7
1111,5
1307,0
+311,6
Разом по області
*розраховано автором за даними Головного управління статистики у Чернівецькій області [3].

%
-46,5
+27,5
+14,0
+3,9
-42,6
+66,3
-7,6
-75,8
+56,0
+192,2
-62,2
+62,5
+31,3

Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
м.Чернівці
м. Новодністровськ

Проведений аналіз обсягів і структури основних виробничих засобів сільськогосподарського
призначення аграрних підприємств Чернівецької області та окремих районів за період 2005-2009 рр.
свідчить про неоднозначну картину щодо їх динаміки в розрізі районів. Так, у Сторожинецькому районі
відбулося найбільше збільшення вартості основних засобів – на 92,2%, найменше у Заставнівському
районі – на 3,9%. Разом з тим у деяких районах області спостерігається зменшення вартості основних
засобів, яке коливається від 7,6 % (у Новоселицькому районі) до 75,8% (у Путильському районі).
Ефективне використання основних засобів неможливе без додержання їх раціональної структури.
Формування структури, тобто співвідношення груп, основних виробничих засобів визначається природноекономічними умовами, спеціалізацією господарств, структурою виробництва, рівнем концентрації
виробництва тощо. Відомо, що основні засоби умовно поділяють на дві групи: активні, які безпосередньо
визначають випуск продукції та пасивні, які не беруть участь у виробничому процесі, а лише створюють
умови для його здійснення. Раціональною структурою основних засобів є така, в якій їхня активна частина
має близько 60%. Активна частина основних засобів внаслідок морального і фізичного зносу вибуває з
процесу виробництва з більшою періодичністю і потребує заміни уже через 4-5 років.
У сільськогосподарських підприємствах Чернівецької області активна частина становила 59,2% у
2007р. та 51,2% у 2009р. Це свідчить про те, що структура основних засобів є неоптимальною і необхідне її
подальше удосконалення. Протягом періоду, що аналізується, спостерігається збільшення частки
будівель, споруд та передавальних засобів на 7,5% та поступово зростає частка машин та
обладнання – на 3,6% (табл.2).
Таблиця 2
Структура основних засобів сільськогосподарського призначення аграрних підприємств
Чернівецької області, %
2007р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення, (+;-)

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Показники

40,8

46,5

48,3

+7,5

Машини та обладнання

19,7

19,8

23,3

+3,6

Транспортні засоби

5,1

4,3

5,6

+0,5

Інші основні засоби

34,4

29,4

22,8

-11,6

Разом
100,0
100,0
100,0
*розраховано автором за даними Головного управління статистики у Чернівецькій області [3].
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У 2009 році залишається проблема забезпечення сільськогосподарських підприємств
основними технічними засобами. Технічне забезпечення сільського господарства знаходиться на дуже
низькому рівні, необхідні технологічні операції виконуються технічними засобами, зношеними на 8090%. Причому ця застаріла техніка потребує значних коштів для підтримання її в робочому стані, а
якість виконаних нею робіт є дуже низькою. Негативні зміни суттєво проявляються в кількісному
зменшенні всіх технічних засобів виробництва (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка наявності технічних засобів в аграрних підприємствах Чернівецької області, шт.
Показники

Відхилення 2009р. до
2005р.
(+,-)
%

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

Трактори

2986

2697

2296

1819

1655

-1331

-44,6

Зернозбиральні
комбайни

619

559

487

365

327

-292

-47,2

Вантажні автомобілі

2028

1924

1537

1265

1345

-683

-33,7

Кукурудзозбиральні
комбайни

145

130

107

71

59

-86

-59,3

Бурякозбиральні машини

144

138

112

84

76

-68

-47,2

*розраховано автором за даними Головного управління статистики у Чернівецькій області [8].

Як показують дані табл. 3, за період 2005-2009 рр. кількість тракторів і комбайнів у
господарствах Чернівецької області зменшилася майже у 2 рази. Кількісне зменшення машиннотракторного парку призвело до збільшення навантаження на техніку. За даними таблиць 4 та 5 можна
чітко простежити тенденцію до збільшення навантаження як на трактор, так і на зернозбиральний
комбайн.
Таблиця 4
Навантаження ріллі на 1 трактор в Чернівецькій області
2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

Кількість тракторів, шт.

2986

2697

2296

1819

1655

Площа ріллі, тис.га

331,3

329,3

326,9

325,7

325,4

Показники

Відхилення 2009р.
до 2005р.
(+,-)
%
-1331
-44,6
-5,9

Припадає ріллі на один
110,9
122,1
142,4
179,1
196,6
+85,7
трактор, га
*розраховано автором за даними Головного управління статистики у Чернівецькій області [5; 6; 7; 8].

-1,8
+77,3

Так, навантаження на 1 трактор зросло від 110,9 га ріллі у 2005 р. до 196,6 га у 2009 р. (на
77,3%). Подібна ситуація склалася і з зернозбиральними комбайнами: у 2005 р. навантаження на один
комбайн становило 220,5 га посівів зернових культур, а в 2009 р. зросло до 380,4 га (тобто на 72,5%).
Різке збільшення навантаження на технічні засоби зумовлює окремі негативні явища.
Таблиця 5
Навантаження зібраної площі зернових на 1 зернозбиральний комбайн в Чернівецькій
області

Показники

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р. до
2005р.
(+,-)
%
-292
-47,2

Кількість комбайнів, шт.
619
559
487
365
327
Зібрана
площа
136,5
113,7
113,8
120,7
124,4
-12,1
зернових, тис. га
Припадає
зібраної
220,5
203,4
233,7
215,1
380,4
+159,9
площі на 1 комбайн, га
*розраховано автором за даними Головного управління статистики у Чернівецькій області [5; 6; 7; 8].

-8,9
+72,5

Порушуються технології виробництва, окремі технологічні операції виконуються неякісно або
зовсім не проводяться. Все це викликає розтягування строків виконання робіт. Тільки через
несвоєчасне виконання робіт сільське господарство щороку втрачає багато вирощеного урожаю.
Собівартість продукції зростає. Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції
залишається нестійким.
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Якщо порівняти рівень навантаження на Буковині з рівнем навантаження у зарубіжних
високорозвинених країнах, то в Чернівецькій області навантаження ріллі на 1 трактор в 3,4 рази
більше, ніж у США, у 7,6 разів більше, ніж у Франції, у 10,0 разів більше в порівнянні з
Великобританією. Навантаження на один зернозбиральний комбайн в Чернівецькій області відповідно
у 1,2-4,1 рази більше порівняно з зарубіжними країнами (рис. 2, 3) [1, с. 137].

122,1

Чернівецька область
119,9

Україна
105,3

Білорусь

276,3

Росія
35,8

США
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Великобританія

16

Франція

12,6

Німеччина
0
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300

га

Рис. 2. Навантаження ріллі на один трактор у 2006 році
203,4

Чернівецька область

233,3

Україна

343,8

Росія

129,2

США

166,8
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Рис. 3. Навантаження на один зернозбиральний комбайн у 2006 році
Причому протягом останніх років у названих країнах навантаження на одну машину не
змінювалось. В Чернівецькій області навантаження постійно збільшується. Тобто, процес відтворення
техніки майже не відбувається.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження можемо
зробити наступні висновки:
- по-перше, для аграрних підприємств Буковини характерне нерівномірне розміщення основних
засобів в розрізі адміністративних районів; зменшення наявності сільськогосподарської техніки за
останні п’ять років майже у 2 рази та, відповідно, збільшення навантаження на один працюючий

122

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

агрегат. Однак, необхідно відмітити, що останніми роками тенденції спаду уповільнились, тобто галузь
повільно виходить із затяжної кризи;
- по-друге, в сучасних умовах потрібно шукати шляхи раціонального використання техніки та
прискорення її оновлення відповідно до потреби. Для більш ефективного використання основних
засобів у найближчій перспективі варто використовувати досвід зарубіжних країн, які застосовують
практику спільної власності або обміну основними засобами;
- по-третє, щодо оновлення основних засобів варто більш ширше використовувати залучені
кошти, зокрема, придбання у лізинг [2, c. 41-42]. Доцільність придбання власної техніки, чи її оренди
повинна визначатись кожним власником на основі економічних розрахунків з урахуванням показників
діяльності підприємства. Крім того, для оновлення машинно-тракторного парку необхідно звернути
увагу на покращення власних фінансових можливостей підприємства.
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Аннотация
Исследуется вопрос обеспечения основными средствами в аграрных предприятиях
Буковины. На основе полученных результатов исследования предложены направления улучшения
обеспечения основными средствами аграрных формирований в современных условиях.
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The question of fixed assets in agricultural enterprises of Bukovina. The results of the proposed
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ ТА
УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ
РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА СИСТЕМОЮ
ЙОГО БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Оптимізація територіально-галузевої діяльності радіоекологічного
комплексу знаходиться у тісному зв’язку з його організаційно-управлінською структурою та
регулювання розвитку його функціональних підрозділів. Робота по формуванню організаційноуправлінської системи радіоекологічного комплексу повинна бути направлена на створення таких
умов, при яких у керівництва всіх рівнів з’являється прагнення удосконалювати і впроваджувати нові,
більш ефективні організаційні форми регулювання та управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених зробили значний внесок в розробку
теорії і практики удосконалення організаційних структур управління (А.Г. Аганбегян, Л.І. Євенко,
Б.З. Мільнер, Г.Х. Попов). В більшості опублікованих робіт головна увага приділяється питанням
застосування програмно-цільового управління в національному господарстві на міжгалузевих рівнях, в
меншій мірі – на рівні виробництв і об’єднань.
Постановка завдання. Аналіз і всебічне вивчення головних напрямів удосконалення основних
організаційних структур управління дозволяє більш повно використовувати існуючий науковотехнічний потенціал, дає можливість ясніше побачити специфічні особливості окремих типів
організаційних структур управління, оцінити їх реальні можливості і, на основі об’єктивної оцінки,
визначити потрібну структуру регулювання та управління радіоекологічним комплексом, яка найбільш
повно відповідає специфічним потребам радіоекологічної безпеки.
Сама система радіаційно-небезпечної діяльності повинна створювати умови, при яких кожен
керівник на всіх рівнях управління виходить з того, що його найважливішим завданням є організація
активного пошуку реальних можливостей виробництва на основі прискореного технічного розвитку і
швидкої практичної їх реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Активний пошук можливостей зростання
ефективності виробництва і посилення радіаційної безпеки може бути забезпечений тільки в тому
випадку, якщо на виробництві будуть створені всі необхідні умови для активізації діяльності всіх
учасників та керівників структурних підрозділів, які повинні бути зацікавленими в досягненні високих
кінцевих результатів своєї роботи.
Для підвищення зацікавленості в кінцевих результатах роботи система управління
радіоекологічного комплексу повинна бути наділена здатністю стимулювати творчу активність
виробничих колективів, мобілізуючи їх на прискорення робіт по частковій або повній реконструкції
підприємства, заміни застарілих методів і стилів роботи, подолання стану інертності, скептицизму
окремих керівників і спеціалістів у відношенні здійснення на підприємстві необхідних технічних змін і
способів забезпечення радіоекологічної безпеки.
Система управління радіаційно-небезпечною діяльністю в цілому може вважатися
високоефективною лише в тому випадку, якщо вона підвищує зацікавленість керівників підприємств і
об’єднань в прискоренні технічного розвитку виробництва і забезпечення якості.
При активізації робіт по подальшому удосконаленню системи управління радіоекологічним
комплексом особливу увагу треба приділити виявленню можливостей підвищення ефективності
організаційної структури управління. Вона, як відомо, включає в себе лінійні та функціональні
підрозділи, що створені на рівні підприємств, об’єднань і міністерств, керівників, що мають в своєму
розпорядженні необхідних спеціалістів, які володіють знаннями і досвідом роботи для прискореного
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розвитку виробництва радіаційно-небезпечної діяльності [1; 4].
Теорія і практика менеджменту розробила різні типи побудови структури управління, зокрема:
лінійну, лінійно-штабну, функціональну, лінійно-функціональну, дивізіональну, матричну та інші
організаційні структури (проектну, кластерні, модульну, атомістичну).
Важливо визначити характер організаційної структури радіоекологічного комплексу, яка
характеризується трьома головними параметрами – ступенем складності, ступенем формалізації та
ступенем централізації.
Для радіоекологічного комплексу на сучасному етапі розвитку характерна лінійно-функціональна
організаційна структура управління.
Для організації функціонування радіоекологічного комплексу як єдиного механізму,
налагодженню взаємодії між організаційними одиницями та окремими виконавцями створюють
механізм координації. Координація робіт – це процес узгодження дій усіх підсистеми організації для
досягнення поставлених цілей. Координація робіт здійснюється або шляхом підпорядкування
(вертикальна координація), або шляхом встановлення горизонтальних зв’язків між підрозділами, які
знаходяться на одному організаційному рівні (горизонтальна координація).
Ефективність системи координації залежить від того, наскільки організаційна структура
управління здатна розвивати необхідний координаційний механізм, що спирається на активне
використання новітніх технічних засобів автоматизованої обробки цифрової і текстової інформації, які
об’єднуються системою електронного зв’язку в інформаційно-обчисювальну мережу [2; 3].
Системи обробки даних носять інтегрований характер, вони засновані на використанні
автономних баз даних, що забезпечують зручний та оперативний доступ, зчитування та запис
(актуалізацію, корегування і розширення). Данні розміщуються в зберігаючих пристроях
обчислювальної системи і доступ до них здійснюється програмним шляхом під управлінням системи
баз даних. В інформаційному фонді містяться дані для всебічних розрахунків в завданнях
функціональної частини. В базі даних зберігаються також системи і підсистеми, котрі визначають
структуру даних і відношення між ними.
Виділяються також функціональні напрями радіологічного моніторингу.
Регулююча діяльність направлена на відповідну координацію науково-дослідних підрозділів в
складі підприємств для вибору пріоритетних напрямів розвитку підприємства.
Велике значення має завдання прийняття рішень та прогнозування, тому значна роль
відводиться організації вимірювального комплексу, компетентності його керівника, експертів і
консультантів. Верхньою ланкою організаційної структури є компетентний орган, середнім –
інформаційно – диспетчерський пункт, найбільш низька ланка – вимірювальний комплекс (об’єкт
управління).
Стосовно регулюючого органу, то функціональний підрозділ регулюючого органу призначений
для покращення організації робіт з джерелами іонізуючого випромінювання з метою зростання
ефективності виробництва, забезпечення якості та безпечного використання трудових ресурсів. Всю
інформацію регулюючий орган отримує від підприємств і організацій, які використовують джерела
іонізуючого випромінювання та радіоактивні речовини [5; 7].
Важливою складовою організаційної системи управління радіоекологічним комплексом є
інспекційний орган. Підсистема інспекційного органу призначена для забезпечення компетентного
органу оперативною інформацією про стан радіоекологічної безпеки на підприємствах
радіоекологічного комплексу та перевірки достовірності наданої інформації про рух джерел
іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин, їх кількісну і якісну складову.
Детальний аналіз роботи функціональних підрозділів з використанням лінійно-функціональних
організаційної структури управління дає можливість виявити ряд недоліків. Головним з них є
уповільнення процесу підготовки та прийняття рішень, які пов’язані з технічним розвитком підприємств
РЕК. Висока ступінь централізації перебудови та технічного розвитку виявляється стримуючим
фактором, який уповільнює весь процес прийняття рішень [6; 8].
Висновки з проведеного дослідження. Слід зазначити, що існуюча організаційна лінійнофункціональна структура управління радіоекологічним комплексом, враховуючи наявні складнощі її
реалізації та організаційні зміни, під якими розуміють зміни в одному або кількох елементах
організації, потребує відповідних кроків по її удосконаленню. Можливим є впровадження матричної
організаційної структури, що обумовлено динамічністю (мінливістю) середовища, де крім звичайних
функціональних підрозділів, які діють постійно, формують і проектні групи, як тимчасові колективи, що
відповідають за реалізацію стратегічних планів.
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Анотація
В статті висвітлюються ключові питання особливостей функціонування системи
управління радіоекологічним комплексом, основні типи побудови структури управління. Детально
розглядається лінійно-функціональна організаційна структура управління, що є характерною для
системи радіоекологічного комплексу.
Ключові слова: радіоекологічний комплекс, структура управління, принципи функціонування
радіоекологічного комплексу, радіаційна безпека.
Аннотация
В статье освещаются ключевые вопросы особенностей функционирования системы
управления радиоэкологических комплексом, основные типы построения структуры управления.
Подробно рассматривается линейно-функциональная организационная структура управления,
что является характерным для системы радиоэкологического комплекса.
Ключевые слова: радиоэкологический комплекс, структура управления, принципы
функционирования радиоэкологического комплекса, радиационная безопасность.
Annotation
The article highlights key issues of the functioning system of Radiological complex, the basic types of
construction management structures. The author has examined in detail linear-functional organizational
structure, which is characteristic of complex systems radiation.
Key words: radiological complex, governance structure, principles of radiation complex radiation
safety.
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КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Методи кваліметрії на практиці досить ефективно використовуються
там, де питання управління якістю продукції або послуг вирішуються на науковій основі, а не лише
організаційно-економічними методами, тобто, кваліметрія є наукою, що необхідна практичним
працівникам, які займаються оцінкою і подальшим управлінням якістю різних об'єктів [4]. Недостатня
прогнозованість ринку рекреаційних послуг і ринкова конкуренція є основними зовнішніми чинниками,
що впливають на вартість підприємства, а до внутрішніх чинників можна віднести галузеву специфіку
діяльності підприємств галузі та використання наявних ресурсів, що обумовлює необхідність
проведення оцінки ресурсів підприємствами рекреаційного комплексу, зокрема, трудових [2].
Методично-кваліметричний підхід до оцінки трудових ресурсів підприємств рекреаційного комплексу
представлено на рис.1.
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Трудові ресурси підприємств рекреаційного комплексу

Перший етап
Розрахунок показників:
Сзб.грн.дх, Пр/зб.пр, Об.п.пр. Пр/зб.грн.з.п, К.о.ос.пр

Відсоток отриманих від експертів оцінок NVi

Відношення значення кожного з показників до суми всіх оцінок
Ni

Другий етап
Розрахунок комплексного показника:
КпТР = (Сзб.грн.дх, Пр/зб.пр, Об.п.пр. Пр/зб.грн.з.п, К.о.ос.пр)

Третій етап
Оцінка ресурсів відповідно до області значень
для підприємств рекреаційного комплексу

Четвертий етап
Визначення інтегрального показника ресурсів підприємств рекреаційного комплексу

РП ∫ ( КпФР; КпМР; КпТР)
Рис. 1. Методично-кваліметричний підхід до оцінки трудових ресурсів підприємств
рекреаційного комплексу
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий вклад в теорію кваліметрії і практику її
використання внесли наші співвітчизники, зокрема: Ю.П. Адлер, Г.Г. Азгальдов, В.Г. Белік,
Г.М. Бобровніков, А.В. Глічев, В.В. Півнів, Г.М. Солод, А.В., Субето, А.Г. Суслов, М.В. Федоров,
І.Ф. Шишкін і багато інших учених і фахівців [1]. Однак в опублікованих наукових роботах ще
недостатньо висвітлюються питання управління якістю, методи і засоби впливу на якість об'єктів з
метою підвищення їх здатності задовольняти існуючі і майбутні потреби споживачів.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення основ кваліметрії як науки про вимірювання
і кількісну оцінку якості всіляких предметів і процесів - об'єктів реального світу для підвищення їх
здатності задовольняти існуючі і майбутні потреби споживачів
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Виклад основного матеріалу дослідження. Кваліметрія є частиною комплексної науки про
якість, що складається з квалінтології, тобто загальній теорії якості, кваліметрії і вчень про управління
якістю, в якій розглядаються організаційні економічні та інші методи [7] і засоби впливу на якість
об'єктів з метою підвищення їх здатності задовольняти існуючі і майбутні потреби споживачів [9].
Об'єктом кваліметрії може бути все, що є чимось цілісним, виділеним для вивчення,
дослідження і пізнання, а предметом кваліметрії є оцінка якості в кількісному його вираженні [8].
Особливе місце, серед ресурсів підприємств рекреаційної галузі, займають трудові ресурси, що
впливають на вартість підприємства, оскільки, саме наявність достатньої кількості якісних трудових
ресурсів дозволить забезпечити зростання конкурентних переваг, а отже, і вартості підприємства, що
обумовлює необхідність проведення їхньої оцінки.
Для проведення оцінки трудових ресурсів підприємств рекреаційного комплексу доцільно
розрахувати показники рівня продуктивності праці, а саме: прибуток/ збиток на 1 працівника (грн.),
об’єм послуг на 1 працівника (тис. грн.), прибуток/ збиток на 1 грн. зарплати та кількість обслужених
осіб на 1 працівника (чол.), вибір яких здійснено нами на основі теорії аналізу діяльності підприємств з
урахуванням потреб в аналітичній оцінці [5].
Оскільки оцінку трудових ресурсів підприємств рекреаційного комплексу доцільно провести за
допомогою розрахунку комплексного показника, отримані дані такої можливості не представляють [6],
саме тому доцільно застосувати методику кваліметричного моделювання, метою якої є отримання
збалансованої системи показників трудових ресурсів для подальшої оцінки [8].
Визначення експертами ваги вимірювачів, що обумовлюють трудові ресурси підприємств
рекреаційного комплексу, наведено в табл.1.
Таблиця 1
Визначення експертами ваги вимірювачів, що обумовлюють
трудові ресурси підприємств рекреаційного комплексу

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11

Експерти

Вимірювачі, що
обумовлюють трудові
ресурси
Кількість обслужених осіб
(чол.)
Середньоспискова чисельність
(чол.)
Фонд оплати праці (тис.грн.)
Середньомісячна зарплата 1
працівника (грн)
Фін.рез. від звичайної
діяльності(прибуток/збиток)
після оподатк.
Рентабельність (%)
Сума збитків на 1грн. доходу
Прибуток/ збиток на 1
працівника (грн)
Об’єм послуг на 1 працівника
Прибуток/ збиток на 1 грн.
зарплати
Кількість обслуг, осіб на 1
працівника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

4

4

5

3

3

4

5

4

5

3

5

4

3

4

3

5

4

5

1

1

4

3

3

4

2

1

4

1

1

1

2

2

1

3

4

2

4

2

1

1

4

3

1

2

1

3

4

2

2
2

3
2

3
3

2
3

1
2

1
1

2
1

1
3

4
4

3
3

4

5

4

5

2

5

4

3

5

4

3

5

4

5

3

4

4

5

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

4

5

5

З метою виділення найбільш вагомих вимірювачів доцільно розрахувати відсоток отриманих від
експертів оцінок за формулою:
n

N

Vi

=

∑

n

a

k

=

k =1

n

∑

k =1

max

а

∑

a

k

k =1

50

(1)

k

де N Vi - відсоток виставлених експертами оцінок показнику V ;

ak - оцінка k- тим експертом і-того показника;
k – загальна кількість експертів;
max ak - максимально можливе значення показника ak .
Отримуємо, що Nv1 = 0,82, Nv2 = 0,82, Nv3 = 0,48, Nv4 = 0,44, Nv5 = 0,44, Nv6 = 0,44, Nv7 = 0,48, Nv8 =
0,82, Nv9 = 0,80, Nv10 = 0,1, Nv11 = 0,94, сума яких складає 7,48.
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Вагу кожного показника визначаємо як відношення значення кожного з показників до суми всіх
оцінок за формулою:

N

i

=

N

vi

(2)

m

∑

N

i = 1

vi

де, m – загальна кількість чинників, що оцінюються експертами.
Отримано наступні значення показників N1 = 0,11, N2 = 0,11, N3 = 0,064, N4 = 0,059, N5 = 0,059,
N6 = 0,059, N7 = 0,064, N8= 0,11, N9 = 0,107, N10 = 0,134, N11 = 0,126 [7].
На основі отриманих значень показників трудових ресурсів розрахуємо комплексний показник
шляхом розрахунку середньоарифметичної по кожному з досліджуваних підприємств за наступною
формулою:

КпТР = 5 Сзб.грн.дх. * Пр.зб.пр. * Об.п.пр. * Пр.зб.грн.з.п. * К .о.ос.пр

(3)

де, Сзб.грн.дх. – сума збитків на 1грн. доходу;
Пр/зб.пр. – прибуток/ збиток на 1 працівника (грн.);
Об.п.пр. – об’єм послуг на 1 працівника;
Пр/зб.грн.з.п. – прибуток/ збиток на 1 грн. зарплати;
К.о.ос.пр. – кількість обслужених осіб на 1 працівника.
Отримані комплексні показники дозволяють отримати комплексний показник ресурсного
потенціалу підприємства рекреаційного комплексу [3].
Висновки з проведеного дослідження. Ідея кваліметричного підходу до оцінки трудових
ресурсів полягає у вивченні способів вимірювання та кількісній оцінці якості послуг, що надає
персонал, отже, трудові ресурси формують властивість послуги. Тому, щоб судити про якість наданої
послуги, недостатньо тільки даних про її властивості, потрібно враховувати умови, в яких послуга
надається і споживається та вимірювачі, що обумовлюють трудові ресурси рекреаційних підприємств.
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Анотація
В статті досліджується кваліметрія, яка є частиною комплексної науки про якість, що
складається з квалінтології, тобто загальній теорії якості, кваліметрії і вчень про управління
якістю, в якій розглядаються організаційні економічні та інші методи і засоби впливу на якість
об'єктів з метою підвищення їх здатності задовольняти існуючі і майбутні потреби споживачів.
Ключові слова: кваліметрія, кваліметричний підхід, якість послуг, трудові ресурси,
рекреаційна галузь.
Аннотация
В статье исследуется квалиметрия, которая является частью комплексной науки о
качестве, которое состоит из квалинтологии, то есть общей теории качества, квалиметрии и
учений об управлении качеством, в котором рассматриваются организационные экономические и
другие методы и средства влияния на качество объектов с целью повышения их способности
удовлетворять существующие и будущие потребности потребителей.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИНИКНЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ
НОВОУТВОРЕНЬ У НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сучасні умови життя населення в більшості країн світу
характеризуються прогресуючим погіршенням якості навколишнього середовища внаслідок його
антропогенного забруднення, різким збільшенням психоемоційних навантажень на людину, глибоким
порушенням її біологічних і соціальних ритмів, що призводить до виникнення в суспільстві хвороб
цивілізації. Це твердження повною мірою стосується сучасної екологічної ситуації в Україні і,
насамперед, ситуації з питною водою. Відомо, що вода є одним із найважливіших елементів біосфери,
основою для відтворення будь-якої форми органічного життя, але разом з тим вона виступає й
головним чинником ризику виникнення захворювань інфекційної та хімічної етіології. Питна вода та її
якість істотно впливають на всі фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в організмі людини,
на стан її здоров'я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення населення якісною питною
водою є пріоритетним у багатьох економічних, екологічних та медичних програмах як на світовому [1;
2], так і на державному рівні [3; 4; 5]. Окрім того, вивченням впливу води на здоров’я людини
займається чимало науковців у галузі медицини та екологів. Зокрема, М. І. Бригадир, С. В. Грищенко,
Н. П. Сарницька, І. А. Черніченко та ін. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених
епідеміології та профілактиці злоякісних новоутворень, залишається актуальним встановлення
закономірностей виникнення онкологічної патології під впливом природно-екологічних, зокрема водних
факторів.
Постановка завдання. Метою і завданням даної статті є виділення першорядних
забруднювачів питної води; проведення аналізу стану поверхневих вод та якості питної води у
динаміці та за регіонами; здійснення аналізу динаміки скидів забруднених вод та виникнення
злоякісних новоутворень; виявлення ступеня кореляційного зв’язку між кількістю скидів забруднених
вод в Україні та виникненням нових злоякісних новоутворень; обґрунтування, на основі проведених
досліджень, висновків про вплив якості питної води на виникнення нових злоякісних новоутворень у
населення та розробка рекомендацій про пріоритетні напрями державної політики щодо поставленої
проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Централізоване питне водопостачання країни
майже на 80% [6, с. 77] забезпечується за рахунок поверхневих вод, які підлягають
антропотехногенному забрудненню, що з урахуванням неефективної роботи водопровідних очисних
споруд створює серйозну проблему отримання якісної питної води. Високий рівень техногенного
навантаження на водойми та використання застарілих технологій підготовки питної води, які
розраховані на доведення природної води до якості питної лише у випадку, коли вихідна вода
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відповідає 1 класу поверхневих джерел водопостачання, не дозволяють забезпечити населення
якісною та безпечною для здоров’я людини водою. Застосування в технології підготовки питної води
хлору, неефективних коагулянтів, відсутність сорбційних фільтрів з активованим вугіллям тощо
призводить до надходження у питну воду значної кількості неорганічних та органічних забруднювачів,
спільна дія яких на організм людини, особливо в умовах радіаційного навантаження, становить
реальну загрозу здоров’ю нації. Крім того, питна вода з поверхневих водойм потенційно небезпечна у
вірусному відношенні, так як технологія її підготовки не гарантує видалення вірусів. Спостерігається
також зростання нітратного забруднення ґрунтових вод унаслідок ненормованого використання в
сільськогосподарському виробництві мінеральних добрив. Забруднення води понад нормативних
концентрацій
нітратами
призводить
до
виникнення
захворювання
на
водно-нітратну
метгемоглобінемію у дітей, зниження загальної резистентності організму, що сприяє збільшенню рівня
загальної захворюваності, в тому числі онкологічної.
У липні 2010 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, в якій визнається право на питну
воду і санітарію як права людини. У тексті резолюції висловлюється глибока заклопотаність тим, що
приблизно 884 млн. осіб позбавлені доступу до безпечної питної води і, в загальному підсумку, понад
2,6 мільярда людей не мають доступу до основних санітарних послуг [7]. В Україні за даними
Європейської бази даних «Здоров’я для всіх» станом на 2006 рік 75 % населення мають житло,
підключене до центральної системи водопостачання (після Азербайджану – 48%) на відміну від Росії –
82% і Польщі – 98%. Забезпечення населення України якісною та безпечною для здоров'я людини
питною водою залишається одним із найбільш соціально значимих питань, оскільки безпосередньо
впливає на стан здоров'я громадян і визначає ступінь екологічної та епідемічної безпеки цілих регіонів.
Розвиток економіки, виникнення нових технологій, збільшення чисельності міського населення
за останні десятиріччя спричинили значні зміни у водоспоживанні та водовідведенні, що у свою чергу
призвело до збільшення скидів забруднених вод у навколишнє середовище. До основних чинників
забруднення води можна віднести антропогенний та природний фактори. Перший фактор значно
переважає у кількості викидів забруднюючих речовин, але і піддається управлінню шляхом
удосконалення правового, економічного та екологічного регулювання діяльності людини.
За даними Держводгоспу України (нині Державне агентство водних ресурсів України) основними
споживачами прісної води є промисловість (46,0%), сільське господарство (29,8%) і комунальне
господарство (23,0%). Відповідно ці види економічної діяльності мають найбільшу питому вагу
скидання зворотних вод. У табл. 1 показані галузеві структурні показники водовідведення у динаміці за
2008-2009 роки. Як бачимо, промисловість має найбільшу питому вагу скидів забруднених вод без
очистки та нормативно чистих без очистки. Комунальні господарства скидають переважно
недостатньо очищені та нормативно очищені води після очистки. Тобто ці галузі є головними
забруднювачами поверхневих вод, які в свою чергу є основним джерелом постачання питної води.
Таблиця 1
Показники водовідведення за 2008-2009 роки*
Види
Без очистки
Недостатньо
Нормативно чистих
Нормативно очищених
економіч
очищених
без очистки
після очистки
ної
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
діяльнос млн
млн
млн
млн
млн
млн
млн
млн
%
%
%
%
%
%
%
%
3
3
3
3
3
3
3
3
.м
.м
.м
.м
.м
.м
.м
.м
ті
Промисл 475 77,1 151 55,7 892 42,2 794 53,1 3210 75,4 2841 72,8 300 22,1 281 16,4
о-вість
29
4,7
31
11,4
2
0,1
2
0,1
982
23,1
988
25,3
1
0,1
1
0,1
Сільське
господар
-ство
1213
85
31,4
57,4
695
46,5
44
1,0
54
1,4
104
77,1 1418 82,9
Комунал 107 17,4
6
ьне
господар
-ство
5
0,8
4
1,5
5
0,3
5
0,3
21
0,5
21
0,5
10
0,7
11
0,6
Інші
2112
1496
4257
3904
1357
1711
100
271
100
100
100
100
100
100
100
ВСЬОГО 616
*Розроблено авторами за даними Державного комітету України по водному господарству [8]

Біологами встановлено, що більше 400 видів речовин можуть викликати забруднення води. У
разі перевищення допустимої норми хоч б за одним з показників шкідливості: санітарно-хімічним,
санітарно-бактеріологічним, радіоактивним або органолептичним, вода вважається забрудненою.
Потенційно значний вплив на виникнення злоякісних новоутворень мають хімічні речовини. За даними
досліджень Агентства США з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency,
EPA, що очолює державні програми, пов'язані з вивченням і оцінкою стану навколишнього
середовища, освітою, вирішенням різноманітних наукових і практичних завдань [9]) виділено ряд
хімічних речовин-забруднювачів питної води. При тривалому впливі в концентраціях, що перевищують
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ГДК, ці забруднювачі спричинюють захворювання печінки, нирок, центральної нервової системи, крові,
тощо. Але головним критерієм акцентування уваги саме на цих хімічних речовинах є ризик виникнення
злоякісних новоутворень.
В Україні ведуться гідрохімічні вимірювання показників якості поверхневих вод переважно за
перевищенням ГДК таких речовин як сульфати, хлориди, БСК, нітрати, нітрити, фосфат-іони, ХСК,
залізо, марганець, мідь. За даними моніторингу у 2009 році [10] найпоширенішими забруднюючими
речовинами є залізо загальне, марганець, фосфати, амоній сольовий, БСК; перевищення заліза
загального та особливо марганцю у водах річок відбувається внаслідок їхнього вимивання з
кристалічних порід українського геологічного щита та проходженням річкових водних об’єктів по
заболоченій і лісистій місцевості; забруднення фосфатами та, іноді, амонієм сольовим пов’язано з
антропогенними джерелами забруднення, якими є підприємства комунального господарства,
промислові і сільськогосподарські підприємства.
Держсанепідслужбою України здійснюється моніторинг у місцях проживання і відпочинку
населення, у тому числі на природних територіях курортів, у межах компетенції держсанепідслужби.
Моніторинг якості води поверхневих водойм за 12 місяців 2009 року [11] свідчить про те, що їх
екологічний стан практично не покращується. Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними
показниками відмічається у Луганській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, що значно
перевищує середній по державі; за бактеріологічними показниками – у Луганській, Одеській та
Закарпатській областях [12]. На рис.1. показано динаміку структури досліджених проб води з водойм І
категорії, які не відповідали санітарним нормам.

Рис.1. Структура досліджених проб води з водойм І категорії, які не відповідали
санітарним нормам (%).
Як бачимо, якщо питома вага санітарно-бактеріологічного забруднення зменшується, то питома
вага санітарно-хімічних забруднень не зменшується, а в останні роки навпаки збільшується. З цих
двох параметрів хімічне забруднення має більш значний вплив на виникнення злоякісних
новоутворень.
У таблиці 2 проведено статистичний аналіз динаміки скидів забруднених вод і кількості уперше
зареєстрованих випадків виникнення злоякісних новоутворень та їх співвідношення з динамікою
наявної чисельності населення України.
Позитивним моментом вбачається зменшення темпу зростання скидів забруднених вод в
середньому в 0,953 разів та перевищення темпів зростання чисельності населення над темпами
зростання скидів забруднених вод в 1,042 рази. До цього призвела не стільки вивірена державна
політика як занепад основних видів економічної діяльності в державі протягом останніх десятиріч.
Тривожною тенденцією є зменшення темпів зростання чисельності населення над темпами зростання
випадків виникнення злоякісних новоутворень. На фоні постійного зменшення чисельності наявного
населення в Україні скиди забруднених вод мають велику амплітуду змін: значне збільшення темпів
приросту в 2003-2007 роках та різке зменшення темпів приросту в останні роки. На відміну від цього
темпи зростання кількості уперше зареєстрованих випадків виникнення злоякісних новоутворень
практично не зменшується, а в останні роки навіть збільшуються. Негативним явищем є перевищення
темпів зростання випадків виникнення злоякісних новоутворень над темпами зростання скидів
забруднених вод. Це свідчить про накопичення хімічних речовин у воді та про приховану дію
шкідливих речовин на здоров’я людей, а також про збільшення інших чинників, які впливають на
виникнення злоякісних новоутворень.

132

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

Таблиця 2
Аналіз динаміки скидів забруднених вод та кількості уперше зареєстрованих випадків
виникнення злоякісних новоутворень в Україні*

№
з/п

Скиди забруднених вод
Роки

Кількість уперше зареєстрованих
випадків виникнення злоякісних
новоутворень
ланцюгові темпи
ланцюгові темпи
тис. осіб
зростання
зростання
173,35
1,004
173,45
1,001
0,998
170,94
0,985
0,993
169,15
0,990
0,992
171,85
1,016
0,991
176,85
1,029
0,991
187,38
1,060
0,991
190,69
1,018
0,990
188,82
0,990
0,990
192,76
1,021
0,990
185,11
0,960
0,991
189,61
1,024
0,992
193,35
1,020
0,993
192,91
0,998
0,993
194,29
1,007
0,994
189,85
0,977
0,994
188,27
0,992
0,995
187,80
0,998
0,993
184,46
1,005
населення над темпами
1,042

Наявна чисельність
населення України

ланцюгові темпи
тис. осіб
зростання
1
1992
4008
52056,6
2
1993
4652
1,161
52244,1
3
1994
4873
1,048
52114,4
4
1995
4652
0,955
51728,4
5
1996
4109
0,883
51297,1
6
1997
4233
1,030
50818,4
7
1998
4228
0,999
50370,8
8
1999
3920
0,927
49918,1
9
2000
3313
0,845
49429,8
10
2001
3008
0,908
48923,2
11
2002
2920
0,971
48457,1
12
2003
2948
1,010
48003,5
13
2004
3326
1,128
47622,4
14
2005
3444
1,035
47280,8
15
2006
3891
1,130
46929,5
16
2007
3854
0,990
46646
17
2008
2728
0,708
46372,7
18
2009
1766
0,647
46143,7
Середнє
3705
0,953
49250
Коефіцієнт перевищення темпів зростання чисельності
зростання скидів забруднених вод
Коефіцієнт перевищення темпів зростання чисельності населення над темпами
зростання випадків виникнення злоякісних новоутворень
Коефіцієнт перевищення темпів зростання випадків виникнення злоякісних
новоутворень над темпами зростання скидів забруднених вод
*Розроблено авторами за даними Держкомстату України [13]
млн. м3

0,988
1,055

Одним із керованих чинників є скиди стічних вод у водні об’єкти. Регулювання цього процесу
повинно стати першочерговим завданням відповідних органів управління. Підтвердженням ролі
кількості скидів та якості очистки води у виникненні злоякісних новоутворень є проведений
кореляційний аналіз (табл. 3). Визначалася щільність зв’язку між скидами стічних вод у водні об’єкти
та кількістю зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень. Ряди розподілу формувалися за
відповідними значеннями в регіонах України у 2008-2009 роках. З вибірки були вилучені регіони в яких
стічні води переважно скидаються в море (АР Крим, Одеська область, м. Севастополь) та Харківська
область, в якій кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень є непропорційно великою в
порівнянні зі скидами забруднених вод, що вказує на значний вплив ще й інших факторів. Для вибору
критерію оцінювання визначили, що залежність між ознаками має лінійну форму, тому для оцінки
щільності зв'язку використали лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона та коефіцієнт детермінації.
Таблиця 3
Ступінь кореляційного зв’язку між кількістю скидів забруднених вод та виникненням
нових злоякісних новоутворень в Україні за 2008-2009 роки
№
з/п

1.
2.
3.
4.
А
В
С
Д

Показники

Ступінь кореляційного зв’язку між показниками
2008 рік
2009 рік
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт
Пірсона
детермінації
Пірсона
детермінації
АС
0,949
0,900
0,944
0,891
АД
0,917
0,841
0,900
0,811
ВС
0,869
0,755
0,912
0,831
ВД
0,850
0,723
0,863
0,746
Скиди стічних вод у водні об’єкти, млн. м3 [8]
3
Скиди вод без очистки і недостатньо очищених, млн. м [8]
Кількість зареєстрованих випадків всіх злоякісних новоутворень, осіб [14]
Кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень шлунку, осіб [14]
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За шкалою Чеддока лінійний коефіцієнт кореляції в межах r = 0,7-0,9 показує високу щільність
зв’язку, r = 0,9-0,99 – надзвичайно високу щільність зв’язку а r > 0, вказує на прямолінійний зв'язок.
Отримані коефіцієнти детермінації свідчать про те, що зміна кількості зареєстрованих випадків всіх
злоякісних новоутворень на 90% і зміна кількості зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень
шлунку на 81-84% зумовлені зміною скидів стічних вод у водні об’єкти; зміна кількості зареєстрованих
випадків всіх злоякісних новоутворень на 75-83% і зміна кількості зареєстрованих випадків злоякісних
новоутворень шлунку на 72-74% зумовлені зміною скидів води без очистки і недостатньо очищених.
Таким чином, факт прямолінійного щільного зв’язку між досліджуваними показниками можна вважати
доведеним.
Висновки з проведеного дослідження. Пріоритетними напрямами державних екологічних,
медичних і економічних органів є: створення умов для стимулювання впровадження маловодних та
водозберігаючих технологій; посилення управлінської підтримки зусиль підприємців щодо створення
вітчизняного водоочисного обладнання, прискорення процесу оновлення, удосконалення, заміни
обладнання комунальних господарств; підвищення контролю за скидами забруднених вод та перегляд
санкцій за порушення вимог санітарного законодавства; перегляд нормативних вимог до скидів
зворотних вод; підвищення контролю за використанням гербіцидів суб’єктами підприємницької
діяльності у сільському господарстві.
Для організації планування, фінансування і контролю над всіма заходами, пов’язаними із
покращенням якості питної води слід призначити головного координатора зі значними
повноваженнями. Лише за умови чіткої організації, стабільного фінансування та жорсткого суспільного
контролю за водокористуванням можна досягнути значних позитивних зрушень в збереженні якісного
стану водних ресурсів, а відтак і здоров’я людей.
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Анотація
Розглянуто канцерогенний вплив забрудненої ї питної води на виникнення, поширення,
динаміку злоякісних новоутворень. Виявлено ступінь кореляційного зв’язку між кількістю скидів
забруднених вод та виникненням нових злоякісних новоутворень. Доведено необхідність
запровадження системи заходів для покращення якості питної води та зменшення кількості
злоякісних новоутворень у населення.
Ключові слова: якість питної води, хімічні забруднення, скиди забруднених вод, злоякісні
новоутворення.
Аннотация
Рассмотрено канцерогенное воздействие загрязненной и ли недостаточно очищенной
питьевой воды на возникновение, распространение, динамику злокачественных новообразований.
Выявлено степень корреляционной связи между количеством сбросов загрязненных вод и
возникновением
новых
злокачественных
новообразований.
Доведено
необходимость
совершенствования системы мер, связанных с улучшением качества питьевой воды для
уменьшения количества злокачественных новообразований у населения.
Ключевые слова: качество питьевой воды, химические загрязнения, сбросы загрязненных
вод, злокачественные новообразования.
Annotation
A carcinogenic influence of contaminated or inadequately treated drinking water on the occurrence,
distribution, dynamic of cancer was considered. Degree of the correlation between the number of sewage
and the emergence of new malignant tumors was manifested. The necessity of improvement of activities
related to improving the quality of drinking water to reduce the number malignant of tumors in the population
was proved.
Key words: quality of drinking water, chemical pollution, sewage discharges, malignant tumors.
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ
УТВЕРДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОРГАНІЧНОГО
АГРОВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Становлення і розвиток органічного сільського господарства в Україні,
формування повноцінного сегмента внутрішнього агропродовольчого ринку та розширення експорту
органічних продуктів залежить від впливу чинників різних рівнів і напрямів дії.
У глобальному масштабі перспективи розвитку вітчизняного органічного сектора пов’язані з
актуалізацією світової проблеми щодо забезпечення безпеки харчування, яку нездатне вирішити
традиційне сільське господарство, і одночасно – недостатнім задоволенням попиту на органічну
продукцію з боку, насамперед, європейських споживачів. Проте, перспективні орієнтири щодо
розвитку органічного агровиробництва вимагають оцінки і аналізу головних чинників, які гальмують
процеси утвердження цього інноваційного напряму в аграрному секторі України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення і функціонування
органічного агровиробництва у контексті екологізації сільського господарства та сільських територій
присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. До найбільш відомих належать праці
В. Андрійчука, В. Артиша, В. Вовка, Т. Зінчук, Є. Милованова, М. Окади, А. Подолінського, О. Попової,
О. Рудницької, В. Шлапака, О. Шубравської, Р. Штайнера та інших.
Враховуючи актуальність виробництва якісної і безпечної органічної сільськогосподарської
продукції для здоров’я людей, збереження довкілля, виникає необхідність у поглибленні наукових
досліджень чинників, які впливають на заінтересованість, а також сповільнення дій товаровиробників у
здійсненні цього інноваційного напряму господарювання.
Постановка завдання. Метою статті є системний аналіз результатів соціологічного опитування
щодо зацікавленості керівників сільськогосподарських підприємств традиційного виробництва
організацією ведення органічного агровиробництва, виявлення основних чинників, які впливають на
∗
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утвердження
вітчизняного
органічного
сектора,
формування
повноцінного
органічного
агропродовольчого ринку.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Процес
переходу
вітчизняних
сільгосптоваровиробників на органічне агровиробництво обтяжений певними проблемами, які
пов’язані із формуванням сприятливої державної політики і відповідної законодавчо-нормативної бази.
Слід зауважити, що належний стимулюючий вплив на формування вітчизняного органічного сектора
можуть також справляти:
§ по-перше, необхідність дотримання нашою державою глобальних угод щодо навколишнього
природного середовища;
§ по-друге, гармонізація і взаємне визнання національних органічних стандартів на
міжнародному рівні;
§ по-третє, розвиток знань у галузі органіки та інноваційні винаходи у сфері ресурсного
забезпечення органічного агровиробництва.
В цьому контексті відомі українські вчені-аграрники П.Т. Саблук і В.Я. Месель-Веселяк
стверджують, що “… основою підвищення ефективності виробництва в АПК та доходів сільського
господарства є зростання технологічного рівня аграрного виробництва ресурсозберігаючих та
екологічно чистих технологій” [7, с. 4].
Для обґрунтування прогнозу подальшого розвитку органічного агровиробництва в Україні
з’ясуємо, які ж існують інтереси та бар’єри щодо його ведення у вітчизняних товаровиробників.
Встановлено, що вагомою перешкодою на шляху утвердження органічного агровиробництва є
недостатня поінформованість серед керівників фермерських господарств, приватних аграрних
підприємств і сільськогосподарських кооперативів, які ведуть сільськогосподарське виробництво за
традиційними технологіями про господарства органічного сектора в Україні і за її межами. За
результатами проведеного соціологічного опитування, яким було охоплено 118 керівників
сільськогосподарських підприємств Західного регіону України, лише 75% керівників цих формувань
визнало, що їм відомі підприємства, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції за
органічними технологіями, решта 25% опитаних не володіють інформацією про такі господарства
зовсім (табл. 1).
Таблиця 1
Зацікавленість керівників сільськогосподарських підприємств традиційного
виробництва організацією ведення органічного агровиробництва, %
Зміст запитання і варіанти відповідей

Вік респондента, років
Разом
до 35
35-50
більше 50
Чи відомі Вам сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом продукції за органічними
технологіями?
Так
75
62
64
75
Ні
25
38
36
25
Як Ви вважаєте, що найбільш характерним є для
органічного агропідприємства?
§ придатність земельних угідь господарств
80
65
70
72
для ведення органічного виробництва
§ висока якість і безпечність виробленої
62
54
59
58
сільськогосподарської продукції
§ позитивний вплив на охорону і збереження
52
38
68
61
довкілля
§ низька економічна ефективність
45
32
31
35
виробництва
Чи хотіли б Ви перевести очолюване Вами підприємство на органічне агровиробництво?
Так
44
32
20
35
Ні
56
68
29
65
Якщо так, то якого виду допомоги Ви потребуєте?
§ законодавчого та нормативно-правового
забезпечення для ведення органічного
92
96
83
90
агровиробництва
§ індивідуального дорадництва в питаннях
58
62
36
55
інспекції та сертифікації господарства
§ фінансової допомоги з сторони держави
79
74
59
72
§ доступних кредитів
36
26
12
24
§ гарантій щодо стабільного збуту органічної
68
67
50
64
продукції по вигідних цінах
Джерело: За даними соціологічних досліджень автора.
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Для опитаних, які володіють інформацією про органічне агровиробництво, найбільш
характерною ознакою для цих господарств вважають придатність земельних угідь для ведення
органічного виробництва – 72%, понад половина респондентів також визнали високу якість і
безпечність виробництва сільськогосподарської продукції та позитивний вплив такого типу
підприємств на охорону і збереження довкілля, відповідно 58% і 61%. В межах 35% опитаних
респондентів послались у відповідях на низьку економічну ефективність при виробництві
сільськогосподарської продукції в органічних господарствах.
При вивченні думки керівників сільськогосподарських підприємств встановлено, що лише
третина респондентів, переважно віком до 50 років, дали ствердну відповідь у намірах щодо
переведення очолюваних ними підприємств на органічні методи виробництва сільськогосподарської
продукції. Загалом, керівники підприємств з великою пересторогою думають про започаткування
органічного виробництва. Багатьом не зрозуміло, наскільки це може бути ефективно, наскільки
органічна продукція може бути затребувана ринком.
В процесі соціологічного опитування групі керівників, зацікавлених в органічному виробництві,
поставлено запитання, якого виду допомоги вони потребують для його започаткування. З отриманих
висловлювань випливає, що найбільше керівників підприємств для переходу з традиційного
виробництва на органічне очікують законодавчого та нормативного правового забезпечення щодо
органічного агровиробництва, яке в Україні так і не врегульоване.
Майже 79% молодих фермерів, у віці до 35 років, мають потребу скористатися індивідуальним
дорадництвом обізнаних фахівців з питань інспекції та сертифікації підприємства. Разом з тим, кожен
четвертий опитаний респондент (24%) відчуває потребу в зручних умовах кредитування, і більш як
половина (64%) зацікавлені у надійних гарантіях щодо стабільного збуту органічної продукції по
вигідних цінах.
Велика частина опитаних респондентів (72%), переважно у віці до 50 років, для ведення
органічного виробництва потребують належної державної підтримки за рахунок різних видів дотацій і
впровадження державних програм щодо його здійснення.
Необхідність науково виваженої державної програми регулювання органічного агровиробництва
пояснюється тим, що сільськогосподарська продукція характеризується нееластичним попитом:
аграрному виробництву властиві сезонність та ризики і нестабільність, пов’язані з природними
чинниками, наслідки диспаритету цін між сільськогосподарською продукцією та продукцією інших
галузей економіки, а також те, що за умов глобалізації економіки на параметри вітчизняного
агропродовольчого ринку суттєво впливають наслідки державної підтримки розвинених країн,
передусім країн ЄС та США – основних конкурентів України на світовому аграрному ринку. Ці країни
безпосередньо дотують сільське господарство або застосовують непрямі схеми субсидування й
підтримки [8].
Зокрема, в Польщі фінансова підтримка екологічного сільського господарства із національного
бюджету надається на проведення необхідних досліджень, у тому числі виконання аналізів на вміст
речовин, заборонених для використання; витрати на контроль екологічних господарств; заходи по
просуванню екологічної сільськогосподарської продукції, у тому числі участь у національних та
міжнародних ярмарках. До того ж, із бюджету ЄС надаються погектарні дотації на площі
сільськогосподарських культур, які вирощуються екологічними методами (табл. 2).
Таблиця 2
Квоти фінансової підтримки виробників екологічної продукції згідно Програми розвитку
сільських територій Польщі на 2007-2013 рр.,

злотих на 1 га
Види земель

Для господарств, які проходять
конверсійний період до органічного
агровиробництва
1550
1150
840
1800

Для контрольованих
сертифікованих екологічних
господарств
1300
1050
790
1540

Землі під овочами
Заліснені землі
Сільськогосподарські землі
Землі під садами і ягідниками
Землі під багаторічними
330
260
травами
Інші землі
800
650
Джерело: За матеріалами [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.rolnictwoekologiczne.org.pl

В інших країнах ЄС надається часткова державна компенсація вартості проведення сертифікації
органічного господарства.
Варто зауважити, що серед опитаних керівників сільськогосподарських підприємств, які мають
наміри започатковувати виробництво продукції за органічними технологіями, респонденти очікують
допомоги від дорадчих сільськогосподарських служб, перш за все, у питаннях досягнень науки щодо
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розвитку органічного сектора – 31%, ринку збуту продукції – 26%, виходу підприємства на зовнішні
ринки органічної продукції – 17%, охорони рослин – 14%, компонування різних видів правильних
сівозмін, агротехніки та дотримання системи органічного удобрення, в межах 7-8% (табл. 3).
Таблиця 3
Результати соціологічного опитування керівників сільськогосподарських підприємств,
щодо очікувань від служби дорадництва, %
Зміст запитання і варіанти
Вік респондентів, років
Разом
відповідей
до 35
35-50
більше 50
Чи маєте Ви потребу у консультуванні від фахівців галузі для започаткування органічного агровиробництва?
Так
41
63
10
46
Ні
59
37
90
54
Якого виду інформації (по яких питаннях), необхідної для здійснення органічного агровиробництва, Ви
очікуєте від фахівців цієї галузі?
проведення інспекції та
68
72
46
65
сертифікації підприємства
§ правильна агротехніка
10
14
2
8
§ органічне удобрення
10
12
7
§ охорона рослин
22
12
4
14
§ ротація сівозмін
16
9
§ досягнення науки
21
18
43
31
§ ринок збуту продукції
25
23
28
26
§ вихід підприємства на
зовнішні ринки органічної
10
26
18
17
продукції
Джерело: За даними соціологічних досліджень автора.

Дослідження показують, що перехід на органічне сільськогосподарське виробництво потребує
глибоких знань агроекології та наявності робочої сили, оскільки органічний менеджмент – новий
інноваційний напрям, що вимагає глибокого розуміння агроекологічних процесів. Разом з тим, за
нестачі робочої сили його можливості будуть обмежені. З іншого боку, потреба в робочій силі та
належна оплата праці створюють багато нових робочих місць на селі, а це сприятиме розвитку
сільських територій.
Важливою умовою забезпечення комерційного успіху підприємства на ринку органічної продукції
є орієнтація кінцевих результатів діяльності на потреби та запити споживачів, забезпечення
ефективного їх задоволення. Покращення збуту органічної сільськогосподарської продукції
товаровиробники вбачають у вдосконаленні реклами – 56% опитаних респондентів, в розширенні
ринку збуту органічної продукції – 85% та в потребі організації збутових кооперативів органічних
товаровиробників – 41%.
Першопричиною відсутності належного пожвавлення на органічну продукцію як зі сторони
попиту, так і пропозиції є надто низький рівень закупівельних цін на неї, порівняно із традиційною
продукцією. Адже лише 12% опитаних керівників реалізовують вироблену органічну продукцію за
цінами, які на 10% перевищують ціни, що представлені на традиційному ринку. Із-за відсутності
належної інфраструктури органічного сектору, не сформованості органічного ринку, а також малих
партій продукції для продажу органічні товаровиробники часто змушені збувати її як традиційну
продукцію. Це є свідченням того, що український споживач, поки що, не готовий належно оплачувати
за високу якість органічної продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в результаті проведеного соціологічного
дослідження встановлено, що широкомасштабний перехід аграрних підприємств на органічне
сільськогосподарське виробництво потребує не тільки глибокого розуміння товаровиробниками
агроекологічних процесів та належної допомоги від дорадчих сільськогосподарських служб, але й
належної державної підтримки суб’єктів господарювання за рахунок отримання ними урядових грантів,
субсидій, кредитів для зміцнення позицій органічного сектора України.
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Анотація
У статті висвітлено результати системного аналізу важливих чинників, які впливають на
формування і подальший розвиток органічного агровиробництва, виявлено потребу у державній
підтримці органічного сектора за рахунок різних видів дотацій та впровадження державних
програм щодо його функціонування.
Ключові слова: органічне агровиробництво, органічна продукція, фінансова підтримка,
дотації, квоти, державна підтримка, безпека харчування, органічний менеджмент.
Аннотация
В статье освещено результаты системного анализа важнейших факторов влияющих на
формирование и дальнейшее развитие органического агропроизводства, выявлено потребность в
государственной поддержке органического сектора за счет разных видов дотаций и внедрения
государственных программ по функционированию.
Ключевые слова: органическое агропроизводство, органическая продукция, финансовая
поддержка, дотации, квоты, государственная поддержка, безопасность питания, органический
менеджмент.
Annotation
The results of analysis of the systems of important factors that influence on forming and further
development of organic agrarian production are reflected in the article, found out requirements in state
support of agrarian sector due to the different types of grants and introduction of the government programs in
relation to his realization.
Key words: organic agrarian production, organic products, sponsorship, grants, quotas, state support,
safety of feed, organic management.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПТАХІВНИЦТВА
ЯЄЧНОГО НАПРЯМУ ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Важлива роль у піднесенні сільського господарства належить галузі
птахівництва, яка характеризується високою віддачею капітальних вкладень, може розвиватися
практично на самоокупності без зовнішнього фінансування. Як найбільш скоростигла галузь сільського
господарства України, вона здатна у найближчі роки докорінно поліпшити забезпечення населення
високоякісними біологічно повноцінними продуктами харчування та зміцнити продовольчу безпеку
держави.
Якісний прорив у птахівництві, підвищення конкурентоспроможності галузі може бути можливим
за умов послідовного розвитку інтенсивних систем виробництва з використанням інноваційних
досягнень. Інноваційний процес дозволять підвищити якість харчових продуктів, зокрема м’яса курей і
яєць, що дає змогу досягти світового рівня в харчуванні населення; розвивати міжнародне
співробітництво і торгівлю; активізувати державну підтримку і заохочення в підвищенні якості
продукції; формувати сприятливі економічні умови за допомогою податкових, кредитних і фінансових
регуляторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні аспекти розвитку птахівництва,
формування й функціонування ринку яєць та підвищення конкурентоспроможності птахівничих
підприємств досліджували Н. О. Аверчева, Т. В. Бакіна, О. В. Білик, О. А. Бужин, Р. І. Буряк,
О. В. Гайдаєнко, І. О. Герасименко В. В. Глазун, Т. О. Гуренко, І. І. Івко, Л. О. Мармуль, Б. А. Мельник,
В. О. Мельник, О. В. Терещенко, В. І. Топіха, О. В. Ульянченко, В. І. Фісінін, Ф. О. Ярошенко та ін.
Огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми засвідчує, що в Україні залишається
низькою конкурентоспроможність і експортний потенціал товаровиробників. Галузь птахівництва
потребує кардинального реформування, спрямованого на задоволення внутрішніх потреб у її
продукції та виходу на зовнішній ринок. Споживання м’яса птиці в Україні залишається найнижчим
серед країн Європи. Тривалий період внутрішній ринок заповнювався імпортними продуктами
птахівництва. З 35 держав світу (без країн СНД) лише Україна у 1998 р. виробила найменше
пташиного м’яса (100 тис. тонн, що становило 35,5% рівня 1980 роки), у Франції вироблено 2176 тис.
тонн, Італії – 1139 тис. і Польщі – 520 тис. тонн м’яса птиці.
В умовах сучасного стану розвитку галузі яєчного птахівництва більш поглиблених наукових
досліджень потребують питання визначення основних факторів підвищення економічної ефективності
виробництва й реалізації харчових курячих яєць.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування основних інноваційних засад
формування конкурентоспроможного птахівництва яєчного напряму виробництва.
Ставиться завдання забезпечити впровадження раціональної форми ефективного
господарювання на основі комплексного використання інноваційних факторів підвищення
конкурентоспроможності яєчної продукції птахівництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні виробництвом продукції птахівництва
стали займатися як великі спеціалізовані підприємства, так і невеликі приватні, фермерські
господарства та населення. На прибутковість ведення птахівництва в значній мірі впливають такі
основні фактори: генетичний потенціал птиці, умови її годівлі й утримання, пристосованість до умов
України тощо. Дослідження генетичного потенціалу птиці показує, що в Україні наявна велика
кількість порід, ліній, популяцій, кросів яєчних курей — як вітчизняної селекції, так і іноземної. Вони
відрізняються за рівнем несучості, життєздатності, пристосованості до умов утримання, схильності до
хвороб.
Останніми роками на птахівничому ринку України з’явилося багато імпортних кросів, таких як
Хай-Лайн білий і коричневий із США, Шейвер 579 із Канади, Іза браун і Іза біла від компанії “ІзаХаббард”, Хай секс коричневий, Бованс голденс, Декалб із Голландії, Ломан коричневий із Німеччини,
Тетра СЛ з Угоршини. Це високопродуктивні крупнояєчні кроси. Господарства, які працюють з цими
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кросами, реалізують населенню тільки гібридних курочок, які дають за рік по 290–305 яєць. Але слід
мати на увазі, що ці кроси створювались за кордоном в ідеальних умовах годівлі й утримання, які
здебільшого відрізняються від тих умов, за яких утримується птиця в Україні. Наприклад, для кросів,
що створені на американському континенті, в раціоні повинно бути до 40% кукурудзи, 15–20% соєвого
шроту: коливання температури для нормального продукування птиці ±2°С від норми 18...20°С. Крім
того, щоб ця птиця не гинула від хвороб, їй слід проводити цілу низку профілактичних щеплень з тими
вакцинами, до яких вона адаптована. А вони, на жаль, не дешеві, та й придбати їх не завжди є
можливість.
Більш пристосовані до умов України кроси, породи, популяції курей, що створені в Інституті
птахівництва Національної академії аграрних наук України (с. Борки Харківської області), а також ті, які
протягом 6–8 років селекціонуються в племінних господарствах країни. Це такі племзаводи, як ім.
Фрунзе (АР Крим), ВАТ “Племзавод “Рудня” (Київська обл.).
Птиця вітчизняної селекції краще витримує стреси, а саме: не так різко знижує несучість, як
імпортовані кроси, швидше її відновлює після дії стресу, має підвищену життєздатність, а за
продуктивністю незначно поступається зарубіжній. Ось чому краще розводити курей, які виведені і
селекціонуються в Україні.
До вибору птиці треба підходити диференційовано, залежно від спеціалізації та можливості для
створення їй оптимальних умов годівлі й утримання. Якщо ставиться завдання мати більше яєць —
слід використовувати гібридних несучок кросів вітчизняної селекції: Борки-117, Борки-колор, ,
Слобідський-3 селекції Інституту птахівництва УААН; новий білий крос Україна селекції племзаводу ім.
Фрунзе, адаптований до умов України.
Гібридні несучки яєчно-м’ясного кросу Борки-117 мають живу вагу 2,0–2,1 кг, несучість за рік —
280–290 яєць з кремовою шкаралупою, мають підвищену життєздатність і стійкість до хвороби
Марека, яка широко розповсюджена серед курей.
Яєчно-м’ясний крос Борки-колор — аутосексний, з коричневим забарвленням шкаралупи яєць,
спокійного темпераменту. Несучість його — 275–285 шт. Точність сексування гібридних добових
курчат за статтю — 97,7%. Гібриди чотирьохлінійного аутосексного кросу Ломанн браун мають
несучість 280–290 шт., точність розподілу за статтю добового молодняку — 98%.
Якщо ставиться завдання розводити більш легких курей, що несуть яйця з білою шкаралупою, у
племзаводі ім. Фрунзе АР Крим можна придбати високопродуктивний, добре пристосований до умов
України крос на базі леггорнів Україна або міжпородний Бєларусь-9У, який значно кращий від його
попередника Бєларусь-9. Несучість цих курей становить 285–300 шт. за високої виплоджуваності
курчат — 82–85%.
При бажанні мати птицю, яка мала б привабливий вигляд та від якої можна одержувати і яйця, і
м’ясо, рекомендують породи та популяції, що селекціонуються у дослідному господарстві “Борки”. Це
яєчно-м’ясні породи: род-айленд, полтавські глинясті, плімутрок синтетичний із живою вагою у 12місячному віці 2,1–2,3 кг і несучістю 235–240 яєць на рік та м’ясо-яєчні популяції з підвищеною живою
вагою курей 2,9–3,2 кг та півнів — 3,9–4,3 кг.
Племзавод ім. Фрунзе розводить породу курей з привабливим смугастим оперенням, яку
господарі називають Альмінська сіра. Її несучість — 250–255 яєць, жива вага курей — 2,2–2,3, півнів
— 3,5–4,0 кг, виплоджуваність курчат — 80–85%. Господарства мають змогу комплектувати як
племптахорепродуктори з розведення цієї птиці, так і невеликі (до 10–15 тис. несучок) господарства та
реалізувати її населенню.
Для розведення у присадибних господарствах рекомендують рідкісні породи, які зберігаються та
поліпшуються у дослідному господарстві “Борки”, такі як юрлівські голосисті, італійські куріпчасті,
сусекс, австралорп, карликові (міні), голошиї, українські вуханки, падуан. Їх несучість не перевищує
210 яєць при високій життєздатності.
Прогрес галузі значно пов’язаний з раціональним використанням світового генофонду,
підвищенням генетичного потенціалу птиці. Для одержання харчових яєць у промисловості
птахівництва використовують гібридну птицю двох типів: та, що відкладає яйця з білою (так звані білі
кроси) і зі світло-коричневою або коричневою шкаралупою (коричневі кроси).
Перші були створені на генетичній основі породи Білий леггорн, другі — за участю порід Ньюгемпшир, Род-айленд, Смугастий плімутрок, Полтавська глиняста та ін. Наведені дані засвідчують, що
від однієї коричневої несучки одержують яєчної маси більше порівняно з білою. Разом з тим, слід
визнати, що ціна виробленого яйця з коричневою шкаралупою все ж вища, ніж ціна яйця з білою
шкаралупою, що насамперед пов’язано з вищими затратами кормів на 1 кг яйцемаси у коричневих
кросів. Крім цього, птиця коричневих кросів вирізняється спокійним норовом, стійкіша до виробничих
стресів і спекотного клімату.
Встановлено, що останніми десятиріччями у світі простежувалась тенденція до збільшення
виробництва яєць з коричневою шкаралупою. У Бельгії виробництво коричневих яєць становить 70%,
в Англії — 85, в Італії — 89, у Франції — майже 100%, тобто попит, в основному, на коричневі яйця,
причому останніми роками поголів’я коричневих несучок у цих країнах збільшилось на 8–20%. У таких
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країнах, як США, Німеччина, Японія, Голландія, традиційно споживають яйця з білою шкаралупою,
проте нині в країнах Центральної Європи та США також відмічається тенденція до збільшення
виробництва коричневих яєць не лише на експорт, а й для внутрішнього використання. Так, у
Німеччині та Голландії виробництво яєць з коричневою шкаралупою становить близько 35%. Сьогодні
навряд чи можна назвати хоча б одну країну з розвинутим птахівництвом, яка б для виробництва яєць
і м’яса використовувала кроси лише однієї будь-якої селекційної фірми.
Ринки збуту племінної продукції постійно розширюються, а в окремих країнах птахівництво
базується одночасно на 5–10 (і більше) кросах, що їх купують у різних країнах. Визначальним
фактором для придбання та використання того чи іншого кросу є не лише його
конкурентоспроможність, але й програми реалізації генетичного потенціалу птиці, її конкурсних
випробувань, ефективність реклами.
Нині на світовий ринок вийшло близько 20 фірм, що працюють з так званими білими кросами
яєчних курей. Найвідоміші: “Декалб”, “Єврибрид” (Голландія), “ІСА-Бебок”, “Шевер” (Канада), “Ломанн”
(Німеччина), “Хай-Лайн” (США) тощо. Стільки ж фірм, у тому числі і названі вище, реалізують
племінний матеріал коричневих кросів. Відомі також кроси “Тетра” (Угорщина), “Домінант” (Чехія), “Іза”
(Франція), “Прогрес” (Росія). З курми, яйця яких мають світло-кремову шкаралупу, працюють і
представляють на ринок племінну продукцію близько 10 фірм, більшість кросів належать Австралії,
Польщі, Чехії, Канаді.
Для отримання яєць в Україні використовують кроси птиці як зарубіжної, так і вітчизняної
селекції. Згідно з Державним племінним реєстром, в Україні поширені 17 кросів яєчних курей (6 — з
білою шкаралупою, 11 — з коричневою), в тому числі 14 — зарубіжного походження. Високої
продуктивності яєчні птахофабрики досягли завдяки використанню високопродуктивних кросів
зарубіжної селекції: “Ломманн-Браун”, “Ломанн-Вайт”, “Іза-Браун”, “Іза-Вайт”, “Хай-Лайн”, “Шевер”,
“Тетра-СЛ”, “Хайсекс коричневий”, “Хайсекс білий”, “Декалб” та інших. Використання цих кросів дало
змогу яєчним птахівничим господарствам вийти на рівень 280–320 штук яєць від середньорічної куркинесучки за затрат кормів на 10 штук яєць 1,15–1,25 кг.
Значний внесок у яєчне птахівництво України зробили акліматизовані в Україні стресостійкі
кроси: “Бєларусь-9”, “Борки-117”, “Борки-2М”, “Слобожанський-3”, “Борки-колор” (селекція Інституту
птахівництва НААНУ).
Відомо, що ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності кросів багато в чому
залежить від умов утримання й годування птиці, епізоотичного стану господарств. Там, де неповною
мірою дотримуються необхідних вимог, генетичні можливості будь-якого кросу реалізуються лише на
84–85%. У цьому зв’язку кроси вітчизняної селекції — “Борки-колор” і “Слобожанський-3” — вигідно
розводити на птахофабриках з невисоким ступенем інтенсифікації виробництва яєць, у фермерських
господарствах, де не завжди можливо створити ідеальні умови годування та утримання птиці, що для
імпортних кросів неприпустимо.
Конкурентоспроможність будь-якого бройлерного кросу визначається кількістю кілограмів м’яса,
отриманого у розрахунку на курку батьківського стада. Дана ознака являє собою сумарний показник,
при розрахунку якого використовується жива маса бройлерів, яка багато в чому залежить від генотипу
півнів батьківської форми корниш та плодючості материнської форми — плімутрок.
Використання сучасних технологій дає змогу в бройлерному виробництві знизити строк
відгодовування до 35 днів, забезпечити середньодобовий приріст понад 50 г за конверсії корму 1,75 кг
та отримати на курку-несучку батьківського стада 230 кг м’яса бройлерів у забійній масі.
У всьому світі бройлерів традиційно вирощують на підлозі, в зв’язку з чим цікавим є досвід
створення конкурентоспроможних кросів ФГУП ППЗ “Русь” (Росія), де вперше у світовій практиці
відпрацьовано технологію кліткового утримання селекційного та батьківського стад м’ясних курей
звичайної живої маси. Тут створено низку високопродуктивних м’ясних кросів: “СК Русь”, “СК Русь-2”,
“СК Русь-213”, “СК Русь-4”, “СК Русь-413”. Від батьківського стада кросів “Росс-308”, “Гібро ПН”,
“Арбор-Акрес”, згідно з рекламною інформацією, можна отримати за 62 тижні 166–482 шт. яєць, м’яса
від несучок — 301–339 кг.
Нині в Україну батьківські стада бройлерів завозять із-за кордону, найбільше поширення
отримали “Росс-308”, “Гібро ПН”, “Смєна 4”. Таким чином, на теренах України широкого поширення
набули кроси курей німецьких, голландських, американських, російських фірм, що характеризуються
високим рівнем яєчної та м’ясної продуктивності, стійкі проти інфекційних захворювань та мають
високу збережуваність поголів’я.
Специфічним показником якості яєчної продукції є якість шкаралупи, яку визначають за такими
показниками: міцність, товщина, мармуровість, інтенсивність забарвлення. Міцність визначають
спеціальними приладами силою роздавлювання, стійкістю до проколу, пружною деформацією.
Товщину шкаралупи визначають мікрометром після розбивання яєць. Її також характеризує показник
щільності яєць, який визначають способом їх занурення у соляні розчини різної концентрації (від
1,060–1,095). Товщина шкаралупи не завжди адекватна її міцності, тому що остання залежить ще й від
структури шкаралупи. Кількість бою яєць значно підвищується з віком птиці. Причому така
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закономірність зберігається в птиці з різною генетичністю. Про це свідчать дані конкурсних
випробувань, проведених у Нідерландах 2001 року. Так, якщо в період із третього по шостий місяць
яйцекладки бою було 2,0–2,85%, то за подальші три місяці він збільшився в деяких кросів у 1,5–2
рази.
Найбільше битих яєць було в період із 11 по 14 місяць яйцекладки — 6,2–8,4%, тобто втричі
більше, ніж на початку яйцекладки. Збільшення бою в другому періоді яйцекладки пов’язано зі
зменшенням у цей період міцності шкаралупи, яку визначали за силою роздавлювання.
У деяких дослідженнях встановлено погіршення товщини шкаралупи з 0,37 до 0,30 мм і пружної
деформації — з 20 до 23 мкм в кінці періоду яйцекладки. З віком птиці втричі збільшується частота
появи вапняних наростів: майже із 10,7% у 25-тижневому віці до 36,9% у 63 тижні, поясів — до 4,4%;
складок — із 0,8 до 17,6%; деформації гострого кінця — з 0,8 до 24,4%. Це, можливо, внаслідок
гіршого засвоєння кальцію наприкінці періоду яйцекладки.
Одним із поширених дефектів шкаралупи яєць є мармуровість — просвітлені ділянки
шкаралупи, які неозброєним оком і не видно, їх можна побачити тільки під час перегляду яєць на
овоскопі. Під час простукування сильномармурові яйця відлунюють “скляним” звуком. Ступінь
мармуровості вимірюють у балах: 1 — коли освітлена шкаралупа сягає 20% загальної площі; 2 — від
20 до 40%; 3 — 40–60%; 4 — 60–80%; 5 — 80–100%. Мармуровість проявляється на 2-й — 3-й день
після знесення яйця. Вона не пов’язана з несучістю, масою яєць, але сприяє підвищенню крихкості й
пошкоджуваності шкаралупи.
За високої мармуровості значно знижуються товарний вигляд харчових яєць і виводимість
інкубаційних, зростає відсоток бою. За узагальненими даними, серед сильномармурових яєць відсоток
бою в 3,2 раза вищий, аніж серед слабомармурових. Зі збільшенням мармуровості зменшується
кількість пор у шкаралупі. В таких яйцях гірший повітрообмін, унаслідок чого зменшується
виводимість.
У годівлі найважливішим моментом є оптимізація мінерального живлення, насамперед
кальцієвого. Організацію кальцієвого живлення треба починати з оцінки якості джерела кальцію (на
вміст кальцію, різних домішок, фізичної структури) та створення потрібного запасу кальцію в кістках
молодок до початку яйцекладки.
Спеціалісти селекційних фірм за 10–15 днів до початку яйцекладки перевести молодок на
передкладковий раціон. Якщо передкладковий раціон у господарстві не використовують, тоді молодок
переводять на раціон несучок із моменту появи першого яйця. Запас кальцію в кістках повинен бути
недоторканним. Він необхідний для регулювання вмісту цього елемента в крові несучок у період
яйцекладки і має поповнюватись за рахунок кальцію кормів.
Поява яєць із тонкою шкаралупою на початку яйцекладки свідчить про недостатній запас
кальцію в кістках несучок. Неправильне вирощування молодок і відсутність достатнього запасу
кальцію в кістках, як правило, не компенсуються подальшим високим рівнем мінеральної годівлі
несучок, тому товщина шкаралупи в таких несучок не досягає нормального рівня.
Для правильного нормування в раціоні кальцію варто враховувати рівень несучості й поїдання
корму. Відомо, що на утворення одного яйця курка-несучка витрачає приблизно 2,2 г кальцію. Крім
того, 0,1 г вона витрачає щодня на інші фізіологічні процеси. Таким чином, на утворення одного яйця
несучці потрібно 2,3 г кальцію. Якщо врахувати, що кальцій з корму засвоюється тільки на 50%, (а
наприкінці яйцекладки — на 35–40), то для того щоб несучка знесла одне яйце, їй слід дати з кормом
4,6 г кальцію, а точніше — треба, щоб вона з’їла цю дозу кальцію. Зі зниженням інтенсивності
яйцекладки потреба в кальції знижується.
Зі збільшенням несучості засвоєння несучкою кальцію підвищується, а наприкінці яйцекладки, в
разі значного зниження її інтенсивності, використання кальцію знижується до 35–40%, але в цей час
ще збільшується маса яєць. Тому, оскільки у сучасних кросів несучість практично не буває меншою за
75%, норму кальцію в цей період треба підтримувати на рівні 3,8–3,9 г на голову. Залежно від рівня
несучості, потреба в кальції змінюється.
Концентрація кальцію в кормосуміші залежить від рівня добового споживання корму. Наприклад:
в разі споживання 100 г корму на голову за день і інтенсивності яйцекладки 80% норма кальцію
становить 3,7%, а якщо несучка буде споживати 120 г корму на день, то в кормосуміші може бути 3,1–
3,2% кальцію.
Як джерело кальцію використовують крейду, черепашку, вапняки, мармурову крихту.
Дослідженнями встановлено, що загальна кількість крейди в раціоні не повинна перевищувати 3%,
тому що її збільшення погіршує фізичну структуру, смакові якості корму, внаслідок чого знижується
його споживання.
Найціннішим мінеральним кормом є черепашка. Черепашку й вапняки слід подрібнювати до
розміру 3–5 мм. У черепашці часто буває багато піску, а тому її потрібно промивати. Краще одночасно
використовувати кілька джерел кальцію у вигляді порошку та гранул.
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Для збільшення споживання корму, особливо в жарку пору року, і забезпечення рівномірного
надходження кальцію в організм несучки в період утворення шкаралупи рекомендується
застосовувати опівнічну годівлю. Схеми такої годівлі залежать від тривалості світлового дня.
У разі 15-годинної світлової програми може бути два варіанти нічної годівлі: після вимикання
світла 3,5 години темряви, потім на 2 години вмикають світло і знову 3,5 години темряви або 4 години
темряви, 1 година світла і знову 4 години темряви.
За тривалості світлового дня 16 годин можливий тільки один варіант: 4Т-1С-4Т. Якщо світла
більше 16 годин, годівлю вночі не застосовують. Коли збільшувати споживання корму небажано,
опівнічну годівлю можна комбінувати з темним періодом серед дня. Вмикаючи світло вночі, одночасно
слід вмикати кормороздачу, щоб розбудити птицю й вона почала їсти корми.
Оптимізація мінерального харчування для підвищення якості шкаралупи передбачає
обов’язкову стабільність доставки кальцію. Часто причиною погіршення якості шкаралупи є
недогодовування або перегодовування несучок кальцієм, хоча в середньому його рівень зберігається
нормальним. У разі різких перепадів вмісту кальцію в кормі порушується стереотип його засвоєння, а
через те, що несучка дуже швидко реагує на умови мінерального живлення, якість шкаралупи
погіршується.
Різке зниження рівня кальцію до 1,5–2,0% на тривалий час (кілька днів), зазвичай, призводить
до зменшення несучості, хоча товщина шкаралупи може трохи збільшитись. Засвоюванню кальцію в
кишківнику сприяє наявність у кормі достатньої кількості таких амінокислот, як лізин і аргінін.
Важливе значення для одержання якісної шкаралупи і високої продуктивності мають незамінні
амінокис-лоти: метіонін і цистин. Незначна нестача протеїну в раціоні менш негативно впливає на
якість шкаралупи, як дефіцит незамінних амінокислот, вміст яких у раціоні треба ретельно
контролювати. Якщо в кормах не набирається амінокислот у достатній кількості, слід до норми
додавати синтетичні. Для оптимізації мінерального харчування і поліпшення якості шкаралупи
потрібно також здійснювати контроль за рівнем доступного фосфору в раціоні.
Встановлено, що в зернових кормах фосфор міститься у фітатній формі й засвоюється
дорослою птицею на 50%, а молодняком на 30. Це слід враховувати, складаючи раціони для птиці
різного віку, і проводити розрахунки не на за-гальний фосфор, а на доступний.
Останнім часом з’явились нормативи щодо потреби птиці в доступному фосфорі і його вмісту в
інгредієнтах кормосуміші. Потреба несучок у фосфорі невисока. З одним яйцем з організму курки
виноситься не більш 0,1 г фосфору, в тому числі зі шкаралупою — менш 0,01 г.
Вважають, що 0,4 г загального фосфору на добу на одну курку-несучку достатньо. Тим більше
достатня для будь-якої несучості курей норма фосфору 0,7%, яку рекомендують у довідкових
матеріалах. Передозування фосфору призводить до зменшення використання кальцію на
формування шкаралупи.
За даними закордонних досліджень, підвищення дози фосфору в кормосуміші для яєчних курей
із 0,43 до 0,93% знизило щільність яєць із 1,080–1,084 до 1,074–1,076 г/см3. Зниження рівня фосфору
з 0,41 до 0,31% у м’ясних курей дещо зменшило їхню несучість за збереження якості шкаралупи, а
збільшення його до 1,42% зменшило несучість і значно знизило якість шкаралупи. Але навіть якщо в
кормосуміші 1,2% фосфору, шкаралупа може стати дуже тонкою при нормальному рівні кальцію.
У міру збільшення несучості відношення Са:Р в кормі повинно підвищуватися з 3,5 до 5 і більше.
Зайвий фосфор виводиться з організму птиці через нирки у вигляді фосфорно-кальцієвого з’єднання
навіть тоді, коли в організмі дефіцит кальцію.
Щоб забезпечити норму натрію без збільшення хлору, рекомендується частину необхідного
вмісту кухонної солі замінювати питною содою. Добавка в раціон 0,25% соди і зниження солі до 0,2%
сприяє зменшенню шорсткості шкаралупи, особливо в кінці періоду яйцекладки. У разі задовільного
рівня кальцію і фосфору в раціоні несучок зниження товщини і міцності шкаралупи можливе через
дефіцит мікроелементів.
Висока доза кальцію гнітить засвоєння цинку, марганцю, магнію, йоду. У жарку пору року на
поліпшення якості шкаралупи позитивно впливає добавка в корм аскорбінової кислоти в кількості 100
г/т. Якщо в раціоні не вистачає мінеральних речовин, така добавка не ефективна.
Наявність у кормах мікотоксинів дуже знижує якість шкаралупи. Для профілактики мікотоксикозів
та послаблення дії токсинів, що є в кормах, у деяких господарствах птиці згодовують сухе молоко,
молочну сироватку, аскорбінову кислоту, проводять дріжджування кормів. Останніми роками для
боротьби з мікотоксинами на ринку України з’явився натуральний препарат-абсорбент “Мікосорб”,
виготовлений із дріжджів. Він здатний абсорбувати кормові токсини і попереджувати всмоктування їх
із шлунково-кишкового тракту. Це єдиний запатентований органічний абсорбент. Додають його 0,5–1
кг на 1 т корму.
Отже, якість шкаралупи знижують такі чинники: пізнє переведення молодок на раціон несучок;
різкі перепади в згодовуванні несучкам кальцію; недостача або надлишок кальцію; неякісне джерело
кальцію (крупні фракції чи пилоподібна форма, низький вміст елемента — нижче 30%); надлишок
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фосфору — понад 0,8%; підвищене енерго-протеїнове співвідношення; зайвий жир у раціоні; неякісні
корми (підвищена кислотність, наявність мікотоксинів)
Таким чином, комплексне використання всіх інноваційно технологічних засад у виробництві
продукції птахівництва яєчного напряму сприяє підвищенню її конкурентоспроможності.
Висновки з проведеного дослідження. Виробництво яєць і м’яса в більшості країн світу
щорічно зростає, і це — наслідок безперервного розвитку птахівництва. Виробництво яєць для
харчування щорічно збільшується на 5–7 млрд шт., або на 1,0–1,5%, щорічно темпи приросту
виробництва м’яса птиці становлять приблизно 8%. Нині складова успіху галузі — генетика і селекція,
сучасний науково обгрунтований рівень годування й утримання птиці, технологічне і переробне
обладнання, високі ветеринарний захист та організація праці.
Прогрес галузі значно пов’язаний з раціональним використанням світового генофонду,
підвищенням генетичного потенціалу птиці. Для одержання харчових яєць у промисловості
птахівництва використовують гібридну птицю двох типів: та, що відкладає яйця з білою (так звані білі
кроси) і зі світло-коричневою або коричневою шкаралупою (коричневі кроси).
До вибору птиці треба підходити диференційовано, залежно від спеціалізації та можливості для
створення їй оптимальних умов годівлі й утримання. Ступінь реалізації генетичного потенціалу
продуктивності кросів багато в чому залежить від умов утримання й годування птиці, епізоотичного
стану господарств. Там, де неповною мірою дотримуються необхідних вимог, генетичні можливості
будь-якого кросу реалізуються лише на 84–85%.
Встановлено, що Україна має більш сприятливі умови для розвитку птахівництва порівняно з
Росією, Польщею, Угорщиною, Румунією, а також іншими сусідніми країнами. Ефективність галузі
залежить переважно від генетичного потенціалу птиці, вартості енергоносіїв і обладнання, та якості і
вартості кормів. У системі показників ефективності існує стійка залежність між ціною кормів,
продуктивністю праці і продуктивністю птиці, якістю і собівартістю продукції, ціною її реалізації та
прибутком.
Практика засвідчує, що в Україні поступово створюються необхідні умови, відродження крупних
підприємств індустріального виробництва, які складуть потужну конкуренцію зовнішнім
товаровиробникам за рахунок якісних характеристик продукції.
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Анотація
У статті обґрунтовано об’єктивну необхідність створення належних умов для реалізації
генетичного потенціалу продуктивності курей та висвітлено основні нноваційно-технологічні
засади підвищення конкурентоспроможності птахівництва яєчного напряму виробництва.
Ключові слова: птахівництво, яєчний напрям виробництва, генетичний потенціал курей,
інновації, технології утримання і годівлі, якість продукції, конкурентоспроможність.
Аннотация
В статье обоснована объективная необходимость создания надлежащих условий для
реализации генетического потенциала продуктивности кур и освещены основные нновацийно-
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технологические основы повышения конкурентоспособности птицеводства яичного направления
производства.
Ключевые слова: птицеводство, яичный направление производства, генетический
потенциал кур, инновации, технологии содержания и кормления, качество продукции,
конкурентоспособность.
Annotation
The article substantiates the objective necessity of creating appropriate conditions for the realization of
genetic potential and productivity of chickens nnovatsiyno outlined the technological bases for increasing the
competitiveness of poultry egg production directly.
Key words: poultry, egg production line, the genetic potential of chickens, innovation, technology,
maintenance and feeding, product quality, competitiveness.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ СИНЕРГЕТИКИ В РОЗВИТКУ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Для ефективної діяльності підприємства в умовах конкурентного
середовища необхідне формування організаційно-економічного механізму на базі систематичного
вивчення ринку, та дослідження потреб споживачів. Це потребує детального аналізу системи
стратегічного управління підприємствами, адаптованої до проблем розвитку економіки України.
Актуальність існуючої проблеми, пов’язана із практичним впровадженням стратегій діяльності
підприємств з урахуванням факторів впливу, які ще недостатньо досліджені, а механізм їх реалізації
вимагає поглиблення і удосконалення. сьогодні фактично розроблені тільки окремі види стратегій
діяльності підприємств. Поглиблення наукової розробки даної проблеми необхідно здійснювати з
урахуванням специфіки становлення і розвитку ринкових відносин в Україні на фоні переходу
цивілізаційного процесу до стану постіндустріальної економічно-виробничої дійсності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий внесок у дослідження
теоретичних проблем розвитку стратегічного управління підприємствами зробили західні економісти
І. Ансофф, Г. Мінцберг, М. Портер, М. Томпсон, Т. Стрікленд, К. Ендрю, А. Чандлер, К. Прахалад,
П. Друкер; російські дослідники А.Т. Зуб, М., В.А. Вінокуров, О.С. Віханський, А.Н. Люкшинов,
А.Ю. Юданов та відомі українські вчені В.Г. Герасимчук, А.П. Наливайко, В.Д. Нємцов,
В.С. Пономаренко, З.Є. Шершньова, М.М. Мартиненко тощо.
Слід відзначити, що науковий інтерес до поняття змісту стратегічного управління, дослідження
його визначальних характеристик, процесів, які передують вибору та застосуванню, тієї чи іншої
стратегії, виник на початку 60-х років минулого сторіччя. Розробка ідеї стратегічного управління, як
такої, здійснена в працях західних економістів.
Першими науковими працями, де представлені дослідження провідних економістів світу різних
наукових шкіл, є робота Г. Мінцберга та ін. “Стратегический процесс” [1]. І. Ансоффа в роботах
“Корпоративна стратегія” [2]. В них наводиться низка рекомендацій для поліпшення ефективності
діяльності підприємства та зниження ризиків.
Продовженням розвитку відзначених ідей, є праці українських вчених періоду формування
особливої національної економічно-виробничої системи. Головними рисами, які характеризують
сучасний етап економічного розвитку є інтенсифікація виробництва, високий рівень науково-технічного
прогресу та перехід до цифрових технологій. Треба відзначити, що цьому періоду притаманні: швидкі
зміни оточуючого середовища, посилення конкуренції та мінливість ринкових позицій підприємств.
Природа тандему економічно-виробничої трансформації минулих, теперішніх та майбутніх
процесів, закладена в фундаментальних дослідженнях вітчизняних вчених, якими є: “Стратегічне
управління підприємством: графічне моделювання”, “Розвиток підприємства: діагностика, стратегія,
ефективність” В.Г. Герасимчука, “Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання”
З.Є. Шершньової, “ Стратегічне управління ” А.П. Наливайко, “Теорія стратегії підприємства. Сучасний
стан та напрямки розвитку” [ 3, 4, 5]
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Однак надалі необхідна адаптація підприємств до складних умов господарювання, яка має
стати головним чинником виникнення сучасних теорій стратегічного управління та його практичного
застосування. Стратегічне управління повинно відображати результати еволюції поглядів на процес
управління взагалі, які формують його систему як основу успішної управлінської діяльності.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування сутності стратегічного управління і
доцільності використання принципів синергетики для підвищення його ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін “стратегічне управління” в наукову та
практичну діяльність було введено І. Ансоффом у середині 1970 р. для визначення різниці між
поточним управлінням та управлінням, яке здійснюється на найвищому рівні [2]. Поняття стратегічного
управління в науковій літературі має багато трактувань, а різноплановість акцентів на певні аспекти
його змісту дозволяє розширити коло питань, які охоплює це складне явище[ 2 ]. .
У відповідності до класичного визначення стратегічного управління, воно представляє собою
широку планову проблему, котра передбачає систематичне охоплення всіх релевантних завдань [6].
У зв’язку з розширенням та ускладненням управлінського процесу, ринкових умов господарювання,
дане визначення не відображає всього спектру відносин, які в даний час регулюються цією системою.
Спираючись на останні тенденції і розробки в цій галузі, воно характеризує широке коло питань, що
виникають при побудові внутрішньої системи управління підприємством та його адаптивності до
зовнішніх трансформацій в умовах гіперконкуренції. Тому розкриття змісту поняття стратегічного
управління розглядається як у вигляді загально-управлінських визначень, так і через операційні
підходи, котрі визначають його як певний набір послідовних дій, спрямованих на досягнення
окреслених цілей.
З точки зору загального змісту зазначеного поняття, стратегічне управління, це: по-перше,
галузь наукового знання, яка досліджує прийоми та інструментарії, методологічні засади з ціллю
прийняття рішення відносно вибору стратегії та практичної її реалізації; по-друге, це процес, який
спрямований на дослідження взаємовідносин підприємства і зовнішнього оточення; по-третє, це
сфера діяльності управління, що регулює реалізацію цілей підприємства з урахуванням змін
внутрішнього середовища.
Економісти-дослідники А.Т. Зуб та М.В. Локтіонов відносно цього питання всі визначення
стратегічного управління приводять до одного з трьох підходів або до їх комбінування [7, с. 5].
Перший напрям передбачає акцентування уваги на дослідженні параметрів зовнішнього
оточення. До цього підходу можна віднести визначення стратегічного управління як процесу
визначення та встановлення зв’язку організації з її оточенням, що складається з реалізації обраних
цілей та прагнень досягти бажаного стану взаємовідносин з оточуючим середовищем за допомогою
розподілу ресурсів [7].
Другий спирається на визначення довгострокових цілей підприємства та вибір шляхів їх
досягнення. Так, А. Томпсон та А. Стрикленд визначають стратегічний менеджмент, як план
управління фірмою, спрямований на зміцнення її позиції, задоволення потреб споживачів та
досягнення поставлених цілей [8, с. 11]. В даному випадку наголос робиться на тому, що стратегія
ґрунтується на дослідженні та використанні планового підходу до управління підприємством.
Таким чином, стратегічне управління – це управління підприємством, яке пов’язане з
визначенням місії, довгострокової мети та корегуванням завдань організації, і спираються на принципи
синергізму, тим самим забезпечуючи підтримку взаємовідносин між організацією та зовнішнім
оточенням, котрі сприяють досягненню бажаних результатів і враховують внутрішні можливості
організації [7].
Такий підхід щодо визначення стратегічного управління обумовлений необхідністю поєднання
елементів внутрішнього ресурсного потенціалу, виділення та використання специфічних ознак
функціонування підприємства, вагових ключових компетенцій та моделей перспективного розвитку,
конфігурування яких забезпечить надійну диференціацію зовнішніх як позитивних, так і негативних
векторів змін.
Серед переваг стратегічного управління можна виділити наступні позиції:
1. Стратегічне управління – це “двигун”, який сприяє впровадженню новітніх як індивідуальних,
так і колективних пропозицій, в галузі науково-дослідних розробок та технологічних ноу-хау.
2. Стратегічне управління є аттрактором, який посилює корпоративний дух та зв’язки між усіма
підрозділами підприємства, забезпечує спрямованість і адаптування стратегії діяльності на
досягнення поставленої мети.
3. Побудова реалістичної моделі майбутнього неможлива без використання механізму
стратегічного управління, який є джерелом формування позитивного відношення менеджерів до
різноманітності змін та інновацій, а також фактором, який орієнтує пошук переваг в умовах мінливого
зовнішнього середовища.
4. Стратегічне управління є аортою між підприємством та оточуючим середовищем, а також між
усіма організаційно-виробничими підрозділами підприємства.
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5. Мотивуюча функція стратегічного управління сприяє посиленню якості рішень, які
приймаються в процесі виробничої діяльності з урахуванням даних обліку та аналізу факторів
прямого/непрямого впливу, а також вибору і оцінці альтернативних варіантів розвитку.
До негативних сторін стратегічного управління можна віднести: потребу в постійної оцінці
результатів та швидкого корегування діяльності (намірів) під впливом зовнішніх чинників; відсутність
спеціальної підготовки з основ стратегічного управління у працівників, що негативно впливає на
стратегічний процес, адже стратегічні дії викликають недовіру, нерозуміння, і як наслідок, опір змінам
та неприйняття нових умов роботи.
Головним
методом
вирішення
проблеми
суспільно-виробничої
невпорядкованості,
невизначеності є синергетика як спосіб використання форм, засобів і стимулів економічного розвитку,
породження і функціонування заданого матеріалу, пізнавальної і практично-виробничої діяльності з
ціллю одержання нових господарських результатів. Під синергетичною системою розуміємо – систему,
яка здатна трансформуватися та “відновлюватися”, використовуючи раціональне комбінування
власних резервів. Економічна система – складна, упорядкована сукупність всіх економічних відносин і
видів господарської діяльності суспільства, що здійснюється у формах визначених виробничих,
соціальних відносин і соціальних інститутів, ціллю якої є задоволення потреб суспільства в
матеріальних благах і послугах [9].
Економічна система – синергетична за своєю суттю, так як вона постійно трансформується,
змінюється та відновлюється під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів (перебудов).
Термін “синергетика” походить від стародавніх грецьких слів sin – разом та energeia – діяльність,
тому синергетика у перекладі – це узгоджена, погоджена, спільна діяльність. Ідеї синергетики, і навіть,
сам термін, з’явились ще в 40–х роках, тобто до “віку кібернетики”, коли синергетичне вчення
називалося самоорганізацією складних систем. Вперше цей термін з’явився саме в філософській
науці, тому сучасна економічна синергетика має філософсько – методологічне підґрунтя [10].
За Хакеном синергетика займається вивченням систем, які складаються з великої кількості
частин, компонент або підсистем, що взаємодіють між собою за складною схемою [11].
Економічний синергізм (синергія)— це стратегічні переваги, що виникають при з'єднанні двох чи
більшого числа підприємств (або їх частин). В будь-якому визначенні головний акцент робиться на
спільну дію факторів, ефект від якої, більший, ніж дія цих факторів окремо. Синергетику цікавить
еволюційний розвиток будь-якої системи. Вона описує події, поєднуючи специфічні етапи становлення
систем за допомогою методології декількох наук, які мають схожі риси моделі, доводячи результат до
загальної моделі.
Мартиненко М.М., звертає увагу, на те, що головне значення має синергетична характеристика
системного підходу. Організаційні системи створюються таким чином, щоб досягти синергізму, тобто
одночасного функціонування окремих, але взаємопов’язаних частин, що забезпечує найбільш
загальну ефективність, ніж сумарна ефективність частин, взятих окремо [12].
Синергетика - відкрита наука, тому що активно співпрацює та є посередником між учасниками
процесу, саме виступаючи рівноправним співучасником.
Важливість отримання ефекту “синергізму” підкреслюється багатьма авторами. У 60–х роках
для оцінки взаємозв’язаних видів діяльності усередині організації була запропонована робоча
концепція економічного синергізму, яка за першочерговим задумом являла собою перехід від
принципу економії на масштабах виробництва до більш широкого принципу економії на масштабах
діяльності на основі взаємної підтримки різноманітних стратегічних зон господарювання.
Термін "синергія" був введений в обіг І. Ансоффом для обґрунтування групових структур в
організації компанії [2]. В даний час в економічній літературі обидва терміни використовуються як
синоніми. Переваги синергізму визначаються як 2+2=5, іншими словами, сумарна віддача всіх
капіталовкладень фірми вища, ніж сума показників віддачі по окремих її господарських підрозділах без
обліку переваг використання загальних ресурсів і взаємодоповнюваності, тобто створення нової
економічної форми забезпечує відносно стабільний стан суб’єкту управління. [13]. Синергізм
вважається важливим елементом вибору, розробки та деталізації стратегії підприємства. Вони
відмічають, що синергетичний ефект, яким би потенційно великим він не був, не з’являється сам по
собі, його потрібно планувати та здобувати [13]. Тому першочерговим завданням управління є
виявлення внутрішнього потенціалу підприємства (ресурсної бази), результати дослідження якого є
джерелом отримання синергійної переваги.
Сучасний синергетический підхід, як теорія самоорганізації, визначає головним чинником
світового розвитку створення нових стабільних організаційних форм, погоджених між собою і з
навколишнім оточенням за рядом ознак. Синергетика в її теперішньому стані фокусує увагу на таких
ситуаціях, де структури або функції систем переживають драматичні зміни на рівні макромасштабів.
Зокрема, синергетику особливо цікавить питання про те, які саме підсистеми або частини роблять
зміни цілком обумовленими процесами самоорганізації. Парадоксальним є те, що при переході від
неупорядкованого стану до стану порядку всі ці системи поводять себе подібним чином. “Стратегія
динамічного синергізму потребує моделювання цілей послідовних подій, покрокового визначення
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динамічних змін та їх часової черговості” [14]. Тільки на основі дослідження руху грошових потоків з
паралельним урахуванням об’єму ресурсного потенціалу можливо досягти синергійного динамічного
ефекту. Стратегія статичного синергізму досягається шляхом одночасного комбінування стратегічно
важливих елементів.
В основу стратегічного управління підприємством покладено дослідження процесів у системі,
визначення ефекту від дії окремих елементів, виявлення позитивних та негативних факторів зміни
системи в цілому [15]. При цьому особливої уваги заслуговує виявлення умов, необхідних для
пристосування до вимог зовнішнього середовища та спрямованих на бажання отримати “синергію” від
гармонізації комбінування антонімічних категорій. Бажаний результат підприємство отримує, якщо
ефект від цілого більший, ніж ефект від поєднання окремих елементів, а також комбінації старого та
нового [12]. Дослідження в економічному просторі спрямоване на виявлення основних характеристик
поняття та оцінку резонансу застосування елементів “синергії” на виробничих підприємствах.
Таким чином, термін “синергетика” формується з наступних компонентів:
- парадигма - цілісна система думок, поглядів, принципів, уявлень, які складають наукову теорію
з певним методичним апаратом;
- наукові теорії – у фізиці, хімії, біології, психології, економіці, де загальними поняттями
виступають відкритість, невизначеність, змінність процесів та подій;
- загальнонаукова теорія (яка поки що формується), тобто теорія дисипативних структур (І.
Пригожин), теорія систем, що самоорганізуються (Хакен), теорія перехідних процесів (порядок/хаос)
[14, 11];
- -нове світосприйняття, в якому домінують динамічність, стохастичність, невизначеність та
турбулентність, культура набуває форми кіберкультури та форми віртуальних світів.
Синергетична діяльність підприємства як організаційної системи базується на відповідних
принципах. Основні принципи, які покладені в синергетичну теорію представлені в табл. 1:
Таблиця 1
Основні принципи синергетичної теорії
Принцип
синергетики
Принцип “вибуху”
Принцип
“кризи”
Принцип “дзеркала”
Принцип “поєднання
порядку”
Принцип
“домовленості”
Принцип
“ефузії ресурсів”
Принцип
“каскадування”
Принцип
“відокремленості”
Принцип
“паралельності”
Принцип
“накопичення
та
відбору”
Принцип “серфінгу”

Основний зміст
принципу синергетики
Співвідносяться реальний та бажаний стан системи в певний часовий період, яке
викликає відповідні системні зміни
Орієнтується на майбутнє передбачає формування гнучкої системи, але в середині
оболонки системи панує стан “конфліктності”
Відображує внутрішній стан системи та її зовнішній процес адаптивності. Процеси в
середині системи повинні мати синхронізований характер для запобігання
внутрішньому “хаосу”
Розкривається у відображенні зв’язків між “реальним” станом (порядком) системи та
“віртуальним” (бажаним);
Дія зводиться до пошуку та обрання альтернативних варіантів рішень системи в
ситуації, яка виникає при стратегічних реформаційних заходах держави та “відповідей”
системи на ці заходи;
Відображає координацію руху ресурсів як в середині системи, так і отримання їх ззовні
Передбачає передачу інформації, навичок, розпоряджень в середині системи
Базується на визначенні головних та другорядних факторів, які призводять до стану
“обурення” системи
Забезпечує збалансування та направленість прямих та обернених потоків взаємодії та
інформації;
За основу має оптимізацію руху інформаційних потоків, виокремлення необхідних
компонентів, їх відбір та аналіз
Передбачає балансування на межі кризи, що змушує систему шукати шляхи її
подолання.

Значення концепції синергізму для дослідження процесу стратегічного управління
конкурентноздатним потенціалом підприємств полягає в тому, що вона передбачає посилення
ефективності діяльності за рахунок спільного використання ресурсів, скорочення витрат (синергії
технологій та витрат), ринкової інфраструктури та збільшення обсягів продажів (синергія мапкетингу),
сфер діяльності (синергія менеджменту), прискорення введення інновацій, зростання кваліфікації
персоналу (кадровий синергізм), вдосконалення інформаційних потоків (інформаційний синергізм)
тощо. Тобто синергійний ефект в розрізі енергетично-виробничого та енергетично-ресурсного
процесу, наповнювачем якого є енергетична компонента, це той ефект який вивільняється при
раціоналізації процесу виробничо-господарської та збутової діяльності підприємства [11].
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Отримання “слабкої” синергії – це та частка синергійного ефекту, яка виокремлюється в
незбалансованих “слабких” системах, чутливих до коливань оточення (як правило, на підприємствах,
які балансують на межі кризи). “Сильна” синергія знаходиться у стані постійної готовності до змін, та
розглядає нестабільність як нормальний стан, для якого характерний процес адаптивності і, як
наслідок, відновлення органічності самої системи.
Таким чином, стратегія синергізму, враховуючи когерентність системи, спрямована на
забезпечення ефективності управлінських дій для подальшої розробки стратегії розвитку найбільш
вагомих потенціалоутворюючих складників системи.
Структура конфігурованого синергійного ефекту представлена на рис. 1.
ПІДПРИЄМСТВО (СИСТЕМА)

Виробнича синергія

Інноваційна синергія

Технологічна синергія

Інвестиційна синергія

Синергія менеджменту

Кадрова синергія

Синергія маркетингу

Інформаційна синергія

Рис. 1. Структура конфігурованого синергійного ефекту
Під можливостями підприємства в стратегічному управлінні, основою якого є отримання
синергійного ефекту, розуміється не тільки забезпеченість ресурсами, а сутність та наявність
ключових компетенцій. Ефект синергізму досягається, коли підприємство раціонально використовує як
зримий так і незримий ресурсний потенціал. При цьому потрібно враховувати не тільки існуючі
ресурси, а й елементи минулого досвіду та очікування майбутнього результату, що забезпечується
динамічним синергетичним інформаційним потоком з поетапним комбінуванням ключових
компетенцій.
Ключові компетенції – це взаємопов’язаний набір унікальних навичок, здібностей, технологій
[14]. Виявлення та розробка ключових компетенцій спрямована на усунення розірваності показників
діяльності та стратегічної спрямованості. Ключова компетенція - це не тільки результат ефективного
акумулювання виробничих та невиробничих ресурсів та їх раціональне спрямування, а й створення
комбінаторних переваг шляхом визначення стратегічного набору (динамічне поєднання поточних та
майбутніх стратегій) для посилення ринкової позиції та розгляд альтернатив виходу на нові ринки. Але
ключова компетенція повинна симетрично входити у внутрішнє середовище організації, щоб вплив
негативних факторів звести до мінімуму.
Тобто, оскільки управління здійснюється складними інтегрованими процесами, то необхідно
налагодити інформаційний обмін між усіма управлінськими ланками. Також необхідно при аналізі
цінності ключових компетенцій звернути увагу на час та просторові зміни. Якщо часові зміни викликані
природними процесами (постійним “нескінченим” потоком знань, результатами прогресивних
досліджень), то просторові зміни пов’язані з власною діяльністю підприємства. Тому отримання
компетенції в просторі є наслідком злагодженої роботи в часі (минулий, теперішній) та очікування
майбутніх “дивідендів” крізь призму стратегічного бачення ринкових перспектив підприємства.
В цьому аспекті особливий акцент робиться на визначення ключового продукту/послуги.
Ключовий продукт – це продукт, який має можливість бути лідером на ринку з точки зору
довгострокової перспективи та конкурентної переваги [14].
Ключові компетенції завжди містять три комбінації: рівня технологій; колективної
багатофункціональної освіти; можливостей та способів розповсюдження інформації [14].
Комбінація компетенцій створює так званий синергетичний простір або конфігурований
синергійний ефект в діяльності підприємства. Конфігурування передбачає наявність спеціального
інструмента – конфігуратора, за допомогою якого стає можливим побудова спеціальної структурної
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моделі. Конфігуратор слугує зображенням структури об’єкту дослідження, тобто синтезує системні
знання про стан об’єкту в єдину програмну модель [11]. Синергію освіти, в даному контексті, можна
включити до кадрового синергізму.
І. Ансофф виділяє чотири типи синергізму: синергізм продажу; оперативний синергізм;
інвестиційний синергізм; синергізм менеджменту [2, с. 127]. Всі вищенаведені типи синергізму деякою
мірою властиві виробничим підприємствам України, а їх реалізація (втілення) – одна з головних умов
забезпечення конкурентної переваги на ринку. Так, наприклад, синергізм продажів набуває
актуальності, коли до складу виробничого підприємства входить відділ маркетингу або будь – яка
підсистема, яка займається просуванням на ринок взаємопов’язаних товарів. Синергізм менеджменту
буде виступати як визначальний фактор, коли підприємство бажає бути лідером або
першопрохідником на ринку. Особливої уваги заслуговує виробнича синергія – зниження загальних
витрат підприємства від організації процесу взаємних поставок. Такий тип синергізму забезпечує
виконання технологічного ланцюга та повну завантаженість як підприємств-постачальників, так і
підприємств-покупців. Якщо підприємство в своїй діяльності робить наголос на досягнення
інноваційної переваги, то така політика забезпечує підприємству посилення ролі технологічної
компетенції за рахунок введення сучасних “проривних” технологій, що знижують собівартість та
покращують якість продукції.
Методику оцінки синергізму запропонував І. Ансофф [2, с. 46]. Синергійні ефекти доцільно
описати трьома змінними: збільшенням прибутку в грошовому виразі, зменшенням оперативних
витрат, а також зменшення потреби в інвестиціях. У зв’язку з тим, що наведені змінні розглядаються в
певних інтервалах часу, то четвертим синергійним ефектом вважають прискорення змін цих змінних.
Оцінити отриманий ефект від застосування стратегії синергізму можливо, по – перше,
розраховуючи і аналізуючи реальний грошовий потік підприємства, де показник “надходження використання” має бути зі знаком “+”, по – друге, оцінюючи ресурсну базу, при цьому показник
використання ресурсів має бути позитивним, що є свідченням ефективної політики синергізму,
збільшення ринкової частки підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Стратегічне управління – це управління
підприємством, яке пов’язане з визначенням місії, довгострокової мети та корегуванням завдань
організації, і спираються на принципи синергізму, тим самим забезпечуючи підтримку взаємовідносин
між організацією та зовнішнім оточенням, котрі сприяють досягненню бажаних результатів і
враховують внутрішні можливості організації.
Стратегічне управління сприяє посиленню якості рішень, які приймаються в процесі виробничої
діяльності з урахуванням даних обліку та аналізу факторів прямого/непрямого впливу, а також вибору
і оцінці альтернативних варіантів розвитку.
До негативних сторін стратегічного управління можна віднести: потребу в постійної оцінці
результатів та швидкого корегування діяльності під впливом зовнішніх чинників
Під синергетичною системою розуміємо – систему, яка здатна трансформуватися та
“відновлюватися”, використовуючи раціональне комбінування власних резервів.
Економічний синергізм (синергія)— це стратегічні переваги, що виникають при з'єднанні двох чи
більшого числа підприємств (або їх частин). Головний акцент робиться на спільну дію факторів, ефект
від якої, більший, ніж дія цих факторів окремо.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ
КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. В епоху стрімкого розвитку глобалізації, розбудови інформаційного
суспільства відбувається переосмислення таких понять як етика, цінності та культура. Реальним
відображенням цих процесів є зміна парадигми менеджменту на сучасному етапі, широке
використання у практиці управління положень теорії корпоративної культури. Важливим і незамінним
інструментом якісної зміни етики ділового спілкування та формування організаційної культури
вважається створення корпоративного кодексу. Процес створення корпоративних кодексів
(корпоративних правил, етичних кодексів) набув широкого поширення в західних країнах з 80-хх рр.
минулого століття. Проте в Україні рівень активності підприємств щодо регламентації ціннісних,
морально-етичних складових ведення бізнесу є надзвичайно низьким, особливо в галузі харчової
промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями формування організаційної культури та
її важливої складової – корпоративних кодексів - займається ціла низка зарубіжних та вітчизняних
вчених: Тесакова Н., Герчикова І., Малінін Є., Шейн Е., Захарчин Г., Кубко В., Хаєт Г. та ін. Проте
проблема ще залишається недостатньо вивченою, відсутні дослідження, які б в повній мірі
відображали особливості формування корпоративних кодексів на вітчизняних підприємствах харчової
промисловості.
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Постановка завдання. Метою даної статті є узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду
формування корпоративних кодексів і використання їх як вагомих інструментів формування
організаційної культури, а також розробка власних рекомендацій з цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для формування організаційної культури,
закріплення бажаних її параметрів важливе значення має розробка корпоративних правил, які будуть в
доступній формі визначати, що доцільно і недоцільно робити менеджерам і співробітникам підприємства.
Корпоративний кодекс фактично є формою втілення корпоративних норм, які, в свою чергу, є правилами
поведінки, які встановлені в організації з метою регулювання взаємовідносин і спрямовані на досягнення
цілей. Необхідність запровадження кодексів пов’язана з тим, що «універсальних норм було недостатньо
для регулювання людської поведінки у специфічних ситуаціях» [4].
Корпоративні норми закріплюються в статуті, положеннях, рішеннях, а також у корпоративному
кодексі. Сутність корпоративного кодексу випливає із загального змісту категорії «корпоративна
норма» і полягає в тому, що він: 1) регулює типові ситуації і взаємовідносини, які мають місце на
даному підприємстві відповідно до специфіки його діяльності; 2) корпоративний кодекс має
багаторазове використання протягом терміну його існування; 3) норми корпоративного кодексу мають
однаковий не персоніфікований характер, тобто одночасно застосовуються до усіх осіб, які працюють
на підприємстві і займають відповідні посади; 3) норми корпоративного кодексу є обов’язковими для
усіх членів організації і розповсюджуються тільки на них (не можуть бути застосовані для не членів
організації); 4) виконання корпоративного кодексу забезпечується певними внутрішніми заходам і
механізмами, в тому числі позитивною і негативною, моральною і матеріальною мотивацією,
виключенням особи із членів організації (звільнення).
Корпоративний кодекс є ефективним інструментом формування організаційної культури, адже
дає можливість офіційно закріпити важливі для організації норми і принципи, встановлює межі
повноважень і відповідальності як працівників, так і адміністрації. Саме тому корпоративні кодекси так
активно запроваджуються у розвинених країнах. У більшості західних країн існує державна підтримка
запровадження корпоративних кодексів. Також на доцільності і ефективності їх використання
наголошується у Директивах ЄС [1]. У США (за даними журналу «FORTUNE») на початку ХХІ ст. 450 із
500 успішних компаній та 50% усіх інших компаній мали етичні кодекси [3, с. 21].
В українському бізнес-середовищі набуває все більшого поширення розуміння важливості
етичних і соціально відповідальних взаємовідносин та ділової практики для забезпечення стабільності
і довготривалої прибутковості компаній. Причинами зростання уваги до етичних питань в середовищі
бізнесу є такі чинники як: 1) розширення міжнародного співробітництва є неможливим без
вдосконалення етичних норм управління і господарської діяльності; 2) формування корпоративної
культури і розвиток соціальної відповідальності є не модною тенденцією, а вимогою часу, засобом
забезпечення виживання підприємства в зовнішньому середовищі [2].
Використання ціннісних підходів до управління та ведення бізнесу відбувається на трьох
взаємопов’язаних рівнях: міжнародному, макрорівні та мікрорівні. Ці рівні є тісно взаємопов’язаними
між собою, на кожному рівні ціннісні підходи закріплюються відповідними офіційними документами
(рис. 1).
Етичні норми управління та
ведення бізнесу

Міжнародний рівень
Міжнародні принципи
ведення бізнесу
Принципи корпоративного
управління ОЄСР

Макрорівень
Національні принципи
корпоративного управління
Національні професійні
кодекси

Мікрорівень
Корпоративні кодекси
підприємств
Етичні кодекси підприємств

Рис. 1. Три рівні етичних норм управління та ведення бізнесу
Міжнародний рівень бізнес-етики відображає принципи, які засновані на загальнолюдських
цінностях. Формування загальносвітових принципів ведення бізнесу є результатом глобалізаційних
економічних процесів, що породжують необхідність розробки загальних правил. Тому в 1992 р. у
швейцарському місті Ко представники провідних європейських, японських та американських компаній
організували круглий стіл, метою якого була розробка міжнародних стандартів етичного ведення
бізнесу. Розробка цього документа тривала два роки, при його створенні був використаний досвід
передових міжнародних компаній із розвиненою корпоративною культурою, основні положення якої
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закріплені у корпоративних кодексах. Документ «Міжнародні принципи ведення бізнесу» був офіційно
підписаний учасниками круглого столу в липні 1994 р. та схвалений ювілейною сесією ООН в березні
1995 р. В основу «Міжнароднх принципів ведення бізнесу» були покладені два етичні ідеали: «кіосей»
та «людської гідності». Японська концепція «кіосей» означає жити і працювати для загального блага, а
західна концепція «людської гідності» передбачає визнання самоцінності особистості, а не лише
використання людини як засобу досягнення цілей інших [5, с. 270-271].
На макрорівні етичні норми втілюються у нормативних документах, наприклад у Правилах
корпоративного управління або у Кодексі кращої господарської практики, які затверджені практично у
всіх країнах світу. Ці документи носять рекомендаційний характер, є основою для розробки
відповідних кодексів на підприємствах. Національні правила корпоративного управління орієнтовані, в
основному, на великі підприємства – акціонерні товариства, проте головні засади щодо
взаємовідносин із стейкхолдерами можуть бути застосовані незалежно від розміру та організаційної
форми підприємства. В Україні правила корпоративного управління регламентуються цілою низкою
нормативних документів, а однією із їх важливих засад є «впровадження загальновизнаних
цивілізованих, доброчесних норм ділових відносин у процесі здійснення корпоративного управління»
[8]. З метою реалізації зазначеної політики в Україні були намічені такі заходи як: розробка
рекомендацій щодо визначення індексу корпоративного управління, розробка і затвердження
галузевих і регіональних програм розвитку корпоративного управління, розробка принципів
корпоративного управління і вжиття заходів щодо провадження діяльності акціонерних товариств на їх
основі, приведення нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності акціонерних товариств у
відповідність з вимогами стандартів ЄС у галузі корпоративного управління [6].
Принципи корпоративного управління України були затверджені Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, проте в цьому документі основна увага приділена правам
акціонерів, процесу організації управління акціонерним товариством, вимогам до розкриття інформації
про діяльність акціонерного товариства [7]. На жаль, в цих правилах принципи взаємовідносин із
працівниками описані у дуже загальних рисах. Практично у цій редакції правил немає належного
відображення етичних норм корпоративного управління та взаємовідносин із стейкхолдерами, тому
ДКЦПФР розроблений проект правил, методологічною базою яких стала прийнята у 2004 р. нова
редакція Принципів корпоративного управління ОЄСР. Цей документ увібрав у себе найкращі зразки
світової практики корпоративного управління і висвітлює питання врегулювання відносин акціонерів,
менеджерів та зацікавлених осіб. Суттєвою ознакою нової редакції Принципів корпоративного
управління ОЄСР є те, важливий акцент робиться на соціальній відповідальності і етиці відносин в
процесі управління акціонерними товариствами [10].
Правила корпоративного управління мають рекомендаційний характер, проте у нормативних
документах (як міжнародних, так і національних) наголошується на необхідності найширшого
добровільного їх запровадження у практику діяльності акціонерних товариств шляхом внесення змін у
статутні та внутрішні нормативні документи. Значна частина принципів Правил є універсальними
(особливо в частині вимог відповідальності і взаємовідносин із працівниками та суспільством), а тому
цей документ може стати основою корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості
незалежно від їх організаційно-правової форми.
Цільова аудиторія корпоративного кодексу є достатньо широкою: власники (акціонери) компанії,
менеджери усіх рівнів, найманий персонал, споживачі (клієнти), партнери, суспільство в цілому. Для
кожного із суб’єктів цільової аудиторії кодекс матиме окреме значення (табл. 1).
Таблиця 1
Значення кодексу корпоративної культури в розрізі суб’єктів цільової аудиторії
Назва суб’єкту
Власники
(акціонери)

Значення кодексу корпоративної культури
Дає можливість встановити ціннісні орієнтири ведення бізнесу, формує імідж
підприємства, сприяє підвищенню інвестиційної привабливості та ринкової вартості
підприємства
Менеджери
Встановлює етичні рамки взаємовідносин власники - менеджери та менеджери персонал, визначає оптимальні процедури прийняття рішень і способи досягнення цілей
Персонал
Дає інформацію про очікування роботодавця відносно персоналу, прийнятну трудову
поведінку і міжособистісні відносини в процесі праці, систему моральних і матеріальних
стимулів, ступінь і форму відповідальності, порядок вирішення спорів і розв’язання
конфліктних ситуацій
Споживачі
Дає уявлення про ціннісні орієнтири організації, рівень соціальної відповідальності
бізнесу, систему менеджменту якості в організації
Партнери
Дає уявлення про ціннісні орієнтири організації, рівень етичності ділових стосунків
Суспільство
Дає уявлення про ціннісні орієнтири організації, рівень соціальної відповідальності
бізнесу
Джерело: власні дослідження
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Отже, в кодексі повинна бути відображена інформація, важлива для кожної із названих груп
суб’єктів. Ні за яких умов кодекс не може бути лише внутрішнім документом, він завжди є
орієнтованим як на внутрішню, так і зовнішню аудиторію. Враховуючи, що зовнішнім суб’єктам на
потрібна в повному обсязі інформація про корпоративні норми і правила, то для зовнішньої цільової
аудиторії корпоративний кодекс краще подавати в скороченому вигляді. Такі кодекси, орієнтовані на
споживачів і партнерів, слід розміщувати на офіційних сайтах, видавати у вигляді буклетів. Основна
увага у таких скорочених варіантах кодексів повинна приділятись поясненню цілей, цінностей, місії
компанії, її історії і важливим здобуткам, опису найвдаліших проектів і ключових клієнтів, роз’ясненню
соціальної відповідальності організації. Скорочений варіант кодексу не містить, як правило, інформації
про внутрішні процедури, вимоги до трудової поведінки персоналу, положення про систему мотивації
праці, інформації про відповідальність за порушення корпоративних правил.
Цей документ повинен бути сформований таким чином, щоб у нього завжди можна було внести
зміни відповідно до умов внутрішнього і зовнішнього середовища [9]. Для підприємств з невеликою
чисельністю персоналу корпоративні правила можуть мати обсяг лише 5-7 сторінок. Тобто, там, де
кожен співробітник перебуває в полі зору керівника і кількість підлеглих у кожного керівника не є
великою, немає потреби в жорсткому нормуванні і стандартизації відносин в трудовому колективі.
Такий документ може бути розроблений менеджером з персоналу на основі рекомендацій першого
керівника підприємства. Для середніх та великих компаній рекомендується створювати корпоративні
правила з детальним описом усіх можливих вимог обсягом близько 50 сторінок. В цьому випадку
корпоративний кодекс буде достатньо ґрунтовним і складним документом, тому для його створення
слід залучити зовнішніх консультантів, які на основі неупереджених оцінок зможуть надати
рекомендації, що будуть сприяти розвиткові організації.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, теоретико-методологічна і нормативна база
розробки і застосування корпоративних кодексів є недосконалою. Специфіка умов зовнішнього
середовища та різноманіття факторів внутрішнього середовища підприємств призводить до того, що
не може бути стандартного корпоративного кодексу, який би однаково ефективно регулював би
взаємовідносини в будь-якій організації. При створенні цього документа обов’язково повинні бути
враховані галузь і специфіка діяльності підприємства, розмір компанії та світоглядне бачення
власників і засновників. Подальші дослідження будуть направлені на вдосконалення теоретикометодологічної бази корпоративних кодексів, розробку та апробацію корпоративних кодексів для
окремих підприємств харчової промисловості.
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Анотація
Розглянуто важливий інструмент формування організаційної культури сучасного
підприємства – корпоративний кодекс. Узагальнено теоретико-методологічну та нормативну
базу формування корпоративних кодексів. Подано рекомендації щодо формування і впровадження
корпоративних кодексів на підприємствах харчової промисловості.

155

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Ключові слова: організаційна культура, корпоративний кодекс, принципи корпоративного
управління
Аннотация
Рассмотрен важный инструмент формирования корпоративной культуры – корпоративный
кодекс. Обобщена теоретико-методологическая и нормативная база создания корпоративного
кодекса. Подано рекомендации относительно написания и внедрения корпоративных кодексов на
предприятиях пищевой промышленности.
Ключевые слова: организационная культура, корпоративный кодекс, принципы
корпоративного управления
Annotation
An important instrument of corporate culture forming – corporate codex is considered. The paper
generalizes theoretical, methodological and normative base of corporate codex. The paper describes
recommendations about forming and improvement of corporate codexes on food industry enterprises.
Key words: organizational culture, corporate codex, principles of corporate management
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ПОБУДОВА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відомо, що офіційний рейтинг туроператорів України складається
відділом статистики Державної адміністрації туризму і курортів України на основі показника кількості
обслугованих туристів. Однак, даний показник неповно відображає рівень розвитку туристичного
підприємства і не свідчить про рівень надійності та фінансової стабільності. А саме ці критерії є
визначальними при виборі споживачем туристичного продукту того чи іншого туроператора. Тому з
метою покращення комунікативної політики туристичних підприємств та позиціонування їх з точки зору
якості наданих послуг, надійності та фінансової стабільності нами запропоновано новий
методологічний підхід щодо рейтингового оцінювання туроператорів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням побудови рейтингової оцінки туристичних
підприємств присвячено чимало праць відомих фахівців. Теоретичні питання з цієї проблематики
розробляли такі вчені як: А.М. Єріна, А.П. Дурович, Л.А. Данченок, М.І. Кабушкіна, Т.І. Лук’янець,
Н.І. Ведмідь, А.А. Старостіна, Т.І. Ткаченко, Л.М. Шульгіна, Л.А. Слуцкий, К.В. Королева, В.М. Козирєв.
Огляд літературних джерел з досліджуваної проблематики засвідчує про відсутність об’єктивної
рейтингової інтегральної оцінки туристичних підприємств, що особливо важливо в умовах ринкової
економіки.
Постановка завдання. Метою статті є розробка методологічного підходу щодо рейтингової
інтегральної оцінки туристичних підприємств України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Методика визначення рейтингу туроператора
складається з таких етапів:
Ø визначення мети;
Ø розробка системи показників для обґрунтування рейтингової оцінки комунікативної політики
та фінансового стану туристичного підприємства;
Ø збирання статистичної інформації, що відображає стан та динаміку туроператорів [7];
Ø вибір способу стандартизації показників;
Ø визначення узагальнюючої оцінки стандартизованих значень показників;
Ø ранжирування підприємств за значенням рейтингів;
Ø прийняття відповідного управлінського рішення [5].
Рейтингове оцінювання комунікативної політики та фінансового стану туристичного
підприємства було проведено за даними 15 туроператорів, які у 2009 році посідали перші сходинки в
офіційному рейтингу Державної адміністрації туризму і курортів України.
Структуру рейтингової оцінки сформовано з таких показників, як рентабельність туристичного
продукту, коефіцієнт оборотності оборотних активів, капіталомісткість продукту, загальний коефіцієнт
покриття, коефіцієнт фінансової заборгованості підприємства та синергетичний ефект від
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використання інтегрований маркетингових комунікацій [1].
Стандартизація даних здійснювалася за формулою:

xij

K ij =
де

xi

,

K ij – стандартизовані дані;
xij – показники фінансово-господарської та маркетингової діяльності підприємства;
xi – середнє значення і-го показника [9].

Серед показників виділяються стимулятори та дестимулятори. Показники-стимулятори свідчать
про високий рівень і-го показника при pij >1; дестимулятори – при pij <1. Щоб привести їх до
однозначної характеристики, для дестимуляторів pij обчислюється як обернена величина [3].
Визначення інтегрального показника рейтингової оцінки туроператорів
формулою:

K інт =

∑ К ij
m

К інт здійснюється за

, і = 1, m,

де т – кількість показників [8].
Для побудови рейтингової оцінки туроператорів України використовуються шість показників, які
характеризують фінансовий стан та комунікативну політику 15-ти туристичних підприємств за 2009 рік:
рентабельність туристичного продукту, коефіцієнт оборотності активів, капіталомісткість, загальний
коефіцієнт покриття, коефіцієнт фінансової заборгованості, показник синергетичного ефекту
інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) (табл. 1). Показники вважаються рівновагомими, при
цьому капіталомісткість та коефіцієнт фінансової заборгованості є дестимулятори, решта показників –
стимулятори [6].
Таблиця 1
Показники фінансово-господарської діяльності та комунікативної політики туристичних
підприємств України за 2009 рік
Рентабельність
туристичного
продукту

Коефіцієнт
оборотності
активів

Капіталомісткість,
грн.

Загальний
коефіцієнт
покриття

Коефіцієнт
фінансової
заборгованості

Показник
синергетичного
ефекту
ІМК

ТОВ “Туртесс Тревел”

0,01

26,78

0,002

0,49

1,99

809,3

ТОВ “Тез Тур”

0,83

0,28

0,188

0,49

1,77

19,6

0,08

13,89

0,001

2,19

0,45

907,5

0,05
0,73

21,13
0,43

0,002
0,102

0,87
0,95

1,14
1

5349,2
54,8

0,4

1,21

0,11

1,14

0,84

281,2

0,24

1,66

0,066

5,38

0,15

245,9

0,06

10,27

0,069

0,55

0,81

260,8

0,15

0,17

0,538

0,13

0,95

544,8

0

5,03

0,007

0,67

1,44

4207,9

0,82

0,19

0,316

0,6

1,63

2968,2

0,76

2,96

0,185

1,08

0,69

688,4

3,48

0,01

0,294

0,96

1,04

28,2

0,83
0,14

5,53
3,62

0,01
0,018

1,01
0,74

0,93
1,21

66,9
164,6

Назва туроператора

ТОВ “Туристична
компанія “Анекс Тур”
ТОВ “Пегас Туристик”
ТОВ “Корал Тревел”
ТОВ “Агенство “ПанУкрейн”
Акціонерне товариство
“Обрій Інк.”
ЗАТ "Гамалія"
ТОВ “Туристична
фірма “Сам””
ТОВ “ТТВК”
ТОВ “М.І.Б.С. Тревел
(M.І.B.S. TRAVEL)”
ТОВ “Пілот”
ТОВ “Тревел
Профешнл Груп”
ТОВ “Блу Чіп”
ТОВ “Албіз-Тур”

За результатами рейтингового оцінювання туроператори можна розділити на три групи
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відповідно до розрахованих значень інтегральної оцінки [2]: до 0,1 – високий рівень надійності
туроператора; від 0,1 до 10,0 – достатній рівень надійності та від 10,0 і більше – низький рівень
надійності (табл. 2) [4].
Таблиця 2
Групи туроператорів України за значеннями інтегральної оцінки
за 2009 рік
Групи

Значення
інтегральної оцінки

І

високий рівень
(>10,0)

ІІ

достатній рівень
(1,0-10,0)

ІІІ

низький рівень
(<1,0)

Туроператори
ТОВ “Туристична компанія “Анекс Тур”
ТОВ “Пегас Туристик”
ТОВ “Туртесс Тревел”
ТОВ “ТТВК”
ТОВ “Блу Чіп”
АТ “Обрій Інк.”
ТОВ “Албіз-Тур”
ТОВ “Тревел Профешнл Груп”
ТОВ “М.І.Б.С. Тревел (M.І.B.S. TRAVEL)”
ЗАТ “Гамалія”
ТОВ “Пілот”
ТОВ “Агенство “Пан-Укрейн”
ТОВ “Корал Тревел”
ТОВ “Тез Тур”; ТОВ “Туристична фірма “Сам””

На основі запропонованої рейтингової оцінки за визначеним значенням показників (табл..2)
здійснено якісний розподіл туроператорів України на відповідні групи.
Висновки з проведеного дослідження. Використання рейтингу туроператорів на основі
інтегральної оцінки дозволило визначити три групи туристичних підприємств: з високим, середнім та
низьким рівнем інтегральної оцінки, а також оцінити відмінність в оцінках офіційного рейтингу та
рейтингу на основі інтегральної оцінки. При цьому вплив на значення інтегральної оцінки показника
синергетичного ефекту від ІМК виявився найбільшим, що дозволяє запропонувати включити
розрахунок цього показника в аналітичну роботу відділу маркетингу туроператорів з метою
вдосконалення політики інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств.
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Аннотация
В статье предложен методологический подход к построению интегральной рейтинговой
оценки туристических предприятий. Обосновано механизм ее использование в интегрированных
маркетинговых коммуникациях туристических предприятий.
Ключевые слова: туризм, рынок туристических услуг, интегрированные маркетинговые
коммуникации, рейтинговые оценки.
Annotation
In the article the methodological going is offered near the construction of integral rating estimation of
tourist enterprises, he mechanism of its use in integrated marketing communications, tourism enterprises.
Key words: tourism, market of tourist services, integrated marketing communications, rating
estimations.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ
Постановка проблеми. Обсяг інвестицій, який на сьогодні виділяється для розвитку сільського
господарства недостатній у порівнянні з потребою. Проблема не лише у застарілій матеріальнотехнічній базі, а й у необхідності впровадження нових технологій для підвищення
конкурентоспроможності галузі.
Тому сучасний розвиток сільського господарства нерозривно
пов'язаний із підвищенням його інвестиційної привабливості для залучення як внутрішніх, так і
зовнішніх інвестиційних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств знайшли своє відображення у працях таких науковців: Г. Іваніцька
[1], К. Маркевич [4], Ю. Мельник [5], А. Епіфанов [6] та ін. Проте, незважаючи на значну кількість
ґрунтовних наукових робіт, залишається багато невирішених проблем і протиріч у цій сфері
дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення рейтингової оцінки інвестиційної
привабливості виробництва ячменю на рівні в розрізі районів хмельницької області на основі
виробничо-економічних показників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор з точки бізнесу характеризують
як уповільнений рух капіталу (довготривалість виробничого циклу в середньому перевищує рік, тоді як
у багатьох інших галузях – 1-3 місяці, а в торгівлі ще менше), низька господарська маневреність
(зупинка виробництва неможлива, його можна тільки ліквідувати), вразливість до змін природнокліматичних умов тощо. Йому характерна підвищена ризикованість, яка має компенсуватися вищою
ставкою прибутковості порівняно з іншими галузями [5, с. 4].
Проте, незважаючи на такі негативні тенденції, аграрний сектор сьогодні це локомотив
економіки. Навіть в умовах кризи він показав стабільну роботу. Об’єм виробництва в галузі на 3%
вище, ніж в докризовий рік.[3, с. 111] У сезоні 2009/10 Україна утрималася на третьому місці в
рейтингу провідних світових експортерів зерна (9,3 млн. тонн пшениці) та утримує лідерство у світі по
експорту ячменю (6,2 млн. тонн) [8]. За оцінкою Всесвітньої Організації Торгівлі Україна займає шосте
місце по експорту пшеничної муки, насіння олійних культур, обезжиреного сухого молока [3, с. 113].
Незважаючи на соціальну значимість галузі у міжгалузевій конкуренції за інвестиції, сільське
господарство поступається промисловості, торгівлі, транспорту. Тому однією з головних проблем на
сьогодні є пошук шляхів підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства в умовах
кризи.
Інвестиційна привабливість – це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та зовнішнього
середовища об`єкта можливого інвестування [1; 4]. Головна суть інвестиційної привабливості полягає
в реалізації стратегії отримання максимального прибутку від вкладеного капіталу. Тому на
сьогоднішній день, при розробці і прийнятті інвестиційних рішень, інвестор
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оцінює ступінь ризику реалізації проекту, тобто інвестиційна привабливість розглядається як
узагальнена характеристика переваг і недоліків об’єкта інвестування. Тому виникає потреба у
розробці стратегічної програми для залучення інвестицій, яка повинна передбачати принципи
співпраці із зовнішніми і внутрішніми партнерами, заходи щодо створення сприятливого інвестиційного
клімату [2, с. 8].
Для визначення інвестиційної привабливості виробництва ячменю у районах Хмельницької
області обрахуємо рейтингову оцінку.
Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості обчислюється шляхом підсумування відносних
відхилень показників, які характеризують відповідну діяльність суб’єкта господарювання, до
найкращих значень цих показників інших підприємств країни або галузей (регіонів) за формулою:

n

Sj =

∑

i =1

B max − B ij
(
)+
B max − B min

n

∑

i =1

(

B ij − B min
),
B max − B min

де, Sj – рейтингова оцінка інвестиційної привабливості j-го суб’єкта господарювання за кожним із
показників;
Bij – значення і-го показника j-го суб’єкта господарювання, 1≤ і ≤ n;
Вmax, Bmin – максимальне та мінімальне значення показників.
Перша частина формули використовується для оцінки показників, зростання яких має позитивне
значення, друга частина – для оцінки показників, зростання яких має негативний ефект [6, с. 191].
Проведемо оцінку рівня інвестиційної привабливості виробництва ячменю районів Хмельницької
області за допомогою розрахунку рейтингової оцінки господарської діяльності районів на основі
комплексу показників за господарський рік, що характеризують результати виробничої діяльності
району щодо розвитку виробництва ячменю.
За допомогою рейтингової оцінки ми визначимо групи районів, найбільш привабливих для
залучення інвестиційних ресурсів для вирощування ячменю.
Підведення підсумків роботи районів у вирощуванні ячменю здійснимо за такими показниками
діяльності за 2009 рік: питома вага ячменю у валовому зборі зернових, %; вироблено ячменю на душу
населення, кг; урожайність ячменю, ц/га; припадає тракторів на 1000 га ріллі, припадає на один
зернозбиральний комбайн зернових і зернобобових, га; внесено мінеральних добрив під зернові та
зернобобові на 1 га посівної площі, кг; еколого агрохімічна оцінка ріллі, бали; собівартість 1ц ячменю,
грн.; рівень рентабельності (збитковості), %.
Визначений рейтинг інвестиційної привабливості виробництва ячменю у районах Хмельницької
області наведено таблиці 1.
Провівши розрахунки, ми поділили райони на чотири групи за рівнем інвестиційної
привабливості для залучення коштів у виробництво ячменю: високий, середній, низький і не
привабливий.
В групу з високим рівнем інвестиційної привабливості увійшли 3 райони: Теофіпольський (сума
коефіцієнтів склала 1,94), Білогірський (3,29) і Чемеровецький.(3,40). Дані райони Хмельницької
області мають добрі результативні показники: урожайність 25,7-29,4 ц/га, собівартість виробництва
ячменю – 64,41 - 92,55 грн/га. Рівень рентабельності – 16,1 і 29,2 % відповідно. Незважаючи на те, що
Чемеровецький район має рівень збитковості 11,9%, проте він на одну особу виробляє 1040 кг ячменю
(на третьому місці), питома вага ячменю у валовому зборі зернових складає 35,2% (найбільший
показник 36,3% має Ізяславський р-н), на другому місці по забезпеченості тракторів – 9 шт. на 1000 га
ріллі (на першому місці Теофіпольський р-н – 13 шт), має один з найкращих бал за еколого
агрохімічною оцінкою – 55.
В групу районів з середнім рівнем інвестиційної привабливості увійшли 8 районів: Ізяславський
(3,81), Волочиський (3,89), Старокостянтинівський (3,95), Кам’янець-Подільський (4,06),
Старосинявський (4,27), Полонський (4,31), Красилівський (4,40), Шепетівський (4,72) Дані райони
мають добру врожайність ячменю 33,3 – 21,6 ц/га, проте більшість з них працюють у збитку. Найкраші
показники з цієї групи має Полонський район: урожайність – 29,3 ц/га, собівартість – 59,32 ц/га, рівень
рентабельності і – 27,7%. Проте не дали потрапити в групу високої інвестиційної привабливості
привабливості такі показники як питома вага у валовому зборі зернових – 18,6% (17 місце по району);
виробництво ячменю на одну особу, кг- 280 кг (16 місце); внесено мінеральних добрив на 1 га посівної
площі зернових і зернобобових, – 29 кг і це найгірший показник по області. В цій групі
Старокостянтинівський район має найвищий рівень збитковості, проте він займає перше місце по
кількості виробництва ячменю на одну особу – 1430 кг, має непоганий бал ґрунтів – 52 (7-ме місце по
області), непогана забезпеченість тракторами – 6 тракторів на 1000 га ріллі (8-ме місце), займає 10
місце по внесенню мінеральних добрив – 62 кг на 1га посівів зернових і зернобобових.
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0,00 3,29

2
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26,1
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81,5
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18,7
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28,1
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та зернобобові,
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Еколого
агрохімічна
оцінка ріллі
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зерно-збиральний комбайн
посівів зернових і
зернобобових
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тракторів
на 1000 га ріллі

К

0,40

20,9

К

кг

28,0

од.

К

Виробництво
ячменю на
1-ну людину

ц/га

Урожайність
ячменю

К

Білогірський
Віньковецький
Волочиський

%

Райони

Питома вага
ячменю у
валовому зборі зернових

Таблиця 1
Рейтинг інвестиційної привабливості вирощування ячменю у Хмельницькій області,
2009р. [7]

0,49

740

0,56 7,5 0,55 219,8 0,45

60

0,63

60

0,00

98,06

0,32

-7,4

0,39 3,89

5

20,8 0,74 18,9 0,82
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Деражнянський 16,0 0,98 23,6 0,55
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0,73 5,7 0,72 237,0 0,51
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0,41
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88,08
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0,40 4,84
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0,62
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0,88
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0,21

-18,6 0,51 6,01
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Ізяславський
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0,84

20,9

0,71
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0,95 4,1 0,87 166,9 0,28
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0,39

47

0,50

75,49

0,15

0,9

0,30 4,99
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36,3

0,00

28,8

0,26
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0,65 6,1 0,68 178,7 0,32
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0,98

47
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0,50
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15

31,2

0,25
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0,31 101,71

0,35

-46,9 0,81 3,95
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0,11
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1

0,80
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3

0,27 4,72
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-10,0 0,40 5,77
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3,7
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*

*

*

До групи низької привабливості увійшло 6 районів: Городоцький (4,84), Дунаєвецький (4,99),
Хмельницький (5,23), Славутський (5,23), Віньковецький (5,51), Ярмолинецький (5,77). Середня
урожайність цієї групи становить 21 ц/га, низька забезпеченість технікою. Райони цієї групи працюють
переважно зі збитком. Порівняно низька питома вага ячменю у валовому зборі зернових.
До інвестиційно непривабливих районів по вирощуванню ячменю увійшли Летичівський (5,91),
Деражнянський (6,01), Новоушицький (7,12), які мають середню врожайність ячменю 20,9 ц/га і
працюють зі збитком. В найгіршому стані знаходиться Новоушицький район. Він має найнижчу по
області урожайність – 15,8 ц/га, найвищу собівартість – 185,43 ц/га, найбільший отримав збиток –
рівень збитковості 65,3%, найгірше забезпечений технікою – на 1000 га ріллі припадає 3 трактори.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином за допомогою рейтингової оцінки
визначені найбільш привабливі і непривабливі райони для вирощування ячменю. На сьогодні у
інвестора відсутня повна достовірна і необхідна йому інформація про становище району, де
знаходиться конкретний об’єкт, який він хоче інвестувати. Тому регіональна влада повинна взяти на
себе відповідальність з вивчення і надання інформації про інвестиційну привабливість районів і
визначити пріоритетні галузі сільського господарства, можливі об’єкти і підприємства, які потребують
інвестування.

161

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Бібліографічний список
1. Іваніцька Г. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств в умовах
економічної
кризи.
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2009/files/09igboec.pdf
2. Конкурентні переваги територій у боротьбі з інвестиції / М. Дацишин., Р. Дацків, О. Микита та
ін. – К., 2004. – Вип.4. – Інститут реформ. – 44 с.
3. Концепція комплексної державної програми реформ та розвиткусільського господарства
України. [проект] – 2010. – 196 с.
4. Маркевич К. Л. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www.confcontact.com/ 2009_03_05/2_markevich .htm
5. Мельник Ю. Ф. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення
інноваційного розвитку / Ю. Ф. Мельник, П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2009. – №1. – С. 3-15.
6. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання :
монографія / [А.О. Епіфанов, Н.А. Дехтяр, М.В. Мельник та ін..] ; за ред. д. е. н. А.О. Епіфанова. –
Суми : УАБС, 2007. – 286 с.
7. Сільське господарство України за 2009 рік. [cтат. збірник]. / За ред. Ю. М. Остапчука. – К. :
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 369 с.
8. Україна зайняла перше місце у світі по експорту ячменю. [Електронний ресурс] Режим
доступу: http://tsn.ua/groshi/ukrayina-zaynyala-pershe-misce-u-sviti-po-eksportu-yachmenyu.html
Анотація
У статті викладено методику рейтингової оцінки ефективності виробництва. Визначено
інвестиційно-привабливі райони Хмельницької області для виробництва ячменю.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, рейтингова оцінка, ячмінь.
Аннотация
В статье изложена методика рейтинговой оценки эффективности производства.
Определены инвестиционно-привлекательные районы Хмельницкой области для производства
ячменя.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, рейтинговая оценка, ячмень.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, які дедалі активніше відбуваються у світовій
економіці, мають вирішальний вплив на складові соціально-економічного розвитку підприємств. Цей
вплив проявляється, насамперед, через посилення інноваційних процесів та їх якості. Саме якість
інноваційної продукції є дієвим засобом у конкурентній боротьбі. Досягнення стабільності і зростання
економіки і підприємства зокрема можлива за умови, якщо дана проблема виділяється і вирішується
як першочергова.
Складність і багатоаспектність проблеми взаємодії якості та інновацій потребує особливих
підходів до її вирішення. Наміри інтеграції України до ЄС вимагають докорінного поліпшення
інноваційних процесів у загальному масштабі та суттєвого підвищення ефективності функціонування і
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. За цих умов якість у широкому розумінні має стати
пріоритетом держави та перетворитися на загальнонаціональну ідею українського суспільства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема забезпечення якості продукції
розглядається у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі, зокрема, у працях Дандона Е.,
Мясниковича М., Сідоріна В., Новака А. Мітчела Н. та інших. Окремі теоретичні аспекти інноваційного
розвитку окреслені у працях А.Сміта, Д.Рікардо, Т.Мальтуса, Дж.Мілля, В.Рошера, А.Маршалла та
інших. Більш глибоке визначення новацій, систематизація ознак та значимості інноваційного розвитку
спостерігається в дослідженнях Й.Шумпетера, Д.Белла, М.Портера, В.Хіппеля, Б.Санто,
Р.Фатхутдінова.
Вітчизняна економічна школа, що займається фундаментальними проблемами інноваційного
розвитку представлена такими вченими як О.Амоша, В.Антонюк, А.Землянікін, Ю.Кіндзерський,
Г.Ільїна, Н.Орлова, М.Якубовський та інші.
Проте, дана тематика досліджена недостатньо глибоко та комплексно, оскільки перехід на
інноваційний шлях розвитку економіки України дуже складний, тривалий і специфічний, що
характеризується ринковими трансформаціями в усіх сферах суспільного життя і потребує
кваліфікованого та зваженого дослідження досягнення підприємством якості інноваційної продукції.
Постановка завдання. Формування якості продукції повинно бути в центрі уваги всіх
товаровиробників. При цьому треба мати на увазі, що якість продукції формується на всіх етапах
просування її до споживача. Насамперед це стосується процесу виробництва через інновації і
вдосконалення існуючих технологій, яка передбачає впровадження кращих новинок, регламентування
важливих якостей через систему стандартів, впровадження економічно обґрунтованих матеріальних
стимулів за підвищення якості роботи.
Метою даної статті є дослідження сучасних аспектів забезпечення якості продукції в контексті
використання інноваційних можливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, єдиного трактування поняття
„інновація” не існує, однак під ним слід розуміти результат інноваційної діяльності, відображений у
вигляді наукових, технічних, організаційних, економічних новинок, який може бути отриманий на будьякому інноваційному процесі. У рамках організації інновація об’єднує продукцію, процеси і систему
бізнесу. Дійсно, його можна застосовувати в будь-якій галузі організаційної діяльності, включаючи
науково-дослідні роботи, технологію та політику.
Встановлено, що моделі „якості” розвиваються навколо повторюваних процесів. Моделі
„досконалості” поєднуються з з питаннями „більше і краще”. Інноваційні моделі поєднуються з
удосконаленням процесів. Всі три сфери працюють у динамічному напруженні.
Наприклад, системи якості гарантують, що бізнез-процеси відповідають технічним умовам,
орієнтованим на споживача і продукцію. Це стосується стандартизації, управління та відповідності.
Інновації. Особливо інновації шляхом мозкової атаки, тягнуть за собою радикальні зміни.
Якщо прослідкувати на практиці взаємодію всіх трьох сфер, то видно, що з однієї сторони – вони
конфліктують між собою, а з іншої - взаємодіють і доповнюють одна одну.
На даний час діяльність підприємства полягає в менеджменті всіх трьох сфер: якості,
досконалості та інновацій. У цьому контексті консультанти в сфері якості можуть працювати разом з
менеджерами, розширювати їх горизонт від питань якості до якості інновацій, зрозуміти, і захищати
значення якості, визнаючи значення інновації. Встановлено, що насправді моделі якості допомагають
побудувати інструменти для інноваційного менеджменту.
В основі висвітлення моделі інновацій лежить теорія і дослідницька база, яка ставить інновації в
контекст якості та досконалості. Модель підтверджена даними бенчмаркінгу, у яких надана велика
кількість завдань для менеджерів, що бажають пізнати й опанувати інновації. Модель включає шість
складових: загальний менеджмент, стратегія, ретельне вивчення можливостей, маркетинг,
виробництво, адміністрування [8, с. 120-122].
Ще шість функцій, які паралельно функціонують шести, є вимогами до жорсткого і
безперервного менеджменту інновацій. Це керівництво інноваціями, стратегія інновацій, активне
вивчення можливостей, внутрішній „маркетинг”, що створює правильне внутрішнє середовище або
клімат для інноваційних робіт, ключові процеси інноваційного „виробництва”, вимірювання інновацій.
За цією моделлю складений інструмент проведення обстеження, названий "WAVE" (хвиля). Практика
застосування даної моделі свідчить, що використання принципів і практики якості та досконалості
сприяє удосконаленню менеджменту інновацій.
Для розробки ефективної інноваційної політики суб’єктів господарювання необхідно розглянути
якість та інновації в аспекті змісту критерію „якість інноваційної продукції” в рамках сучасних уявлень про
критерії оцінки якості як комплексної категорії, що сукупно відбиває техніко-економічні, соціальні,
екологічні, інтелектуальні, управлінські та інші аспекти всіх стадій життєвого циклу продукту [6, с. 213-216].
Відомі різні концептуальні підходи до визначення змісту критерію „якість” продукції. Наприклад,
Комісія Союзу німецьких інженерів визначила вісім ціннісних сфер технічної діяльності, що визначають
якість: здатність до функціонування, економічність, добробут, здоров'я, безпека, якість навколишнього
середовища, якість суспільства, розвиток особистості.
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Стабільне становище виробничої структури різної форми власності та призначення
визначається багатофакторним критерієм конкурентоспроможності, тобто сукупністю матеріальних,
організаційних, інтелектуальних та інших компонентів, що забезпечують переваги продукції (виробів,
матеріалів, технологій, послуг тощо) в порівнянні з аналогами.
Серед численних компонентів конкурентоспроможності, визначальну роль відіграє якість
продукції. Множинність складових критерію конкурентоспроможності зумовила різні концептуальні
підходи до управління підприємством. Основу першого складає пріоритет доступності продукції,
внаслідок мінімізації її вартості. Цінова політика такого підприємства – основа його розвитку. Стратегія
передбачає максимальне використання уніфікованих елементів конструкції, технологій, матеріалів,
технологій стандартизованих якості. Як правило, це великі спеціалізовані підприємства з порівняно
вузьким номенклатурним діапазоном. Концепція мінімізації вартості переважала в розвинених країнах
до насичення ринку. Особливий розвиток ця концепція отримала в СРСР в результаті формування в
рамках єдиного народно-господарського комплексу системи управління, що ґрунтується на поєднанні
планового й адміністративного ресурсів. Концепція мінімізації вартості дозволяла досягти
комерційного успіху при наявності гарантованого ринку збуту продукції, завдяки жорсткому плановому
розподілу або монопольному становищі на ринку. При цьому витрати виробника на інші компоненти
конкурентоспроможності продукції (дослідження ринку, сервісне обслуговування, рекламу, розробку
нових технологій та ін) були мінімальні, що забезпечувало оптимальне співвідношення основних
показників „якість – ціна” [11, с. 54-56].
Розвиток маркетингу, як одного з компонентів забезпечення конкурентоспроможності та
використання сучасних технологій його проведення на державних і міждержавних ринках, зумовили
формування нової концепції забезпечення конкурентних переваг продукції серед аналогів. Зміст цієї
концепції складає орієнтація виробника на потреби конкретного споживача. Продукція виробника
створюється з максимальним урахуванням вимог споживача, як правило, при формуванні
ексклюзивних взаємин, що визначають специфічні форми поставки, взаєморозрахунків, логістичного
та сервісного обслуговування.
Елементи розглянутих концепцій обумовили формування сучасної методології управління
якістю продукції промислових підприємств, як основи стратегічного розвитку. Високоефективні
підприємства, для забезпечення конкурентоспроможності продукції в якості основного компонента
виробничої діяльності, вводять інтелектуальне забезпечення всіх стадій життєвого циклу продукції.
Поняття „інтелектуальне забезпечення” включає комплекс заходів щодо розробки і застосування
наукоємної науково-дослідної продукції у вигляді нових матеріалів, технологій, устаткування, систем
управління, контролю та реалізації на основі використання і розвитку потенціалу виробничого та
управлінського персоналу.
Специфікою категорії „якість” відносно інноваційних продуктів є, безумовно, наявність нового
компонента хоча б на одній зі стадій життєвого циклу продукту. Як правило, сучасні інноваційні
технології забезпечують досягнення економічних, матеріальних, екологічних та інших переваг і, в ряді
випадків, призводять до виробництва принципово нових продуктів, що не мають аналогів [7, с. 14-20].
Розвиток цієї концепції привело до трансформації функціонального змісту концепції якості
інноваційної продукції (рис. 1).
Особлива роль у концепції якості інноваційної продукції належить інтелектуальному
забезпеченню, яке є багатокомпонентним продуктом творчого процесу на основі практичного
застосування досягнень фундаментальних і прикладних наук, системи підготовки персоналу.
Характерна риса цього компоненту – безперервність, зумовлена не стільки необхідністю
вдосконалення якості продукції, скільки безумовною потребою формування адекватного сприйняття
всіх учасників життєвого циклу інноваційного продукту.
Для реалізації концепції якості інноваційної продукції доцільно творчо використати накопичений
досвід до практичного втілення основних компонентів цього багатоаспектного поняття, що базується
на ідеології TQM (Total Quality Management) (рис. 2).
Сучасний підхід до управління якістю інноваційної продукції базується на серії міжнародних
стандартів ISO 9000. Стандарти ISO 9000:2000 формалізують принципи TQM, що визначають систему
управління якістю. Система менеджменту якості інноваційної продукції містить основні принципи
Демінга і додатково включає елементи інтелектуального забезпечення, засновані на високому рівні
базової підготовки персоналу, що постійно розвивається. Це не тільки сприяє залученню персоналу в
інноваційну діяльність щодо підвищення якості, а й формуванню сприятливого оточення ринку
споживання [10,с. 385-392].
Як відомо, одним з основних елементів TQM є необхідність приділення достатньої уваги
клієнтам. Підприємства повинні визначити потреби нинішнього і майбутнього споживача та рівень їх
задоволеності. Можна припустити, що в майбутньому споживачі будуть все більш вимогливими,
зокрема, з розвитком менеджменту якості. Тобто будь-які зміни повинні здійснюватися відповідно до
потреб клієнтів, тому можна стверджувати, що даний аспект системи TQM є стимулом для створення
інноваційного продукту.
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Державна політика інноваційного розвитку промисловості

Державні і між державні системи якості інноваційної продукції
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Рис. 1. Функціональний зміст концепції якості інноваційної продукції
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Рис. 2. Методологія забезпечення якості інноваційної продукції
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Крім того, розширення можливостей та роботи в команді, раціональність в аналізі процесів
виробництва та бенчмаркінгу, а також орієнтованість на клієнта та безперервне навчання можуть
допомогти підприємствам бути більш винахідливими у своїй діяльності. Однак, для цього концепції
TQM повинні бути достатньо зрозумілими для керівництва, а підприємство в цілому повинно прагнути
до того, щоб поняття якість та інновації діяли комплексно.
В контексті висвітлення даної проблеми можна констатувати, що методологія менеджменту
якості інноваційної продукції, яка базується на фундаментальних принципах матеріально-технічного,
конструкторсько-технологічного та організаційного забезпечення, доповнюється найважливішим
компонентом – інтелектуальним забезпеченням, що представляє комплексне використання
фундаментальних і прикладних досліджень у різних галузях знань для формування ефективного
життєвого циклу продукції.
У результаті досягається формування інноваційного циклу забезпечення якості продукції не
тільки на підприємстві, а й на регіональному та міжрегіональному рівнях (рис. 3).
Інноваційн
а
політика

Інноваційне
сприйняття

Інноваційн
а
діяльність

Інноваційне
серед овище

Рис. 3. Інноваційний цикл забезпечення якості
Обов'язкова складова такого циклу – інноваційне сприйняття, що формує оптимальне
поєднання науково-дослідних, виробничих, управлінських, соціально-економічних і політичних аспектів
сталого розвитку. Формування стратегії сталого розвитку суб'єктів господарювання в сучасних умовах
базується на інноваційній державній політиці, що забезпечує законодавчу, правову, адміністративноуправлінську і техніко-економічну базу для комплексного розвитку. Специфічна особливість такої
стратегії – принцип перманентного вдосконалення якості інноваційної продукції на основі нового
методологічного підходу, що включає принцип інтелектуального забезпечення всіх стадій життєвого
циклу. Ефективне інтелектуальне забезпечення дозволяє формувати інноваційний цикл якості
інноваційної продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження показують, що якість та
інновації, безумовно, дві ключові стратегії, які підприємства використовують для забезпечення
конкурентних переваг на ринку. З іншої сторони, існує досить мало результатів досліджень про те, як
ці дві стратегії взаємопов'язані і яким чином вони можуть досягти організаційної цілі разом. Проте,
глибше дослідивши дану проблему, можна сказати наступне, що тільки при умові правильного
трактування основних концепцій якості щодо впровадження інновацій та першочергового вирішення
використання інноваційних можливостей, надасть змогу підприємству досягти високоякісної продукції.
В подальших дослідженнях, на основі визначення сутності понять „інновація” та „якість”,
доцільно вдосконалити процеси взаємодії даних категорій та визначити переваги та недоліки їх
комплексного функціонування.
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Анотація
У статті обґрунтовано важливість забезпечення якості продукції при використанні
інноваційних можливостей. Окрему увагу приділено дослідженню управління взаємодії якості,
досконалості та інновацій. Розглянуто сучасний підхід регулювання якості інноваційної продукції на
основі принципів Загального управління якістю.
Ключові слова. Досконалість, загальне управління якістю, інновації, інноваційний потенціал,
інноваційна стратегія, конкурентоспроможність, продукція, якість.
Аннотация
В статье обоснована важность обеспечения качества продукции при использовании
инновационных возможностей. Отдельное внимание уделено исследованию управления
взаимодействия качества, совершенства и инноваций. Рассмотрен современный подход
регулирования качества инновационной продукции на основе принципов Общего управления
качеством.
Ключевые слова. Совершенство, общее управление качеством, инновации, инновационный
потенциал, инновационная стратегия, конкурентоспособность, продукция, качество.
Annotation
In the article is grounded importance of providing of quality of products is reasonable at the use of
innovative possibilities. The special attention is spared the investigatіоn оf management of combination
quality, excellence and innovations. Modern tendencies of adjusting of quality of innovative products on the
basis of the Total quality management principles are considered.
Key words. Excellence, total quality management, innovation, innovative capacity, innovative
strategy, competitiveness, production, quality.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВІВ
ЧИСЕЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Постановка проблеми. Основним завданням нормування витрат управлінської праці є
встановлення нормативної чисельності працівників для виконання певних обсягів і видів робіт. Обсяг
робіт при цьому безпосередньо не вимірюється, а характеризується непрямими показниками. Для
використання в практичних умовах найбільш об’єктивним і точним є методичний підхід, згідно з яким
чисельність працівників розраховується в цілому і по функціях управління. Визначення нормативів
чисельності буде передбачати врахування впливу різних чинників на трудомісткість управління або
обслуговування. Основною проблемою при використанні цього підходу є складання переліку функцій і
їх подальше визначення з метою розрахунку трудомісткості виконання кожної функції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки в Україні у відповідності до
загальнодержавної програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з
праці та професійної класифікації на 2004-2007 роки було розроблено та затверджено міжгалузеві
нормативи чисельності працівників для окремих категорій спеціалістів та службовців [1]. Водночас
деякі нормативи передбачають визначення норм часу для робіт, виконуваних окремими
спеціалістами, наприклад, економістами з праці, конструкторами на розробку конструкторської
документації, проектування засобів технологічного оснащення тощо [2; 3; 4]. Такі норми часу є
диференційованими за методом визначення та міжгалузевими – за сферами застосування. В основу
визначення норм часу покладено трудомісткість робіт, яка в свою чергу визначається декількома
чинниками. Так, основними факторами трудомісткості конструкторських робіт є новизна та група
складності об’єкту проектування, які мають описовий характер [5, с. 81]. Диференційовані норми часу
передбачають використання значної кількості поправочних коефіцієнтів, що ускладнює та обмежує
можливості використання норм часу. Водночас перелік таких нормативних документів є вкрай малим і
не вирішує загальну проблему нормування праці управлінського персоналу.
Існуючі міжгалузеві нормативи чисельності також базуються на використанні факторного
підходу. Так, міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку та нормативи
чисельності
працівників,
зайнятих
добором,
розстановкою,
підвищенням
кваліфікації
(перепідготовкою) та обліком кадрів визначаються на підставі загальної трудомісткості типового
складу робіт за рік, загальної чисельності працюючих на підприємстві, кількості самостійних
структурних підрозділів та питомої ваги робіт, яка виконується на ПЕОМ [6; 7].
Визначення витрат розумової праці, необхідних для отримання заданих результатів, вимагає
дослідження і розробки обґрунтованих нормативних залежностей цих витрат від різних вагомих
чинників, що характеризують складність вирішуваної задачі або виконуваної функції (роботи).
Аналіз досвіду й наукових досліджень в галузі регламентації праці управлінців свідчить про
існування різних підходів до визначення чисельності окремих категорій управлінського персоналу. Як
вказує І.Б. Омельченко, нормативи чисельності управлінського персоналу підприємства по основних
підрозділах повинні ґрунтуватися на статистичному аналізі фактичної чисельності працівників та її
залежності від таких факторів, як складність робіт, їх різноманітність, відповідність кваліфікації
працівника складності виконуваних робіт, використання сучасних засобів обробки інформації, що
об'єктивно впливають на трудомісткість виконання робіт і реалізацію функцій, закріплених за
структурними підрозділами з урахуванням сформованих на підприємстві економічних і організаційнотехнічних умов [8, c. 18]. Однак, незважаючи на необхідність врахування зазначених чинників, автор
не наводить відповідного методу розрахунку показника загальної кількості виконаних робіт за рік, який
в пропонованій методиці є базою розрахунку чисельності управлінського персоналу [9]. При всій
слушності і корисності пропозицій автора використання коефіцієнту корегування, який враховує не
тільки ненормовані або невластиві роботи, час на відпочинок та особисті потреби, але й втрати
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робочого часу, що є помилковим з огляду на необхідність врахування тільки економічно виправданих
витрат робочого часу.
Заслуговують на увагу дослідження В.М. Василенко та О.С. Мороза, які пропонують функції
управління, покладені на керівника, деталізувати на підфункції, що конкретизують його посадові
обов’язки, та підфункції, що делегуються керівникам більш низького рівня управління, з подальшим
розрахунком ступеню деталізації функцій для керівників структурних підрозділів металургійного
підприємства [10, c. 26, 35]. Зазначений підхід може бути покладено в основу науково-методичного
підходу щодо деталізації трудових функцій при розрахунку нормативної чисельності спеціалістів та
службовців.
Постановка завдання. Метою статті є розробка науково-методичного підходу до визначення
нормативів чисельності управлінського персоналу промислового підприємства на базі
багатофакторного аналізу функціонального поділу праці у сфері управління й обслуговування
виробництва, що буде сприяти підвищенню рівня обґрунтованості планово-економічних розрахунків
штатного розпису персоналу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Різноманітність виконуваних робіт управлінськими
працівниками, відсутність єдиних алгоритмів їх виконання, суб'єктивні особливості процесу мислення
при переробці необхідної інформації і прийняття рішень обумовлюють застосування різних методик
нормування і видів норм. Визначення нормативної чисельності кожної групи управлінського персоналу
має свої особливості. Так, для розрахунку нормативної чисельності спеціалістів та службовців
структурних підрозділів промислових підприємств пропонується науково-методичний підхід, відповідно
до якого нормативна чисельність працівників тієї чи іншої категорії встановлюється залежно від видів
відповідних функцій та трудомісткості їх виконання. В загальному випадку ступінь диференціації
трудових функцій має визначатися на підставі положень про структурні підрозділи і посадових
інструкцій для кожного спеціаліста та службовця в залежності від складності виконання конкретної
функції або підфункції. Цілком очевидно, що врахувати всі види функцій, виконуваних у майбутньому,
практично неможливо. Тому доцільно здійснити облік трудових функцій спеціалістів та службовців, які
є найбільш властивими досліджуваним групам працівників, визначити ступень їх диференціації та
плановану трудомісткість виконання. Таким чином, визначальною основою встановлення нормативної
чисельності спеціалістів та службовців є трудомісткість виконання функцій, розрахунок якої
представляє суттєву складність і потребує використання точного і надійного методу.
Визначення чисельності керівників є більш складним завданням у порівняні із спеціалістами та
службовцями. Для забезпечення високого рівня обґрунтованості таких розрахунків визначення
нормативної чисельності керівників має здійснюватися шляхом поєднання різних методичних підходів,
до яких належать: мікроаналіз, аналіз кількості різновидів функцій керівника протягом певного часу,
хронометраж робочого дня керівника, емпіричний аналіз, нормативний та функціональний методи.
Будь-який з них має свої переваги й обмеження, для кожного з яких можна виділити сферу
використання. Оскільки вони доповнюють один одного, вірогідність результатів дослідження
забезпечується доцільним їх синтезом.
Обґрунтування нормативів чисельності управлінського персоналу промислового підприємства
пропонується здійснювати на базі багатофакторного аналізу функціонального поділу праці у сфері
управління й обслуговування виробництва. Алгоритм розрахунку ґрунтується на функціональному
розподілі праці з урахуванням впливу значущих чинників на чисельність управлінського персоналу
різних категорій. При цьому по кожній функції управління слід виявити фактори, що впливають на
чисельність персоналу даної функціональної групи. Загальну кількість врахованих факторів доцільно
обмежити тільки тими, вплив яких є найбільш істотним. Надалі визначається вид економікоматематичної моделі для характеристики залежності між чисельністю персоналу даної функціональної
групи і діючими чинниками. Відбір факторів повинен здійснюватися з урахуванням типу виробництва,
складності та трудомісткості продукції та інших факторів, що характеризують особливості
підприємства і його продукцію.
У загальному випадку визначення нормативної чисельності управлінського персоналу
пропонується здійснювати на підставі математичної моделі:

Ч н.i = f {X 1 , X 2 ,..., X n }i ,

(1)

де Ч нi – нормативна чисельність працівників i-ої категорії управлінського персоналу;

X 1 , X 2 ,...X n – перелік факторів, що визначають чисельність працівників i-ої категорії
управлінського персоналу.
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Подальша деталізація нормативної чисельності по кожній функції має здійснюватися на основі
норм керованості, за допомогою яких може бути конкретизовано кількість структурних підрозділів, які в
свою чергу можуть створюватися в межах одного функціонального підрозділу. Для категорій
працівників, праця яких не може бути пронормована за допомогою розроблених нормативів, може
бути застосовано аналітично-дослідницький метод, в основі якого лежить розробка процедур робіт.
Дана ситуація передбачає маршрутну технологію, яка представляє собою перелік виконуваних
операцій та їх послідовність, зовнішні та внутрішні інформаційні зв'язки, форми документів,
використання технічних засобів.
Основою визначення нормативної чисельності працівників управлінського персоналу має бути
трудомісткість виконання робіт. Такий підхід потребує чіткого виокремлення видів робіт за можливістю
їх нормування. Застосування функціонального підходу дає змогу провести конкретне розмежування
між видами робіт, особливостями їх виконання, впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників на
трудомісткість та результативність управлінської праці. Слід враховувати, що така класифікація робіт
управлінської праці є загальною і може бути конкретизована для різних умов в залежності від
виконуваних функцій та співвідношення тих чи інших робіт працівника. Встановлення нормативів
чисельності має також передбачати наявність суттєвих відмінностей у складі функцій у підсистемах,
які за призначенням є однаковими, але відрізняються рівнями управління.
Особливу складність для врахування при визначенні чисельності управлінського персоналу
являють ненормовані роботи, які пов’язані, як правило, із виконанням функцій управління. До останніх
можуть бути віднесені загально-організаційні, а саме: розподіл доручень між працівниками,
налагодження дисципліни, відповідальності за доручену справу, розв’язання суперечностей та
конфліктів та інші. Врахування частки робіт, які є ненормовані, має здійснюватися на підставі
відповідного коефіцієнту, який може бути розрахований за формулою

Кн = 1 +

dн
,
1 − dн

(2)

де К н – коефіцієнт корегування, який враховує ненормовані або нехарактерні роботи для
управлінського персоналу;

d н – питома вага трудомісткості ненормованих робіт (функцій) в загальному обсязі
виконуваних робіт (функцій).
Аналіз структури функцій за їх видами для управлінців середнього рівня управління в умовах
металургійного підприємства свідчить, що частка ненормованих робіт може складати від 20 до 60%
загального обсягу виконуваних робіт. Тобто управлінська діяльність лінійних керівників практично
постійно пов’язана з прийняттям рішень та організацією їх виконання для досягнення певного
результату.
Висновки з проведеного дослідження. Обґрунтування нормативів чисельності управлінського
персоналу має здійснюватися на підставі досліджень переліку, обсягу та структури виконуваних
функцій, які для різних рівнів управління в межах одного підприємства можуть суттєво відрізнятися.
Визначення переліку робіт та їх співвідношення в загальному обсязі виконуваних робіт має
здійснюватися на підставі статистичних даних із врахуванням матеріалів первинної або робочої
документації, а саме звітів, тощо, а також за допомогою аналізу та побудови раціональних балансів
робочого часу, експертної оцінки та багатомірного статистичного аналізу. Суттєву питому вагу в
структурі функцій та виконуваних робіт керівників становлять ненормовані або випадкові роботи,
врахування яких є вкрай важливим для організації ефективної роботи керівників та результативності
виконуваних функціональних завдань.
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Аннотация
Обоснована необходимость разработки нормативов численности управленческого
персонала для различных уровней управления на предприятии. Предложен научно-методический
подход к учету видов работ по возможности нормирования их трудоемкости при определении
нормативов численности руководителей предприятия.
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ЕВОЛЮЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ «ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ» /
«ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКАМИ»
Ну и в налоговом ведомстве воды из клюва не выпустит.
Януш Леон Вишневский. Повторение судьбы.
Постановка проблеми. Звітність за податками розкриває її користувачам інформацію про
наявність зобов’язань за кожним податком за звітний (податковий) період, на підставі якого
здійснюється сплата або регулювання заборгованості платника податків за даним податком. Така
звітність за формами. встановленими податковими органами. періодично цим органам подається.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сфера податкових відносин відноситься до
жорстко регламентованих та передбачає встановлення певного понятійного апарату та застосування
його на практиці. Проблеми складання та подання податкової звітності постійно розглядаються у
працях науковців [1; 2; 3]. Словосполучення «податкова звітність» широко використовується у
навчальній та науковій літературі; розділи про «Податкову звітність» входять до складу навчальних
матеріалів з дисципліни «Звітність підприємства» тощо. В той же час певна кількість підручників за
профільною дисципліною «Звітність підприємств» не містить такого визначення та його наукового
тлумачення; найчастіше йдеться про декларації щодо окремих податків, їх нормативну регламентацію
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тощо. Тому потрібне детальне дослідження та деталізація такого важливого узагальнюючого поняття
податкового законодавства.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення еволюції трактування податкової звітності за
нормативними документами України та думками науковців в умовах дотримання основних засад
вітчизняного податкового законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення податкової звітності у нормативноправових актах України не має однозначного тлумачення та зазнає значних змін в зв’язку із змінами у
законах з питань оподаткування.
Зміст звітності за податками до набуття чинності Податкового кодексу України (далі –
ПКУ). До обов’язків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) належить: вести
бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її
зберігання у терміни, встановлені законами; подавати до державних податкових органів та інших
державних органів, відповідно до законів, декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і
відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) [6].
За нормативно-правовими актами, податкові органи затверджують форми податкових
розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків,
інших платежів, декларацій про валютні цінності; контролюють своєчасність подання платниками
податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів,
пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів
щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів, органи
податкової служби мають право здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих
податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та
зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а також планові та позапланові виїзні
перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових
платежів), додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями,
іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи [3]. Узаконодавчому акті
дається визначення податкової декларації, передбачалося подання нової декларації та випадки
подання такої декларації [5].
Хоча визначення податкової звітності відсутнє, у даному Законі широко використовується
поняття «податкова звітність», «обов'язкова податкова звітність», «податковий звіт», подання
податкової звітності за добровільним рішенням платника податків та ін.
Із процедурами підготовки та подання податкової декларації було щільно пов’язані строки
сплата платником податку податкового зобов’язання (строки погашення податкового зобов'язання), а
також зобов’язання контролюючого органу самостійно визначати суми податкового зобов'язання
платника податків; податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій
декларації, вважалося узгодженим з дня подання такої податкової декларації та ін.
Про законодавчі акти, які коментувалися вище у статті, можна вести мову у минулому, оскільки
вони втратили чинність у зв’язку із прийняттям Податкового Кодексу України [8].
Зміст обов’язків платників податків щодо подання податкових розрахунків за ПКУ. З набуттям
чинності ПКУ відбулися значні зміни у законодавчій базі щодо змісту податкових розрахунків. Під
податком за ПКУ розуміється обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що
справляється з платників податку відповідно до ПКУ. У певних розділах Кодексу передбачено
уточнення судження щодо різних податків, а саме щодо податку на прибуток підприємств – розділ ІІІ
ПКУ, податок на доходи фізичних осіб – розділ IV ПКУ, фіксований сільськогосподарський податок —
розділ ХIV ПКУ та ін.
Зазначимо головні елементи щодо звітності за податками, що знайшли відображення у статтях
ПКУ, табл. 1.
Таким чином, у ПКУ звітність за податками (податкова звітність) залишилася важливим
елементом адміністрування податків. Подання звітності входить до обов’язків платника податків,
регламентація звітності складає окрему главу 2 розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів
(обов’язкових платежів)»; таке поняття використовується при визначенні суми податкових та/або
грошових зобов’язань, вона є об’єктом перевірок, предметом відповідальності, йдеться про подання
податкової декларації щодо податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість.
Примітки щодо розвитку тлумачення звітності за податками за ПКУ. У ПКУ узагальнене
визначення податку – як обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється
з платників податку відповідно до цього Кодексу, значно відрізняється від того, що діяло раніше за
Законом України "Про систему оподаткування»: це був обов'язковий внесок до бюджету відповідного
рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що
визначаються законами України про оподаткування (табл. 2). Тобто зараз при оподаткуванні йдеться
про належний в обов’язковому порядку, безсумнівний платіж грошовими коштами, який справляється
з платника податку або податкового агента.
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Таблиця 1
Принципові положення щодо звітності за податками у Податковому Кодексі України
Стаття ПКУ

Стислий зміст статті

1
Ст. 7. Загальні засади
встановлення
податків і зборів
Ст. 16. Обов'язки
платника податків

2
під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: строк та
порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
платник податків зобов'язаний: вести в установленому порядку облік доходів і
витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та
митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з
обчисленням і сплатою податків та зборів
Глава 2 розділу ІІ ПКУ Податкова звітність (ст. 46-51)

Ст. 46. Податкова
декларація
(розрахунок)
Ст. 47. Особи, які
несуть
відповідальність за
складення податкової
звітності
Ст. 48. Складення
податкової декларації
Ст. 49. Подання
податкової декларації
до органів державної
податкової служби
Ст. 50. Внесення змін
до податкової
звітності
Ст. 51. Подання
відомостей про суми
виплачених доходів
платникам податків фізичним особам

платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією
квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку,
передбаченому для подання податкової декларації
відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів
податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам,
недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть: юридичні
особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу
визначені платниками податків, а також їх посадові особи
податкова декларація складається за формою, затвердженою в певному порядку.
Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і
відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. Податкова звітність,
складена з порушенням норм статті 48, не вважається податковою декларацією.
податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом
строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник
податків. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений ПКУ звітний
період подавати податкові декларації
у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє
помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної
декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати
уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час
подання уточнюючого розрахунку. органом
податковий агент зобов'язаний подавати у строки, встановлені цим Кодексом для
податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та
утриманого з них податку органу державної податкової служби за місцем свого
обліку. У визначених ПКУ випадках розрахунки подаються в електронному вигляді.
Інші статті ПКУ

Ст. 58. Податкове
повідомлення-рішення

Ст. 75. Види перевірок

у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт
невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій
декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на
додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V
Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове
повідомлення-рішення
Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність,
достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом
податків та зборів,
яка проводиться на підставі податкових декларацій
(розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та
бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів,
які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з
нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку
органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому
числі за результатами перевірок інших платників податків
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Продовження таблиці1
1
Ст. 120. Неподання
або несвоєчасне
подання податкової
звітності або
невиконання вимог
щодо внесення змін
до податкової
звітності

2
Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами,
зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій
(розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне
таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків,
до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або
несвоєчасне подання.
Неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї
перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат
та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу,
тягнуть за собою накладення на платника податків - фізичну особу штрафу у розмірі
25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою,
визначеною податковим органом.
Невиконання платником податків вимог, передбачених абзацом другим пункту 50.1
статті 50 ПКУ, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності тягне
за собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно
нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати). При самостійному
донарахуванні суми податкових зобов'язань інші штрафи, передбачені цією главою
Кодексу, не застосовуються

Ст. 179. Порядок
подання річної
декларації про
майновий стан і
доходи (податкової
декларації)
Ст. 203. Порядок
надання податкової
декларації та строки
розрахунків з
бюджетом

Платник податку на доходи фізичних осіб зобов'язаний подавати річну декларацію
про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до ПКУ або інших
законів України.

Податкова декларація щодо податку на додану вартість подається за базовий
звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) місяця. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму
податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом
10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації

Таблиця 2
Порівняння визначень основних понять із звітності за податками та податкових
зобов’язань за нормами законодавства України за податками
Поняття
Податок

8, за Списком використаних джерел
обов'язковий, безумовний платіж до відповідного
бюджету, що справляється з платників податку
відповідно до цього Кодексу.

Податкова
декларація,
розрахунок
(далі податкова
декларація)

документ, що подається платником податків (у тому
числі відокремленим підрозділом у випадках,
визначених цим Кодексом) контролюючому органу у
строки, встановлені законом, на підставі якого
здійснюється
нарахування
та/або
сплата
податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить
про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на
користь платників податків — фізичних осіб, суми
утриманого та/або сплаченого податку.
Митні
декларації прирівнюються до податкових декларацій
для цілей нарахування та/або сплати податкових
зобов'язань. Додатки до податкової декларації є її
невід'ємною частиною.
сума коштів, яку платник податків, у тому числі
податковий агент, повинен сплатити до відповідного
бюджету як податок або збір на підставі, в порядку
та строки, визначені податковим законодавством (у
тому числі сума коштів, визначена платником
податків у податковому векселі та не сплачена в
установлений законом строк).

Податкове
зобов'язання
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5, за Списком використаних джерел
обов'язковий внесок до бюджету
відповідного рівня або державного
цільового
фонду,
здійснюваний
платниками у порядку і на умовах,
що визначаються законами України
про оподаткування.
документ, що подається платником
податків до контролюючого органу у
строки, встановлені законодавством,
на підставі якого здійснюється
нарахування та/або сплата податку,
збору (обов'язкового платежу).

зобов'язання
платника
податків
сплатити
до
бюджетів
або
державних
цільових
фондів
відповідну суму коштів у порядку та
у строки, визначені цим Законом або
іншими законами України
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Зіставлення фундаментальних категорій оподаткування, а саме звітності за податками та
податкового зобов'язання за двома нормативно-правовими актами свідчить (табл. 2), що предметом
звітності за податками з 2011 р. стає вже не тільки податок, а інша категорія – податкове зобов'язання.
Останнє містить у собі не лише суму коштів за податком, але також пеню, податковий борг, податкову
різницю, штрафну санкцію тощо. Укладання та подання звітності за податками відповідає принципам
податкового законодавства України – загальності оподаткування (кожна особа зобов'язана сплачувати
встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є
згідно з положеннями цього Кодексу) та принципу єдиного підходу до встановлення податків та зборів
– визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку [8]. Якщо під підходом
розуміти сукупність способів, прийомів у розгляданні певного питання, то у даному контексті єдиний
підхід щодо визначення податків передбачає встановлення однозначного визначення ключових
понять щодо податків, а саме податкової звітності.
Тлумачення всебічного розуміння поняття «податок» у ПКУ може дозволити контролюючим
органам, виходячи із задоволення фіскальних вимог держави вимагати широкого трактування сум
податкових зобов’язань платників податків, що збільшить податкове навантаження на платників
податків як визнаних, так й не визнаних самими платниками податків та буде порушенням важливого
принципу податкового законодавства України – презумпція правомірності рішень платника податку в
разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо
норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є
можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.
У Податковому кодексі відсутнє визначення категорії «податкова звітність». У ст. 75 ПКУ
«Перевірки» об’єкти перевірок розмежовуються: податкові декларації (розрахунки), фінансова,
статистична та інша звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких
передбачено законом, первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому
обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів.
В той же час, словосполучення «податкова звітність» у ПКУ застосовується досить широко: це й
назва глави 2 «Податкова звітність» розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових
платежів)», й використання пари слів «податкова звітність» у назвах статей даного розділу (ст. 47, ст.
50), й включення до обов’язків платника податків (ст. 16 ПКУ) подавати до контролюючих органів
звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; подавати документи
з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування
(податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність,
інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів; вимога до платника податку на
прибуток щодо подання разом з відповідною податковою декларацією квартальної або річної
фінансової звітності (ст. 46 ПКУ) тощо. Сказане вище наводять на думку про можливість розширеного
тлумачення контролюючими органами поняття «податкова звітність» та включення до неї на практиці
також фінансової, статистичної та інших видів звітності. Вимога про те, що податкова звітність,
складена з порушенням норм статті 48, не вважається податковою декларацією, також підтверджує
цю думку.
Визначення «податкова звітність» міститься у Наказі ДПА. Податкова звітність це документи, які
відповідно до законодавства подаються платниками податків до органів ДПС і на підставі яких
здійснюються нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) [7]. Наведене вище
визначення також не заперечує використанню контролюючими органами даних бухгалтерського обліку
та фінансової звітності як складовій податкової звітності.
На думку науковців, під податковою звітністю розуміється сукупність документів, що подаються
платниками податків до органів державної податкової служби у строки, встановлені законодавством,
на підставі яких здійснюється нарахування та/або сплата податку (обов’язкового платежу) [1, с. 330].
Податкова звітність це документація (податкові декларації, розрахунки, звіти, тощо), яка містить
інформацію про розрахунок податкових зобов’язань, на підставі яких здійснюється нарахування та/або
сплата податку, збору (обов’язкового платежу), що підлягає сплаті до бюджету та державних цільових
фондів у встановлені законом терміни, яка подається платником податку, податковим агентом в
податкові органи. Вона подається суб’єктом господарювання у податкові органи у порядку,
встановленому в податковому законодавстві [2, с. 596]. Податковою звітністю вважається сукупність
звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей тощо), які подаються
платниками податків до державних податкових органів у терміни, встановлені законодавством.
Податковою декларацією, розрахунком вважається документ, що подається платником податків до
контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється
нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу) [3, с. 156]. Дані визначення
трактують податкову звітність широко, не розрізняючи податки, збори, внески; суб’єкт господарювання
ототожнюється із платником податків та ін. Належної наукової, юридичної та облікової ідентифікації
потребують визначення головних понять з податків.
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Врахування на практиці суттєвих зміни в адмініструванні податків в Україні, які почалися з 2011
р., передбачають значне посилення уваги власників підприємств до ведення бухгалтерського обліку,
правильного відображення у бухгалтерському обліку зобов’язань за податками, якості та своєчасності
підготовки і подання фінансової звітності, податкових розрахунків, сплати податків та відображення їх
у звітності. Відповідні зміни мають також відбутися у навчальних програмах ВНЗ з підготовки фахівців
за спеціальністю «Облік і аудит».
Висновки з проведеного дослідження. Застосування однозначного тлумачення та
використання терміну «Податкова звітність» як узагальнюючого поняття щодо всіх податків та зборів
дозволить посилити основні засади податкового законодавства України, сприяти наповненню
бюджету та знизити протиріччя між платниками та контролюючими органами.
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Анотація
Проведений критичний аналіз нормативно-правових актів та наукової літератури щодо
звітності за податками до набуття чинності та після набуття чинності Податкового кодексу
України. Встановлено еволюцію поняття «податкова звітність» у напрямі розширення змісту
такої звітності, небезпеки для платників податків збільшення витрат часу на складання,
узгодження та коригування звітності.
Ключові слова: Податковий кодекс, податки, звітність за податками.
Аннотация
Проведен критический анализ нормативно-правовых актов и научной литературы в
отношении отчётности по налогам до вступления в силу и после вступления в силу Налогового
кодекса Украины. Установлено эволюцию понятия «налоговая отчётность» в направлении
расширения содержания такой отчётности, угрозы для плательщиков налогов увеличения
затрат времени на составление, согласование и корректировку отчётности.
Ключевые слова: Налоговый кодекс, налоги, отчётность по налогам.
Annotation
The critical analysis of regulatory legal acts and the scientific literature concerning the reporting under
taxes before coming into force and after coming into force of the Tax code of Ukraine is carried out.
Established evolution of concept «the tax reporting» in a direction of expansion of the maintenance of such
reporting, threat for payers of taxes of increase in expenses of time for drawing up, the coordination and
reporting updating.
Key words: the Tax code, taxes, the reporting under taxes.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАВДАТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Бухгалтерський облік в Україні регулюється Законом України „Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність” [1], а також низкою Положень (Стандартів)
бухгалтерського обліку [2]. Відповідно норми цих нормативно-правових актів формулюють основні
засади та принципи облікових процедур на підприємствах. Але, як показує практика будь-яка
господарська операція на підприємстві потребує від бухгалтера опрацювання додаткового
законодавства з метою їх правильного відображення в бухгалтерському обліку та обліку згідно норм
податкового законодавства України. До однієї з таких операцій належить отримання завдатку від іншої
сторони цивільно-правових відносин, адже існує проблема ототожнення завдатку та авансу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблем розбіжностей
бухгалтерського обліку і обліку згідно вимог чинного законодавства займались такі вітчизняні вчені, як
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, Я.Д. Крупка, А.М. Кузьмінський, Є.В. Мних, М.С. Пушкар,
В.В. Сопко та ін. Наукові дослідження здійснювалися з метою пошуку шляхів уникнення різниць в
оцінках та віднесенні операцій до різних категорій. Незважаючи на такі вагомі доробки, бухгалтерська
практика відображення на рахунках обліку завдатку зводилася до його ототожнення з авансом і
приводила до включення суми завдатку до валових доходів чи витрат в момент його отримання чи
передачі, що на нашу думку повністю суперечить правовій та економічній природі категорії завдатку,
який, насамперед, виступає забезпеченням зобов’язання.
Постановка завдання. Оскільки, Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”
втрачає свою чинність з 1 квітня 2011 року [3], про що йдеться у Податковому кодексі України [4], то
можна стверджувати, що чинне в Україні податкове законодавство не передбачало жодних
відмінностей у порядку оподаткування операцій із застосуванням авансових платежів або оплати, що
називається завдатком. Але, оскільки, і завдаток, і аванс виконують платіжну функцію, то завдаток, як і
аванс вважалися "першою подією" в операції. Отже, суми цих платежів відносилися до валових
доходів (отримані) або валових витрат (сплачені) і брали участь в обчисленні оподатковуваної бази.
Згідно п. 136.1.1 Податкового кодексу України для визначення об’єкта оподаткування не враховуються
такі доходи, як сума попередньої оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг, тому авансові
платежі не оподатковуються і немає потреби в бухгалтерському обліку ототожнювати їх із завдатком.
Отже, метою даної статті є розкриття особливостей відображення завдатку в бухгалтерському обліку з
врахуванням його економічної та правої сутності й змін, які спричинені Податковим кодексом [4].
Виклад основного матеріалу дослідження. Для правильного відображення завдатку в
бухгалтерському обліку необхідно чітко охарактеризувати його сутність, ознаки, функції і завдання,
оскільки, формуючи бухгалтерське проведення, бухгалтер, насамперед з’ясовує сутність
господарської операції. Відповідно треба ознайомитися з сутністю завдатку у вітчизняному
законодавстві.
Стаття 546 Цивільного кодексу України (ЦКУ) виокремлює такі види забезпечення виконання
зобов'язання як неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток [5]. Аналізуючи наведені
категорії з правової точки зору, можна стверджувати, що завдаток належить до різновиду
підтвердження та гарантії суб’єктом своїх намірів.
Відповідно до ст. 570 ЦКУ завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається
кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів на підтвердження
зобов’язання і в забезпечення його виконання [5].
На нашу думку, у відносинах завдатку мається на увазі майбутня вимога. На момент видачі
завдатку основний договір тільки набуває чинності, тому мова в ст. 570 ЦКУ іде не про фактичного
кредитора і боржника, а про дві договірні сторони, одна з яких стане в майбутньому кредитором
(поставить контрагентові товар, виконає роботи тощо), а інша — боржником (отримає товар і прийме
на себе фактичне зобов’язання з його оплати). При видачі завдатку цих (майбутніх) боржника і
кредитора (за основним зобов’язанням) зазвичай називають відповідно задаткодавцем і
задаткоотримувачем. Ну й оскільки маємо справу з майбутнім зобов’язанням (за основним
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договором), то зазначене «підтвердження зобов’язання» можна розуміти як «доказ укладання
договору» [6].
Водночас в другій частини статті 570 чинного ЦКУ законодавець зазначив наступне, а саме:
якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком,
вона вважається авансом [5]. Аналізуючи вище означену позицію законодавця, у суб’єктів цивільноправових відносин виникає запитання: якими саме критеріями і підставами необхідно керуватися,
розрізняючи такі істотно відмінні поняття з юридичної точки зору, як "завдаток" і "аванс". Слід
зазначити, що у судовій практиці існує така думка, що завдаток повинен підтверджувати і слугувати як
доказ уже існуючого договору про щось. Тобто, надаючи і приймаючи завдаток сторони погоджуються,
що між ними існує чи письмова, чи усна домовленість про наміри. З правової точки зору договір – це
правочин, який може існувати як письмово, так і усно. .
Слід звернути увагу, що завдаток (а іноді і застава) в англомовній термінології це є „earnest”
(„серйозний”, а в юридичному значенні — „доказ серйозності намірів на торгах, при укладанні договору
тощо”) [6].
На нашу думку завдаток найповніше розкриває себе не через підтверджувальну функцію, яку ми
обґрунтували вище, а через забезпечувальну, адже саме до цих категорій він віднесений по розділах і
статтях ЦКУ.
Укладаючи домовленість про наміри здійснити, наприклад, купівлю-продаж товару, кожна з
сторін хоче мати гарантію, що контрагент продасть цей товар саме йому, або навпаки купить товар
саме в нього і не буде потреби шукати нових покупців. Якщо товар має обмежений термін придатності,
то такі гарантії є просто необхідні, щоб уникнути збитків. Відповідно, можна скористатися заставою,
гарантійним листом тощо як забезпеченням, але завдаток, який також виконує забезпечувальну
функцію найкраще підходить для таких ситуацій, адже якщо договір вступить в силу, то сума завдатку
може бути зарахована як частина платежу в залежності від її розміру.
При цьому грошовий завдаток може надаватися або готівкою, або за безготівковим
розрахунком. І, оскільки, це спосіб забезпечення зобов’язання, то, за аналогією з грошовою заставою
передані як завдаток кошти залишаються власністю задаткодавця. Таким чином, у задаткоотримувача
немає права розпорядження сумою отриманого задатку (до того, як він стане платежем), і якщо в
банку задаткоотримувача на суму задатку, що значиться на його поточному рахунку, нараховуються
відсотки, то вони належать задаткодавцю.
Завдаток на сьогоднішній день розглядається в одній площині з авансом і заставою грошових
коштів. Отже, на нашу думку, з правової точки зору завдаток за своїми ознаками є ближчим до
застави. Саме цей аспект безпосередньо впливає на особливості відображення завдатку за
допомогою рахунків бухгалтерського обліку в процесі формування бухгалтерських проведень за
такими операціями. Окрім, цього завдаток має додаткові властивості, які ми розглянемо далі.
У літературі окрім тих функцій завдатку, що розглядалися вище, виокремлюють ще і
компенсаційну функцію, що проявляється при порушенні основного зобов’язання. У таких ситуаціях, як
ми побачимо, задаток аналогічний неустойці [6; 7]. Зокрема, ст. 571 ЦКУ говорить, що якщо
порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається в кредитора. Якщо ж
порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток і
додатково сплатити суму в розмірі завдатку або його вартості [5].
На практиці побутує думка, що сторона, яка порушує договір - або втрачає завдаток, або
сплачує штраф у подвійному обсязі. Це не зовсім відповідає нормам закону, оскільки, якщо договір
порушив завдаткодавець, то йому завдаток не повертається, а, якщо договір порушує
задаткоотримувач, то він, відповідно, повертає суму отриманого завдатку і зі своїх коштів доплачує
завдаткодавцю неустойку, яка дорівнює сумі завдатку. Відповідно кожна з сторін втрачає суму в
розмірі обумовленого завдатку.
Зупинимося детальніше на особливостях відображення в обліку операцій з отримання завдатку
у кожної з сторін. Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для
обліку отриманих і виданих завдатків [8]. Але, оскільки, завдатки, крім функції забезпечення
зобов’язань, виконують, подібно до авансів, розрахункову (платіжну) функцію, ці види попередніх
оплат раніше обліковували на рахунках 371 "Розрахунки за авансами виданими" і 681 "Розрахунки за
авансами отриманими", залежно від напряму грошового потоку. На нашу думку, це суттєва помилка,
оскільки договір може бути розірваний і, відповідно, кошти повертаються іншій стороні. Також виникає
питання про те, як тоді відображати ситуацію, коли завдаток виконує функцію неустойки, яку ми
розглядали вище.
Ми з’ясували, що завдаток за своєю сутністю є одним з елементів забезпечення зобов’язання і
знаходиться в одній площині з заставою, гарантією тощо. Тому облікові процедури, що відображають
завдаток, є подібними щодо відображення і цих категорій. Відповідно до Інструкції про використання
Плану рахунків бухгалтерського обліку існує окремий нульовий клас „Позабалансові рахунки”[8].
Рахунки цього класу узагальнюють інформацію про наявність та рух активів і зобов’язань, що не
належать підприємству, але його діяльність пов’язана з ризиками, що несуть в собі ці елементи. Як ми
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зазначали раніше, завдаток до моменту прийняття рішення про виконання його платіжної функції є
власністю завдаткодавця і тому в обліку необхідно відобразити, що кошти, які уречевлюють в собі
завдаток не є власністю підприємства – завдаткоортимувача і не можуть ним використовуватися.
Саме це можна здійснити з використанням такого позабалансового рахунку, як 06 „Гарантії і
забезпечення отримані” одночасно з отриманням завдатку на поточний рахунок підприємства. Також
завдаткодавець для користувачів його фінансової звітності може показати, що кошти передані як
завдаток ще не повністю виконують своє пряме призначення і відобразити одночасно з рухом
грошових коштів аналогічну суму на позабалансовому рахунку 05 „Гарантії та забезпечення надані”[8].
Розглянемо в табл.1 бухгалтерські проведення щодо операцій з завдатком у різних сторін.
Таблиця 1
Облік завдатку
№
п/п
1.1
1.2
2
3
4.1
4.2
5
6

Бухгалтерське проведення
Дебет
Кредит
Облік у завдаткоотримувача
Отримано суму завдатку на поточний рахунок
311
685
Відображено на позабалансовому рахунку
06
Зараховано суму в рахунок реалізації товару
685
361
Списано з позабалансового рахунку завдаток
06
Облік у завдаткодавця
Перераховано суму завдатку
377
311
Відображено на позабалансовому рахунку
05
Зараховано в рахунок оплати
631
377
Списано з позабалансового рахунку завдаток
05
Зміст бухгалтерського проведення

Сума
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Отже, з табл. 1 ми можемо зробити висновки, що облік завдатку не потребує складних
проведень. Для того, щоб кошти вважалися завдатком необхідно правильно і одночасно
використовувати позабалансові рахунки.
Висновки з проведеного дослідження. Завдаток виступає одним з ключових елементів
забезпечення виконання того чи іншого зобов’язання у відносинах суб’єктів господарювання та
фізичних осіб. Аналізуючи правові норми застосування завдатку, можна стверджувати, що він виконує
в економічних відносинах такі функції: підтверджувальну, платіжну, забезпечувальну і компенсаційну.
Враховуючи таку його багатогранність, існує потреба в чіткому розмежуванні таких економічних та
правових категорій, які деколи ототожнюються з завдатком. Насамперед, це стосується проблеми
ототожнення завдатку та авансу. У нашому дослідженні ми довели, що сутність завдатку найповніше
розкривається через забезпечувальну та підтверджувальну функцію, адже платіжна і компенсаційна
функції проявляються набагато пізніше, а можуть взагалі не проявитися. Відповідно, враховуючи це, в
обліку завдаток доцільно відображати з використанням позабалансових рахунків, які відображають
ситуації, коли активи чи зобов’язання не належить підприємству, але існує ризик в майбутньому їх
впливу на діяльність підприємства.
Враховуючи те, що у Податковому кодексі авансові платежі не є доходами, які оподатковуються,
на сьогоднішній день операції завдатку стали прозорішими та однозначними, адже зникла проблема
ототожнення завдатку і авансу в податковому законодавстві, що призводило до проблем і в
бухгалтерському обліку, і спричиняло накладення фінансових санкцій з боку державних органів, які
вважали, що отримання завдатку є першою подією оплати і повинно включатися до валових доходів і
оподатковуватися відповідним чином.
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Анотація
У статті висвітлені результати дослідження щодо правової й економічної сутності
завдатку з метою правильного відображення цієї господарської операції в бухгалтерському обліку
та обліку згідно вимог нового податкового законодавства.
Ключові слова: аванс, забезпечення, завдаток, завдаткодавець, завдаткоотримувач,
неустойка.
Аннотация
В статье освещены результаты исследования правовой и экономической сущности задатка
в целях правильного отражения данной хозяйственной операции в бухгалтерском учете и учете
согласно требованиям нового налогового законодательства.
Ключевые слова: аванс, обеспечение, задаток, задаткодатель, задатодержатель,
неустойка.
Annotation
The article highlights the results of a study of the legal and economic nature of the deposit in order to
correctly reflect this business transaction in accounting and accounting in accordance with the requirements
of the new tax law.
Key words: advance, security, deposit, deposit giver, the deposit holder, forfeit.
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ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ВАТ
«НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
Постановка проблеми. Вирішити актуальні економічні проблеми неможливо без
удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік забезпечує
необхідною та вірогідною інформацією суб’єктів господарювання для виконання всебічного аналізу
господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень.
Однією з провідних галузей економіки України є молочна промисловість. Реалізація продукції
впливає на фінансові результати роботи підприємства. Вивчення особливостей обліку готової
молокопродукції згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку та його удосконалення є
одним з важливих завдань сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання обліку і контролю готової
продукції висвітлювались у працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм приділяли
Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., Кужельний М.В., Єфіменко В.І.,
Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку
готової продукції зробили зарубіжні вчені: Бейгельзімер М.Г., Безруких П.С., Виноградов В.В.,
Грунфест І.Л., Маргуліс А.Ш., Марченко О.К., Кондраков В.Б., Ліберман Л.В., Левін В.С.,
Розенберг Н.Я., Тішков І.Е., Цуркану В.І., Шеремет А.Д., Чечета А.П. Проте питання обліку готової
продукції на підприємствах молокопереробної промисловості залишаються актуальними та
потребують нагального вирішення. Недостатньо уваги приділяється й обліку витрат на виробництво
окремих видів молокопродукції.
Постановка завдання. Визначення особливостей обліку реалізації готової продукції та
формування пропозицій щодо його покращення.
Викладення основного матеріалу дослідження. Готова продукція – це виріб
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(напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному
підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним
контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком
прийняття продукції (рис. 1) [1].

Виробництво продукції (рахунок № 23)

Залишки готової продукції на складах (рахунок № 26)

На початок періоду

На кінець періоду
Відвантажено продукції

Залишки відвантаженої продукції

Залишки відвантаженої продукції на

на початок періоду

кінець періоду
Реалізація продукції

Рис. 1. Взаємозв’язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції
Готова продукція становить основну частину товарної продукції підприємства. В основному
готова продукція призначена для реалізації, але певна її частина може споживатися на підприємстві
(внутрішньозаводський оборот). До готової продукції зараховують також виконані для замовників
роботи та послуги автотранспорту, ремонтного виробництва, будівельно-монтажні роботи. Якщо на
підприємстві, поряд з виробництвом, здійснюють капітальні вкладення, то виконані послуги також
відображають в обліку як готову продукцію.
При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією
ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю (рис. 2) [2].
За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може
бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна
та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри
визначають аналогічно основній продукції.
На ВАТ «Новомиколаївський молокозавод» готову продукцію класифікують у розрізі наступних
підрозділів: молочний цех – з виробництва молока пастеризованого; масло-цех – з виробництва
масла селянського; казеїновий цех – з виробництва казеїну технічного; кисломолочний цех – з
виробництва кефіру 1%, ряжанки 2,5%, сметани 20%; сирний цех – з виробництва нежирного сиру.
У молочному цеху виготовляється молоко пастеризоване жирності 3,4%, 2,5% та 3,2%. У маслоцеху – масло селянське (моноліт 10 кг та 20 кг, а також фасоване). У казеїновому цеху – казеїн
технічний та казеїн технічний давальницький. У кисломолочному цеху – кефір 1% (0,5 л та 1 л),
ряжанка 2,5% (0,5 л), сметана 20% (відро 10 л, відро 5 л, стакан 0,230 л та стакан 0,450 л).
За 2009 рік ВАТ «Новомиколаївський молокозавод» виготовило:
- масло селянське – 263,9 т, що складає 4,6 % від загального обсягу виробленої продукції;
- кисломолочна продукція – кефір, ряжанка, сметана – 436,3 т, що складає 8,1 % вiд загального
обсягу виробленої продукцiї;
- цiльномолочна продукція – 4938,8 т, що складає 85,9% від загального обсягу виробленої
продукції;
- сир тонкий – 32,5 т, що складає 0,6% від загального обсягу виробленої продукцiї;
- казеїн технічний – 45,8 т, що складає 0,8 % від загального обсягу виробленої продукції [3].

181

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Класифікація готової продукції

Готова продукція, що має уречевлену форму
За формою

Готова продукція, що має форму результату роботи або послуги

Готова продукція
За ступенем
готовності

Напівфабрикати
Незавершене виробництво

За конструкторською і
технологічною
складністю

Проста
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Рис. 2. Класифікація готової продукції за її характером
Готова продукція на ВАТ «Новомиколаївський молокозавод» проходить такі операції:
а) відпуск продукції з виробництва і здача її на склади;
б) зберігання продукції на складах підприємства;
в) відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;
г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара
власного виробництва) та інше;
д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).
Методологічні засади формування інформації про готову молокопродукцію у бухгалтерському
обліку та розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим МФУ від
20.10.1999 року, №246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 року [4].
Частіше на молокопереробних підприємствах у бухгалтерському обліку готова продукція
оцінюється за фактичною собівартістю, яка може бути визначена тільки після збирання всіх затрат та
калькулювання. Разом з тим виникає потреба у щоденному обліку наявності й руху готової продукції
та визначенні її вартісних характеристик. Тому у поточному обліку готову продукцію оцінюють за
«твердими» обліковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або оптовими
цінами, або за фактичною виробничою собівартістю). Оцінка продукції за «твердими» обліковими
цінами дає змогу вести постійний поточний облік незалежно від калькуляції фактичної собівартості.
Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції на складах оперативнобухгалтерським методом.
На ВАТ «Новомиколаївський молокозавод» оцінка готової продукції ведеться за виробничою
собівартістю. Недоліки даного варіанту оцінки полягають в тому, що допускаються неточності
нарахування собівартості до завершення всіх робіт по підприємству і закінчення звітного місяця.
Відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової (чи від відпускної вартості) на
даному підприємстві враховуються на окремих аналітичних рахунках по однорідних групах виробів, що
відкриваються в складі рахунка готової продукції. У регістрах аналітичного обліку ці відхилення
відображаються окремою позицією.
Викладений порядок оцінки готової продукції викликаний тим, що фактичну виробничу
собівартість випущеної з виробництва протягом місяця продукції на підприємстві «Новомиколаївський
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молокозавод» обчислюють тільки наприкінці місяця, після відображення всіх прямих витрат і
розподілу непрямих витрат та складання внутрішньої звітної калькуляції.
Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції
промисловості до єдиного виразу: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції
як одиничних виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного підсумку по
різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки продукції [5].
Слід зазначити, що процес формування в бухгалтерському обліку інформації про готову
продукцію, як і про інші об'єкти обліку починається зі складання первинного документу. Так як
формування первинної інформації є початковим етапом відтворення діяльності підприємства,
необхідно забезпечити раціональну організацію формування такої інформації [6; 7].
На ВАТ «Новомиколаївський молокозавод» сучасний рівень організації первинного обліку на
всіх етапах технологічного циклу виробництва молочної продукції не відповідає вимогам стандартів
бухгалтерського обліку щодо забезпечення достовірності і повноти інформації.
На всіх етапах переробного циклу – не тільки на етапі заготівлі молочної сировини, її переробки
і виробництва, але й на стадії реалізації підтверджують факт повернення простроченої
(нереалізованої) молочної продукції з торговельної мережі. Інформація щодо повернення
молокопродукції оформляється «від руки».
З метою удосконалення обліку процесу повернення нереалізованої молочної продукції з
торговельної мережі на молокопереробному підприємстві пропонується на кожен випадок повернення
оформляти «Акт на повернення продукції», в якому буде наведена інформація щодо причин та
винуватців повернення продукції. Для щоденного узагальнення і аналізу інформації щодо повернення
продукції доцільно формувати відповідним чином «Відомість повернення молочних продуктів» в
розрізі їх найменування і покупців.
З метою зниження збитків в процесі зберігання молочної продукції на складах і в холодильних
установках доцільно фіксувати в обліку всі випадки відхилень від норм природного убутку, а також
причини і винуватців їх виникнення.
В процесі виконання транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання на
складах мають місце нестача молочної продукції понад норм природного убутку, її псування,
порушення пакувальних матеріалів. Розмір вищезазначених збитків на етапі реалізації готової
продукції залежить від ступеня забезпечення підприємства необхідним обладнанням, рівня
санітарного стану приміщень, організаційної форми суб'єкта господарювання, а також від організації
товароруху та швидкості товарного обігу.
До основних напрямків скорочення збитків на етапі реалізації готової продукції відносять:
упередження понаднормативних запасів сировини, матеріалів, готової продукції; оптимізацію
маршрутів транспортування готової продукції в роздрібну торговельну мережу та за іншими
напрямками реалізації; запобігання механічних пошкоджень [8].
Тому організація на відповідному рівні обліку і контролю збитків в момент їх виникнення є
важливим фактором зниження та усунення збитків в процесі продажу молокопродукції. Система обліку
збитків на етапі реалізації готової продукції, які існують в даний період часу на ВАТ
«Новомиколаївський молокозавод», має недоліки. З урахуванням вимог Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» до складу валових витрат суб'єкти господарювання мають
право включити витрати, пов'язані з особливостями транспортування та зберігання цього різновиду
товарів тільки в межах норм убутку, розміри яких повинні відповідати сучасному рівню виробництва і
зберігання молокопродукції.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні
висновки:
1. Готова продукція становить основну частину товарної продукції підприємства. Окрім основної
продукції на підприємстві одержують побічну продукцію (перегін і пахта), яка виникає при виробництві
основної продукції та приносить додатковий прибуток, не становлячи для підприємства ніяких
додаткових витрат.
2. Оцінка готової продукції на ВАТ «Новомиколаївський молокозавод» ведеться за виробничою
собівартістю, що призводить до неточності нарахування собівартості до завершення всіх робіт по
підприємству і закінчення звітного місяця. Мають відхилення фактичної собівартості готової продукції
від планової (чи від відпускної вартості).
3. Дослідженням встановлено, що сучасний рівень організації первинного обліку на підприємстві
на всіх етапах технологічного циклу виробництва молочної продукції не відповідає вимогам стандартів
бухгалтерського обліку щодо забезпечення достовірності і повноти інформації.
Для покращення недоліків організації первинного обліку на підприємстві пропонуємо підвищити
організацію контролю збитків в момент їх виникнення та усунення в процесі продажу молокопродукції
за напрямами:
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- на етапі повернення нереалізованої молочної продукції з торговельної мережі на
молокопереробному підприємстві ввести додаткову внутрішню документацію, в якій буде наведена
інформація щодо причин та винуватців повернення продукції;
- на етапі зберігання молочної продукції на складах і в холодильних установках доцільно
фіксувати в обліку всі випадки відхилень від норм природного убутку, а також причини і винуватців їх
виникнення;
- на етапі реалізації готової продукції необхідне скорочення понаднормативних запасів
сировини, матеріалів, готової продукції; оптимізація маршрутів транспортування готової продукції в
роздрібну торгівельну мережу та за іншими напрямками реалізації; запобігання механічних
пошкоджень.
На нашу думку зазначені заходи призведуть до раціонального використання матеріальних
ресурсів та зменшення собівартості молокопродукції.
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Анотація
В статті розглянуто особливості готової продукції, її класифікація та оцінка на прикладі
ВАТ «Новомиколаївський молокозавод». Визначені напрями удосконалення первинного обліку
реалізації готової продукції на досліджуваному підприємстві.
Ключові слова: готова продукція, молокопереробні підприємства, первинний облік,
класифікація, оцінка.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности готовой продукции, ее классификация и оценка на
примере ОАО «Новониколаевский молокозавод ». Определены направления совершенствования
первичного учета реализации готовой продукции на исследуемом предприятии.
Ключевые слова: готовая продукция, молокоперерабатывающие предприятия, первичный
учет, классификация, оценка.
Annotation
In articles the essence of finished goods is considered, classification and its estimation on Open
Society example «NewNikolaev milk factory» is spent. Directions of improvement of the primary account of
realisation of finished goods at the investigated enterprise are certain.
Key words: finished goods, the milk enterprises, the primary account, classification, an estimation.
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СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЩОДО
СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Сучасні трансформації власності в Україні, потреби реформованої
ринкової економіки, розширення під впливом ринку діапазону користувачів та їхніх вимог до якості
звітності визначили необхідність об’єктивного перегляду критеріїв формування звітної інформації та
реалізацію інформаційних запитів для прийняття виважених рішень з регулювання діяльності
підприємств.
У забезпеченні функціонування економічної інформаційної системи важливу роль відіграє
звітність підприємства – фінансова, статистична, податкова та звітність за відрахуваннями на
соціальні заходи. Безсумнівно найвагомішу частину інформації про фінансово-господарську діяльність
підприємства та результати діяльності надає саме його фінансова звітність, яка формується на основі
узагальнення даних бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності та методики узагальнення
даних бухгалтерського обліку для складання звітності підприємства присвячують свої праці ряд
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Булатов М.А., Бутинець Ф.Ф., Журавель Г.П.,
Малишев М.В., Нападовська Л.В, Палий В.Ф., Пушкар М.С., Хомин П.Я. та ін.
Праці науковців відрізняються глибиною теоретичних висновків, значимістю розглянутих
проблем і узагальнень. У більшості автори зосереджують увагу на питаннях ведення фінансового
обліку і методичних аспектах складання фінансової звітності. Однак в дослідженнях не одержали
достатнього відображення принципові проблеми, зокрема питання функцій бухгалтерської звітності,
методичним питанням складання певних звітних форм. Недостатньо висвітлені або зовсім відсутні
теоретичні основи організації звітності та її облікового забезпечення.
Крім того, залишаються поза увагою проблеми інформаційних властивостей бухгалтерської
звітності підприємств в управлінській діяльності та відповідності управлінським завданням щодо
можливостей відображати ресурсний потенціал.
Постановка завдання. З позицій відповідності існуючої звітності потребам управління у
підприємствах окреслені проблеми є особливо актуальними і вимагають комплексного підходу до
вирішення, оскільки подання вибіркової або довільної інформації для прийняття рішень не надаватиме
повної картини про діяльність центрів відповідальності й, отже, знижуватиме ефективність управління
в цілому.
Метою даного дослідження є уточнення сутності та методики узагальнення даних
бухгалтерського обліку щодо складання звітності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві,
окрім контролю за збереженістю активів, правильністю розрахунків, збереженням капіталу, врештірешт підпорядковане забезпеченню складання та подання фінансової звітності, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за
звітний період, користувачам – фізичним та юридичним особам, – які потребують інформації про
діяльність підприємства для прийняття рішень. Адже в Законі України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні ” вказано, що підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну
фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх
вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачене
законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно
до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлює Кабінет Міністрів України.
Фінансова звітність, що є обов’язковою для подання суб’єктами підприємницької діяльності,
включає в Україні всього 5 форм: „Баланс” ф. №1, „Звіт про фінансові результати” ф. № 2 (або ф. №
1 М та № 2 М для малих підприємств), „Звіт про рух грошових коштів” ф. № 3, „Звіт про власний
капітал” ф. № 4, „Примітки до річної фінансової звітності” ф. № 5. Нормативно-правове регулювання
облікової політики підприємства в частині формування звітності не вичерпується тільки вимогами
Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, оскільки, окрім фінансової,
існують інші види звітності: статистична, податкова, за відрахуваннями на соціальні заходи. І хоч вони
регулюються так званими підзаконними актами, відповідальність за будь-які порушення, як-от
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прострочення термінів подання, помилки, перекручення тощо, досить суттєва.
У наказі про облікову політику підприємства треба чітко розписати обов’язки працівників
бухгалтерії щодо складання звітних форм, подання їх за призначенням із обов’язковим визначенням
термінів, а також визначення конкретних умов (виконавці, терміни складання й подання звітності,
способи надання користувачам, визначення органу, який публікує звітність тощо) складання й подання
звітності відповідно до вимог згаданого закону. Тому доцільно, аби на підприємствах були складені
деталізовані плани-графіки складання й подання звітності, в яких визначено обов’язки працівників
щодо її забезпечення відповідно до встановлених вимог.
При цьому не можна обминути й внутрішню звітність, оскільки одним з аспектів облікової
політики підприємства є визначення форм, обсягу й термінів складання облікових або звітних
відомостей, які подає служба обліку для потреб оперативного управління роботою підприємства,
контролю за виконанням виробничих планів і завдань. Ці відомості можуть бути у формі рапортів,
зведень, довідок, табелів тощо. Форми, зміст і термін подання цих документів встановлює головний
бухгалтер разом із керівником, враховуючи можливості облікової служби.
Важливою складовою облікової політики підприємства є визначення порядку узагальнення
даних аналітичного обліку. Зауважимо, що цей аспект теж не висвітлюється в літературі, хоч воно є
одним із важливіших елементів методу бухгалтерського обліку. Варто нагадати, що Малишев М.В. [8]
підкреслював це, наводячи як форму такого узагальнення оборотну відомість. Причому воно
здійснюється в три етапи, які формально (або уявно) можуть виглядати як оборотні відомості, оскільки
вони не за всіма формами обліку використовуються на практиці (табл.1).
Таблиця 1
І етап – оборотна відомість за аналітичними рахунками(на прикладі субрахунка 681
“Розрахунки за авансами отриманими”).
Сальдо станом на 01. 01.
200__р
дебет
кредит

сума

–

2500

–

250
0

“Від елеватора”

–

–

–

–

15200

–

–

–

–

–

17700

–

сума

к-ть

–

к-ть

сума

–

сума

к-ть

–

к-ть

сума

“Від молокозаводу”

кредит

Сальдо станом на 01. 02.
200__р.
дебет
кредит

сума

к-ть

68101

дебет

к-ть

Назва аналітичного
рахунка

Од. виміру

Оборот за місяць

Шифр
аналітичного
рахунка

500
0

–

–

–

500
0

–

–

–

–

500
0

–

–

–

і т. д.
68109

Разом за субрахунком

104
00
129
00

480
0
980
0

У наведеній оборотній відомості немає трьох пар рівностей, оскільки за сучасним планом ці
аналітичні рахунки є лише активними чи пасивними, але саме такі оборотні відомості застосовуються
за меморіально-ордерною та американською формами обліку за матеріальними рахунками. Власне їх
стосуються постулати Ж. Саварі в інтерпретації Д. Чербоні: “Сума сальдо всіх рахунків попереднього
порядку має дорівнювати сальдо того синтетичного рахунка, до якого вони були відкриті. Сума
оборотів за дебетом і сума оборотів за кредитом усіх аналітичних рахунків має дорівнювати оборотам
за дебетом і кредитом того рахунка, до якого вони були відкриті ” [10, с. 75].
ІІ етап узагальнення облікових даних – це оборотна відомість за субрахунками синтетичного
рахунка, де вказуються або дебетові – за активними, або кредитові – за пасивними рахунками
залишки, тоді як показники у графі “Оборот за місяць ” це як дебетові, так і кредитові (табл. 2).
Таблиця 2
ІІ етап – оборотна відомість за субрахунками (на прикладі синтетичного рахунка 68
“Розрахунки за іншими операціями”)
Шифр
рахунка

Назва субрахунка

681

Розрахунки за авансами
отриманими

і т.д.
685

Розрахунки з іншими
кредиторами
Разом за синтетичним рахунком

Сальдо станом на
01.01.201__р.
дебет
кредит
–
17700
–

Оборот за місяць

Сальдо станом на
01.02.201__р
дебет
кредит

дебет

кредит

12900

5000

–

9800

25600

10800

11400

–

26200

43300

23700

16400

–

36000

ІІІ етап – оборотна відомість за синтетичними рахунками.
Оскільки на ІІ і ІІІ етапі контролюються вже тільки сумарні залишки й обороти, то графи
“Одиниця виміру ” та “Кількість ” відсутні (табл.3.).
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Таблиця 3
ІІІ етап – оборотна відомість за синтетичними рахунками
Шифр
синтетичного
рахунка
10
і т.д.
68

Назва синтетичного
рахунка
Основні засоби

Сальдо станом на
01.01.201__р.

Сальдо станом на
01.02.201__р

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

10560800

–

250200

15400

10795600

–

43300

23700

16400

–

36000

20500000

12739000

12739000

20795600

20795600

Витрати за іншими
операціями

і т.д.
Разом за синтетичними рахунками

Оборот за місяць

20500000

Отже, принципової відмінності між оборотними відомостями ІІ і ІІІ етапів немає, а є лише щодо
методики узагальнення даних поточного обліку. Зокрема, на І етапі слід контролювати не тільки
сумарні, а й кількісні дані, проте лише за матеріальними рахунками, бо при відображенні розрахунків
графи “Одиниця виміру” та “Кількість” не заповнюються.
За тими номенклатурними номерами, де протягом місяця записів у картці не було, немає
потреби вказувати залишки у звіті про рух матеріалів, оскільки вони не змінились і в бухгалтерії відомі
за даними сальдових відомостей.
У сальдовій же відомості вказуються тільки залишки матеріальних цінностей, але за всією
номенклатурою, яка зберігається на складі, в тому числі й ті, що не вміщені у звіт про рух матеріалів,
оскільки ні витрачання, ні надходження за ними не відбувалось. Отже, спочатку в сальдову відомість
переносять нові залишки (кількісні та сумарні) зі звіту про рух матеріалів за тими запасами, де
залишки впродовж місяця не змінювались (вони записуються на основі даних сальдових відомостей
через перенесення початкових залишків). Одночасно на основі звітів про рух матеріалів проводять
записи у Відомості 5.1 аналітичного обліку запасів за рахунком № __ та Журналі 5 (5А), але
відображають у ньому лише обороти за рахунками з обліку запасів і підраховують потім дебетовий
оборот за кожним синтетичним рахунком з обліку запасів. Ураховуючи перенесений кредитовий
оборот із Журналу № 5 (5А), визначають сальдо запасів за кожним синтетичним рахунком.
При вивченні методики складання облікових реєстрів не завжди посилаються на розглянуті в
теорії бухгалтерського обліку оборотні відомості. Відсутність такого взаємозв’язку свідчить про
недоліки поширеної методології, хоч вона зумовлена переважно вузькою спеціалізацією викладачів:
одні вивчають теорію бухгалтерського обліку, інші – його галузеві особливості.
Проте відмінності між цими оборотними відомостями наявні. Якщо за субрахунками згадані
облікові реєстри є окремими за кожним із них, то відомостей буде кілька (наприклад, до рахунка 37
“Розрахунки з різними дебіторами ” налічується сім). Але на третьому етапі завжди складається одна
оборотна відомість, в якій відображають сальдо й обороти за всіма синтетичними рахунками,
незалежно від того, чи вони мають субрахунки. Вона може суттєво різнитись від них, коли
застосовується у формі оборотно-сальдового балансу.
У науковій літературі інколи, хоч і подається оборотно-сальдовий баланс, вживають назву
“Шахова оборотна відомість”. “У шаховому балансі всі дані відображають не за кожною окремою
операцією, а сумарно за всіма однорідними записами за певний період”, – зазначає І. Малишев
[8,с.45].
Шаховий оборотний баланс, складений за господарськими операціями, наведено у вигляді
(табл. 4.).
У разі складання шахового балансу суми початкових сальдо переносять з рахунків за минулий
період. У балансі дебетові початкові сальдо показані в рядках графи 2, а кредитові сальдо – в графах
6, 7, 8 першого рядка (без номера). Обороти відображені у відповідних квадратах, розташованих на
перетині граф і рядків.
Ми погоджуємося з думкою І. Малишева: “Всі характеристики звичайної оборотної відомості
властиві шаховій відомості, з тією лиш відмінністю, що в ній посилюється контроль за записами [ 8,
с.46 ]
Якщо запис був зроблений у неправильній кореспонденції, то таку помилку у звичайній
оборотній відомості визначити важко, тоді як у шаховій її можна виявити відразу. Проте головна
властивість шахової оборотної відомості, яка відрізняє її від звичайної, полягає в тому, що обороти в
ній відображають у кореспонденції рахунків, а це забезпечує детальне і глибоке вивчення
господарських процесів.
Вміння читати шахову оборотну відомість дає змогу отримати уявлення про характер, обсяг і
рівень ефективності роботи підприємства. Обороти з визначенням кореспондуючих рахунків дають
розгорнуте відображення характеру змін, що відбулись у господарстві.
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Таблиця 4
Шахова оборотна відомість
Дебет
Кредит
1
Пасив на початок
року
1.”Основні
засоби”
2 “Сировина і
матеріали”
3. “Розрахунковий рахунок”
4.”Статутний
фонд”
5.”Кредити”
6. “Прибуток”
Всього оборот за
кредитом
Актив на кінець
року

Актив на
початок
року

Основні
засоби

Сировина і
матеріали

Розрахун
ковий
рахунок

Статут
ний
фонд

Кредити

Прибуток

2

3

4

5

6

7

8

97000

1000

5000

103000

Всього
оборот
за
дебетом
9

Пасив
на
кінець
року
10

90000
9000

1500

1500

4000

3200

3200
101000

2000

2000
4000

4000
3500
9000

10500

4000

3200

2200
1000

10700

3700

104200

Незважаючи на те, що ця теза І.Малишева не стала предметом подальших наукових
досліджень, застосування такого оборотно-сальдового балансу має переваги порівняно з
традиційними формами Головної книги у забезпеченні наочності взаємозв’язку рахунків за подвійним
записом господарських операцій, полегшуючи і водночас посилюючи контрольну функцію обліку.
Водночас, оборотно-сальдовий баланс тривалий період застосовували на вітчизняних підприємствах,
оскільки він є складовою американської форми обліку, яку описав Е. Дегранж. Проте подальші зміни в
методиці обліку без їх методологічного обґрунтування унеможливлювали його застосування, і лише
нині його відновлено як реєстр синтетичного обліку на малих підприємствах у такій формі (табл. 5).
Таблиця 5
Оборотно-сальдовий баланс за станом на 01.02.201__р.
Дебет
рахунків
10
13
і т. д.
31
36
63
68
і т. д.
99
Разом
за
кредитом

Сальдо на початок
місця
дебет

кредит

З кредиту рахунків
10

15

36

68

25020
0

10560000
15400

23700

20500000

15400

Сальдо на кінець місяця
99

разом за
дебетом

дебет

250200

10795600

15400
16400

20500000

…і
т.д.

25020
0

23700

16400

1273900

45100

36000

20795600

Рахунки
10

4670120

23700

16400

кредит

13
і т. д.
31
і т. д.
63
68
і т. д.
99

20795600

Незалежно від того, що формально за спрощеною чи журнально-ордерною формою
бухгалтерського обліку такі реєстри, як оборотні відомості, можуть бути непотрібні через специфічну
конструкцію облікових реєстрів, їх іманентність стосовно методики узагальнення незаперечна як і
подвійне відображення господарських операцій, хоч воно здійснюється одним записом.
Таким чином, певні елементи так званого уявного обліку можуть використовуватись на кожному
підприємстві.
Не дивлячись на періодичність складання фінансової звітності, навіть за умови річного терміну її
подання, встановленого для малих підприємств, усе ж таки треба мати на увазі, що балансове
узагальнення, тобто підрахунок рівності (балансу) оборотів і сальдо за синтетичними рахунками за
обліковою політикою підприємства має проводитись щомісяця. Причому в наказі по підприємству
треба вказати як особу, відповідальну за це, так і терміни виконання, які мають бути реальними – не
раніше, ніж закінчується звітний місяць, бо подекуди практикують припинення реєстрації
господарських операцій після 25-го числа, включаючи решту з них у наступний період. У результаті
звітна інформація викривлюється, що суперечить дотриманню принципу періодичності – одного з
основних в обліковій політиці.
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Балансове узагальнення своєю метою має не стільки забезпечення складання співзвучної
звітної форми, як дотримання контрольної функції щодо схоронності активів підприємства чи
установи, точності розрахунків з партнерами та працівниками тощо. Адже оборотна відомість „ ...
ґрунтується на трьох парах рівних підсумків ... Порушення цих рівностей свідчить про помилки,
допущені в бухгалтерських записах...” [4, с.106].
Водночас терміни балансового узагальнення мають бути стислими, становлячи не більше 3-5
днів після завершення звітного місяця, інакше це призведе до порушення наступного циклу –
складання звітності. Адже, як зазначають її дослідники, поряд зі змістом звітних форм, не менш
важливою є своєчасність їх подання відповідним органам управління, бо будь-яка інформація має
надходити відповідно до потреби в ній. Тому дотримання вимог критерію своєчасності звітності
інформації стосовно існуючих форм фінансової й статистичної звітності потребує перегляду термінів
їх подання. Зараз вони надто розрізнені і не враховують можливостей облікового забезпечення.
Стосовно визначення облікової політики можна погодитись із висновком, що встановлення
термінів подання звітності, яке повинно ґрунтуватись на основі критерію своєчасності звітної
інформації, не може бути підпорядковане лише йому, адже важливе значення при цьому має і
технологія організації облікового забезпечення звітності на тому чи іншому підприємстві, яка показує
як саму методику, так і кадрове забезпечення апарату облікової служби та її технічну оснащеність.
Тому конкретні терміни подання фінансової звітності повинні, поряд із беззаперечним урахуванням
критерію своєчасності звітної інформації, встановлюватись диференційовано, залежно від обсягів
підприємств, рівня облікового забезпечення формування у них звітності.
У результаті виділення проблеми складання звітності з єдиного облікового процесу в самостійну
задачу збільшилась ймовірність виникнення помилок в обліку. Помилки можуть виникнути, зокрема,
внаслідок введення в той чи інший звіт не всіх сум окремих операцій, які повинні бути в ньому
враховані” [4, с. 54].
Облікова політика підприємства має забезпечувати дотримання одного з основних принципів
бухгалтерського обліку і звітності – обачності – визначення порога суттєвості інформації, оскільки, за
П (С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, суттєвою інформацією визнається така,
відсутність якої у фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.
Водночас слід звернути увагу на те, що трапляються ненавмисні помилки й навмисні викривлення
фінансової звітності: технічні й бухгалтерські помилки, вуалювання балансу, його фальсифікація,
неповнота, необґрунтованість, помилковість періодизації чи оцінки, неправильне перенесення сальдо
(приміром, згортання дебіторської та кредиторської заборгованості, відображення її не за тими
статтями, як-от заборгованості з оплати праці за статтею “Інші поточні зобов’язання” тощо). Тому
Міністерство фінансів України рекомендує листом № 04230 – 04108 від 29.07.03 р. зважати на такі
значення термінів.
Суттєвість – характеристика облікової інформації, які визначає її спроможність впливати на
рішення користувачів фінансової звітності. Поріг суттєвості – абсолютна або відносна величина, яка є
кількісною ознакою суттєвості облікової інформації. Ознаками суттєвості облікової інформації є її
кількісні та якісні характеристики, важливі для користувачів такої інформації. Суб’єктами визначення
суттєвості облікової інформації є органи, які уповноважені на регулювання питань бухгалтерського
обліку і фінансової звітності та власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який
здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Об’єктами застосування суттєвості є: діяльність підприємства в цілому; окремі господарські операції
та об’єкти обліку; статті фінансової звітності.
Застосування критеріїв суттєвості до підприємства загалом передбачає можливість
використання спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності, якщо обсяги діяльності нижчі
встановленого порогу суттєвості. Поріг суттєвості для застосування спрощеної системи
бухгалтерського обліку та звітності визначається законодавством. Суттєвість окремих господарських
операцій та об’єктів обліку визначається керівництвом підприємства, якщо інше не передбачене
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Для визначення суттєвості окремих об’єктів обліку, що належать до активів, зобов’язань і
власного капіталу підприємства, за орієнтовний поріг суттєвості приймається значення у 5% від
підсумку відповідно всіх активів, зобов’язань і власного капіталу. У разі визначення суттєвості окремих
видів доходів і витрат орієнтовним порогом суттєвості рекомендується вважати 2% відсоткам чистого
прибутку (збитку) підприємства.
Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку
може прийматись 1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або 10-відсоткове відхилення
залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості. У неприбуткових організаціях порогом
суттєвості окремих видів доходів, витрат і відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів
обліку рекомендується 0,5% від суми надходжень на провадження статутної діяльності. Порогом
суттєвості для визнання оренди фінансовою термін останньої приймається 75% строку корисного
використання об’єкта оренди. Стосовно розкриття інформації про сегменти порогом суттєвості для
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визначення звітного сегмента приймається 10% відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, послуг) або фінансових результатів сегмента чи активів усіх сегментів
підприємства.
Різниця між справедливої вартістю подібних активів у разі їх обміну не повинна перевищувати
10 відсотків. Для інших господарських операцій та об’єктів обліку поріг суттєвості доцільно визначати у
межах 1-10% з урахуванням обсягів діяльності підприємства, характеру впливу об’єкта обліку на
рішення користувачів та інших якісних чинників, які можуть впливати на визначення порогу суттєвості.
Застосування суттєвості для наведення статей у фінансовій звітності здійснюється, якщо форми
фінансової звітності не встановлені положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або іншими
нормативно-правовими актами.
Кожну суттєву статтю слід наводити у фінансовій звітності окремо, а несуттєві статті об’єднувати
зі статтями, подібними за характером або функціями. Суттєвість статті визначається її розміром і
характером, що розглядаються разом. Окремі, однакові за характером об’єкти бухгалтерського обліку,
доцільно об’єднувати в одну статтю, навіть якщо розмір кожного виду об’єктів є суттєвим.
Статті, які мають суттєвий розмір і різняться за характером або функціями, слід подавати
окремо. Зокрема, не можна об’єднувати такі статті фінансової звітності: монетарні та немонетарні;
поточні та непоточні; операційні та неопераційні; відсоткові та невідсоткові.
Стаття, яка не є суттєвою для подання її у фінансовому звіті, може бути достатньо суттєвою для
окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності.
Щодо окремих статей за поріг суттєвості може прийматися частка відповідної статті у базовому
показнику. За базовий показник рекомендується використовувати: для статей балансу – суму власного
капіталу та підсумок відповідного класу активів чи зобов’язань; для статей звіту про фінансові
результати – суму прибутку (збитку) від операційної діяльності або суму доходу чи витрат за звітний
період; для статей звіту про рух грошових коштів – чистий рух грошових коштів (надходження або
видаток) відповідно від операційної, інвестиційної чи фінансової діяльності за звітний період.
З огляду на це, важливим є звіряння показників фінансової звітності, оскільки навіть за
правильного перенесення даних бухгалтерського обліку у відповідні звітні форми допускаються окремі
із зазначених помилок чи виправлень [7, с. 137-143 ].Водночас в обліковій політиці підприємства треба
дотримуватись вимог нормативних документів Мінфіну України, не допускаючи їх довільних
тлумачень.
Для виявлення можливих помилок складанню балансу має передувати перевірка. Вона полягає
в звірці записів основних книг із Головною книгою. Звірка полягає в тому, що перевіряють статтю за
статтею, чи правильно вона перенесена в Головну книгу. У результаті загальна сума всіх статей
основних книг має дорівнювати сумі всіх статей дебету Головної книги, з одного боку, і сумі всіх статей
кредиту Головної книги – з іншого.
Тому необхідне знову ж таки застосування візуального та логічного контролю і тільки завдяки
поєднанню всіх розглянутих процедур можна забезпечити дотримання найважливіших принципів
складання звітності за обліковою політикою підприємства.
Така процедура як порівняння теж застосовується в бухгалтерському обліку, отже повинна бути
відображена в обліковій політиці підприємства, оскільки, наприклад, без неї неможливо проводити
звіряння взаєморозрахунків з постачальниками й підрядниками, покупцями і замовниками.
Так само обов’язковим є застосування в обліковій політиці підприємства логічних процедур,
оскільки практично кожна господарська операція, яка відображається тим чи іншим бухгалтером,
насамперед має бути логічно обґрунтованою, якщо, звісно, він бухгалтер-аналітик, а не механічний
реєстратор будь-яких цифр, абсурдних вже за своїм числовим значенням.
Висновки з проведеного дослідження. Важливою складовою облікової політики підприємства
є визначення порядку узагальнення даних аналітичного обліку, яке здійснюється в три етапи, що
формально можуть виглядати як оборотні відомості, оскільки вони не за всіма формами обліку
використовуються на практиці. При вивченні методики складання облікових реєстрів не завжди
посилаються на розглянуті в теорії бухгалтерського обліку оборотні відомості. Відсутність такого
взаємозв’язку свідчить про недоліки поширеної методології, хоч вона зумовлена переважно вузькою
спеціалізацією викладачів: одні вивчають теорію бухгалтерського обліку, інші – його галузеві
особливості.
У наказі про облікову політику підприємства треба чітко розписати обов’язки працівників
бухгалтерії щодо складання звітних форм, подання їх за призначенням із обов’язковим визначенням
термінів,а також визначення конкретних умов (виконавці, терміни складання й подання звітності,
способи надання користувачам, визначення органу, який публікує звітність тощо) складання й подання
звітності відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”.
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Анотація
Розкрита сутність, порядок та методика узагальнення даних бухгалтерського обліку для
складання звітності підприємства в аспекті облікової політики. Рекомендовано застосовувати
таку форму узагальнення як оборотні відомості за аналітичними рахунками, субрахунками та
синтетичними рахунками.
Ключові слова: узагальнення даних бухгалтерського обліку, звітні форми внутрішньої
звітності, облікові відомості, облікова політика підприємства, дані аналітичного обліку,
суттєвість облікової інформації.
Аннотация
Раскрыта сущность,порядок и методика обобщения данных бухгалтерского учета для
составления отчетности предприятия в аспекте учетной политики. Рекомендовано применять
такую форму обобщения как оборотные сведения за аналитическими счетами,субрахунками и
синтетическими счетами.
Ключевые слова: обобщение данных бухгалтерского учета, отчетные формы внутренней
отчетности, учетные сведения, облікова политика предприятия данные аналитического учета,
существенность учетной информации
Annotation
The essence, sequence and methods of generalization of booking data for the composition of
reporting of enterprise in the aspect of registration policy are revealed. It is recommended to use such form
of generalization as circulating payrolls by analytical accounts, subaccounts and synthetical accounts.
Key words: generalization of booking data, forms of internal reporting, registration payrolls,
registration policy of enterprise, data of analytical registration, essence of registration information.
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА АТРИБУТАМИ ОБ’ЄКТУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Постановка проблеми. Власний капітал відіграє ведучу роль у створенні та розвитку
підприємства, є головною економічною базою процесу його діяльності. Кожна облікова категорія має
власну еволюцію розвитку. Мається на увазі, що поява в бухгалтерській термінології тих чи інших
понять носить не суб’єктивний, а об’єктивний характер, в основі якого лежить узагальнення
багатовікової практики бухгалтерського обліку. Особливо чітко це проявляється щодо такої
фундаментальної категорії, як “власний капітал”. Незважаючи на виключну увагу дослідників до цієї
ключової категорії, наукова думка ще досі не змогла дати універсальне визначення капіталу, яке б
відповідало не тільки теорії, але й практиці, в першу чергу – ведення обліку. Як влучно зауважив Н.
Сеніор, відомий економіст ХІХ ст., “капітал отримав настільки багатоманітні визначення, що можна
запитати себе: чи має це слово значення, яке б було прийняте всіма?” [1]. Це питання і досі є
актуальним та досліджується як науковцями, так і практикуючими бухгалтерами.
Аналіз наукових досліджень. Проблеми обліку власного капіталу та його структури на
підприємствах досліджували у своїх працях М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.С. Пушкар, В.Ф.
Палій, В.В. Сопко та інші автори. Проте у працях цих учених не склалося єдиної думки щодо природи
поняття “власний капітал”, особливо – у обліковому аспекті.
Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження сутності та визначень власного
капіталу за твердженнями економістів і теоретиків з обліку, групування їх за сферами застосування
для надання вказаній категорії визначення, що одночасно найповніше відображає економічну природу
та відповідає вимогам, які окреслені міжнародними та національними стандартами бухгалтерського
обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування терміну “власний капітал” в Україні
пов'язано з розвитком форм власності та організаційно-правових форм підприємств. Різноманітні
визначення власного капіталу, надані вченими-економістами, мають несуттєві відмінності [2]. Проте
тлумачення поняття "власний капітал" в бухгалтерському обліку істотно відрізняється від його
характеристики в інших економічних науках.
Для систематизації багатоваріантних визначень власного капіталу вважаємо доцільним
виділити такі підходи, як: обліковий, економічний, фінансовий та правовий.
В цілому ж, в історії бухгалтерського обліку вирізняється декілька періодів, кожен з яких вплинув
на процес з’ясування сутності поняття “власний капітал”, оскільки на кожному новому етапі розвитку
його визначення доповнювалось невідомими раніше деталями. Більше того, на окремих етапах
розвитку людської думки дана категорія отримувала принципово інше, не схоже на попереднє
визначення. Разом з тим, важливим є те, що в традиційній теорії бухгалтерського обліку капітал
підприємства розглядається скоріше як пасив, а не актив, що засвідчує балансове рівняння (облікова
модель): активи дорівнюють сумі власного капіталу та зобов’язань. Звідси, величина власного
капіталу підприємства визначається як різниця між його активами та зобов’язаннями.
Саме виходячи із відміченого “залишкового” підходу наводяться визначення власного капіталу
підприємства в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності” та 2 “Баланс”: власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов’язань; власний капітал – це підсумок за розділом I пасиву балансу [3].
Вказане тлумачення власного капіталу є найпоширенішим і його дотримуються А.Н. Азріліян [4],
Ф.Ф Бутинець [5], Л.А. Бернстайн [6], Р.Л. Хом’як, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкар, О.В. Соловйова,
Е.С. Хендріксен. Тут слід зауважити, що визначення власного капіталу за “залишковим” підходом
скоріше характеризує його величину, ніж економічну сутність.
Тому до трактування власного капіталу як суми вкладеного капіталу засновниками (власниками)
підприємства долучаються такі автори: В.В. Сопко [7], С.Ф. Голов, С.В. Мочерний, Б.А. Райзберг,
Д. Міддлтон, Л. Чедвик. Проте М.Т. Білуха стверджує, що власний капітал визначається вартістю
майна суб'єкта господарювання, тобто чистими активами (різниця між вартістю майна і позиковим
капіталом) і складається зі статутного, додаткового й резервного капіталу, нерозподіленого прибутку
та цільових (спеціальних) фондів [8].
Для Л.П. Краснової, Н.Т. Шалашової, Н.М. Ярцової за власним капіталом визначається джерело
утворення майна організації, що є не зовсім коректним, так як джерелом утворення майна можуть бути
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як власні, так і позикові кошти підприємства [9]. Проте Й. Бетге зазначає, що власний капітал, на
відміну від залученого, надається в розпорядження підприємства без будь-яких тимчасових обмежень
і забезпечує, таким чином, безперервність його господарської діяльності [10].
В міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку власний капітал розглядається як
капітал, вкладений акціонерами компанії, що включає два джерела: вкладений капітал – інвестиції
акціонерів компанії та накопичений нерозподілений прибуток, реінвестований в бізнес.
Розглядаючи економічну сутність власного капіталу як об’єкту обліку, що аналізується, потрібно
відмітити найважливіші його характеристики, котрі полягають у тому, що він виступає основним
чинником виробництва; характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять прибуток;
використовується як головне джерело формування добробуту його власників; є головним виміром
ринкової вартості підприємства. Його динаміка є важливим показником ефективності господарської
діяльності.
Виходячи з цього, на наш погляд, вдалий зміст власного капіталу формулює група таких
економістів як І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, А.Г Загородній, Г.Г. Кірейцев, Н.В. Чебанова, Д. Стоун,
визначаючи його як загальну вартість засобів підприємства, що належать йому на правах власності і
використовуються для одержання прибутку. Дійсно, з економічної точки зору, зміст статутного
капіталу полягає у забезпеченні створеної юридичної особи основними і оборотними засобами,
необхідними для початку господарської діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт,
наданню послуг чи продажу товарів, і такий підхід може бути поширений на власний капітал
підприємства в цілому.
З фінансової точки зору власний капітал розглядають як вартість, що створює додаткову
вартість. Це трактування висловлюють такі автори, як М.І. Волков, О.В. Вороновська, Т.П. Саблук,
С.І. Ожегов, В.І. Науменко. З іншого боку, власний капітал являє собою початкову суму коштів для
здійснення підприємницької діяльності, так вважають такі економісти, як Ф.Ф. Бутинець, О. Сліпушко,
І.Ф. Палатніков, В.П. Пантелеєв. Власний капітал – це обов’язкові майбутні витрати або джерела
фінансових коштів у минулому [5].
Юридичне значення власного капіталу полягає, передусім, в тому, що його розмір визначає межі
мінімальної матеріальної відповідальності, які несе суб’єкт господарювання за своїми зобов’язаннями,
а також засвідчує право власності на майно, внесене засновниками для формування статутного
капіталу. Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються
часткою і формою інвестованих коштів. Дослідники у цій галузі визначають власний капітал як право
власності на внесене майно, зобов’язання підприємства перед засновниками.
Проаналізувавши визначення власного капіталу, які надаються вченими різноманітних галузей
економіки, оцінивши їх переваги та недоліки, а також відповідність чинному законодавству, вважаємо
доцільним сформулювати наступне його визначення, яке, на нашу думку, найбільш широко охоплює
сутність власного капіталу як об’єкту обліку. Власний капітал – це модифікована величина
заборгованості підприємства його засновникам у розмірі вартості активів, які ним забезпечуються.
Зміст наданого визначення обґрунтовується наступним. Твердження, що власний капітал за
економічним змістом є заборгованістю підприємства його засновникам базується на тому, що
основним і єдиним елементом власного капіталу на момент заснування підприємства є статутний
капітал. Саме він втілює заборгованість останнього його засновникам у сумі, що відповідає вартості
внесеного ними майна (активів).
Модифікація першопочаткової заборгованості підприємства його засновникам, що, безумовно,
характеризує власний капітал (у вигляді статутного) на дату реєстрації юридичної особи, здійснюється
за двома напрямами:
– шляхом реінвестування прибутку, отриманого у результаті діяльності підприємства на основі
сформованого статутного капіталу; це спонукує до появи наступних складових власного капіталу, як
нерозподілений прибуток (непокриті збитки) та резервний капітал;
– за переоцінкою необоротних активів, що з’явилися на підприємстві як внесок засновників у
статутний капітал або в процесі діяльності підприємства на основі сформованого статутного капіталу,
чи безкоштовним отриманням підприємством при його діяльності за існуючого статутного капіталу; це
призводить до наявності інших складових власного капіталу, якими є елементи додаткового капіталу.
Вказані напрями змінюють величину власного капіталу, тобто, модифікують величину
заборгованості підприємства перед його засновниками, яка першопочатково виникла на момент
реєстрації юридичної особи у розмірі, що відповідала величині статутного капіталу.
Використовуючи загальноприйняте у міжнародному та вітчизняному обліку сприйняття власного
капіталу як частини в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань та,
сприймаючи власний капітал як зобов’язання (заборгованість) перед власниками підприємства,
приходимо до вищенаведеного запропонованого визначення власного капіталу як облікової категорії
за економічним та юридичним його змістом.
Висновки з проведеного дослідження. Вивчення природи власного капіталу вказує на
широту підходів до його трактування у якості облікової категорії. Здійснене уточнення поняття
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власного капіталу як модифікованої величини заборгованості підприємства його засновникам у
вартості активів, які ним забезпечуються, спонукає підприємства до посилення контролю за
формуванням власного капіталу, його раціональної структури, дозволить внести елементи
покращення його відображення у бухгалтерський облік.
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Анотація
В статті досліджені дефініції власного капіталу з бухгалтерської та економічної точок зору,
що дало змогу визначити їх переваги та недоліки в управлінському аспекті. Запропоновано
визначення власного капіталу у якості об’єкту бухгалтерського обліку, враховуючи опрацьовані
судження.
Ключові слова: власний капітал, бухгалтерський облік, об’єкт обліку.
Аннотация
В статье исследованы дефиниции собственного капитала с учетной и экономической точек
зрения, что предоставило возможность определить их преимущества и недостатки в
управленческом аспекте. Предложено определение собственного капитала как объекта
бухгалтерского учета, исходя из исследованных суждений.
Ключевые слова: собственный капитал, бухгалтерский учет, объект учета.
Annotation
The article explored the definition of capital account and economic standpoint, that provided an
opportunity to identify their strengths and weaknesses in the management aspect. Proposed definition of
equity accounting as an object based on researched judgements.
Key words: shareholders ' equity, accounting, accounting object.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ:
ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА РІЗНИЦЯ
Постановка проблеми. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції
є активною ланкою системи управління господарським життям підприємства, що забезпечує
необхідною інформацією управлінський персонал для прийняття рішень. Від достовірності,
оперативності та доцільності інформації про витрати залежить ефективність виробничої діяльності
підприємства, його спроможність вистояти у сучасному конкурентному середовищі та досягти бажаних
результатів. Групування витрат за центрами відповідальності дозволяє об’єднати різні за економічним
змістом витрати в єдині цільові групи. При цьому виникає проблема вибору методів обліку витрат та
калькулювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Удосконалення обліку витрат і калькулювання
собівартості постійно знаходиться в центрі досліджень. Протягом багатьох років одним із дискусійних
питань вітчизняних науковців є визначення взаємозв’язку методів обліку витрат і методів
калькулювання. Вагомий внесок у вирішення даної проблеми здійснили: Р. А. Алборов [1, с. 128],
І.А. Басманов [3, с. 167], проф. Ф.Ф. Бутинець [5, с. 832], проф. В.Б. Івашкевич [6, с. 159], В.Е. Керімов
[8, с. 580], проф. Л.В. Нападовська [12, с. 450], проф. В.Ф. Палій [14, с. 279], акад. М.Г. Чумаченко [19,
с. 3-7]. Першими звернули увагу на дану проблему акад. М.Г. Чумаченко та проф. І.А. Басманов.
Однак, як свідчить аналіз наукових публікацій з досліджуваної тематики, продовжуються дискусії щодо
методичних підходів до обліку і калькування витрат. Відсутність єдиної думки щодо їх сутності,
необхідності, єдності та класифікації визначила вибір теми даної статті.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження та з’ясування сутності понять
«методи обліку витрат» та «методи калькулювання», визначення взаємозв’язку та відмінностей між
обліком витрат та калькулюванням собівартості.
Виклад основного матеріалу дослідження. У ході проведеного дослідження було виявлено
відсутність єдиної думки серед спеціалістів і науковців щодо визначення методів обліку витрат на
виробництво та калькулювання собівартості продукції. До цього часу в науковій та науково-практичній
літературі проводяться дослідження проблеми взаємозв’язку методів обліку витрат на виробництво та
калькулювання. Важливо звернути увагу на те, що ні в офіційних документах, ні в спеціальній
літературі, не наведено класифікації методів обліку витрат і методів калькулювання, які
рекомендуються для використання підприємствами різних галузей промисловості.
У науковій літературі одні і ті ж методи різні вчені відносять або до методів обліку витрат, або до
методів калькулювання, виходячи із тлумачення їх сутності [17].
Визначення методу обліку витрат давалося разом з визначенням методу калькулювання
собівартості продукції. Ця точка зору підкріплювалася і діючими на той час нормативними
документами. Інші економісти зауважують, що метод обліку витрат виробництва і метод
калькулювання продукції є поняттями неоднозначними. Таку думку підтримують І.А. Басманов,
В.В. Сопко, А.Н. Петрик [4, с. 112].
Проведений аналіз поглядів науковців з приводу відокремлення методів обліку витрат і методів
калькулювання можна згрупувати в чотири групи (рис. 1.) [13, с. 158-168.].
Прихильники першого підходу вважають, що облік витрат і калькулювання варто розглядати
відокремлено, тому вони розрізняють методи обліку витрат і калькулювання, які виконують різні
функції. Зокрема, проф. В.Ф. Палій зазначає, що метод обліку витрат повинен характеризувати з
необхідною повнотою та деталізацією процес їх виникнення і порядок формування в конкретному
виробничому процесі [14, с. 196], а метод калькулювання – це «сукупність способів аналітичного
обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами та прийомів обчислення собівартості
калькуляційних одиниць» [14, с. 223]. Проф. В.Ф. Палій послідовно підкреслює відмінності обліку
витрат і калькулювання, проте не дає чіткого визначення методу обліку витрат.
Питання співвідношення обліку витрат на виробництво та калькулювання розглянуте проф. В.Б.
Івашкевичем як два взаємопов’язаних і самостійно діючих процеси [6, с. 159]. Дане розмежування
обґрунтовується змістом та обсягом інформації, а також за способами її обробки на обох етапах: на
етапі обліку витрат відбувається збір інформації та її групування залежно від встановлених цілей, а на
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етапі калькулювання – обробка за допомогою спеціальних прийомів і способів. Проф. Я.В.
Соколов,Р.А. Алборов, Р.С. Каплан також стверджують, що калькулювання та облік витрат – два
паралельних і, по суті, не пов’язаних процеси [16, с. 238], [1, с. 128].

Методи калькулювання, методи обліку витрат

Алборов Р.А., Басманов І.А., Івашкевич В.Б.,
Каплан Р.С.,
Палій В.Ф., Петрик А.Н.,
Селезньов С.І., Соколов Я.В.,
Сопко В.І., Чумаченко М.Г.

Методи обліку витрат і калькулювання

Безруких П.С., Завгородніи В.П., Кондраков
М.П., Маргуліс А.Ш.

Методи обліку витрат

Белебеха І.О., Керімов В.Е.,
Ткаченко Н.М.

Методи калькулювання

Жебрак М.Х., Кондраков М.П.,
Сук Ф.Я.

Рис. 1. Погляди науковців з приводу відокремлення методів обліку витрат і методів
калькулювання
Так С.І. Селезньов під методами калькулювання розуміє економічні прийоми визначення
собівартості окремих видів продукції (об’єктів калькулювання). При цьому об’єкт обліку витрат, на його
думку, це технічні прийоми відображення витрат на виробництво окремих видів продукції (об’єктів
обліку) [15, с. 272].
Науковці, які дотримуються другого підходу, облік витрат розглядають як калькулювання у тій чи
іншій формі. Тобто калькулювання собівартості кінцевого продукту підприємства визначається
системою та організацією обліку витрат та є нерозривними. Зокрема, проф. А.Ш. Маргуліс вважає, що
метод обліку витрат і калькулювання – це «єдиний процес дослідження витрат підприємств певних
типів на виробництво та реалізацію продукції з позицій вимірювання, контролю, визначення
собівартості виробів і робіт» [7, с. 26]. Кондратова називає методи калькулювання системами
віднесення витрат відповідно: на замовлення, на процес [10, с. 160]. О.П. Міхалкевич методи
калькулювання поділяє на способи обчислення собівартості калькуляційного об’єкту [11].
Більш повним є визначення П.С. Безруких, який під методом обліку витрат та калькулювання
собівартості розуміє сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих
витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції і необхідну інформацію для
контролю за процесом формування собівартості продукції [2, с. 291].
Прихильники третього підходу вважають, що використовувати необхідно лише методи обліку
витрат на виробництво. Так вважають І.О. Белебеха, В.Е. Керімов, Н.М. Ткаченко. Так, В.Е. Керімов,
незважаючи на те, що один із пунктів свого підручника називає: методи обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції, проте в цьому ж пункті вживає термін методи обліку витрат та
дає їх класифікацію. Н.М. Ткаченко [18, с. 560] дає визначення методу калькулювання, проте
класифікує, відповідно, методи обліку витрат та методи обліку витрат і калькулювання.
На використанні лише методів калькулювання наполягають прихильники четвертого підходу. Під
методом калькулювання М.П. Кондраков розуміє систему прийомів, що використовуються для
визначення собівартості одиниці продукції [9, с. 301]. Вважаємо, що недоліком даного визначення є те,
що автор наголошує на визначенні собівартості одиниці продукції, хоча сукупність калькуляційних
розрахунків охоплює не лише обчислення собівартості одиниці різних видів продукції, але її
визначення собівартості всієї товарної продукції в цілому, а також незавершеного виробництва та
результатів інших господарських процесів. М.Х. Жебрак уточнює, що вони занадто тісно пов’язані з
порядком аналітичного обліку прямих витрат на виробництво. При цьому Сук Ф.Я. наголошує на
використанні лише методів калькулювання.
У вітчизняній та зарубіжній практиці фінансового та управлінського обліку утворились і
використовуються більше десятка методів калькулювання і обліку витрат. Проте несистематизоване
викладення сутності цих методів у науковій і спеціальній літературі не дає можливості чітко
розібратися в особливостях кожного з них.
Отже, на нашу думку, об'єктом обліку виробничих витрат є витрати на виробництво виробів, їх
окремих частин (конструктивних елементів, вузлів, деталей), груп виробів, виконані роботи, сукупність
однорідних робіт, виробництва, процеси, фази й стадії технологічних процесів (переділи), окремі
операції, які групуються за різними ознаками з метою визначення собівартості. З вивченого матеріалу
можна дати таку характеристику методів обліку витрат, яку наведено в табл.1.
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Таблиця 1
Характеристика методів обліку витрат
Метод обліку
витрат
1
Позамовний метод
Попередільний
метод
Нормативний
метод
Фактичний метод
Змішаний метод
Метод «директкостинг»

Коротка характеристика методу
2
Застосовується при різноманітній діяльності підприємства. Затрати «збираються» за
конкретними замовленнями, партіями або договорами,що відрізняються один від одного
Застосовується при масовому виробництві однорідної продукції (наприклад, у харчовій
промисловості). Середні затрати на одиницю продукції визначаються діленням загальної
суми затрат на кількість виробленої продукції
Затрати обліковуються за встановленими нормативами, а собівартість продукції
калькулюється ще на стадії планування виробництва. Метод дозволяє вести точний
аналітичний облік і за відхиленнями фактичних затрат від нормативних контролювати
загальну собівартість продукції
«Збирається» сума фактично понесених затрат
Прямі затрати обліковують за фактичними даними, а накладні – за середнім
коефіцієнтом розподілу
Затрати поділяються щодо обсягу виробництва на постійні та змінні, а до собівартості
виробленої продукції включаються тільки змінні виробничі затрати. Застосовується на
підприємствах залізничного транспорту, у масложировому виробництві

Метод «стандартПланові затрати обліковуються на підставі системи існуючих стандартів. Аналітичний
костинг»
облік затрат за об'єктами не передбачається. Метод має «західне» походження
Метод
Загальні виробничі затрати відносяться на собівартість виробленої продукції та
«поглинутих» затрат пропорційно розподіляються між реалізованою продукцією і продукцією, яка поки що
перебуває на складі підприємства

Кожен з методів має цілу низку як переваг, так і недоліків, тому кожне підприємство повинно
самостійно підходити до вибору методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, який
найбільш повно задовольняв би функціонування підприємства.
Об'єкт калькулювання є одиниця продукції (робіт, послуг), тобто кінцевий продукт, виготовлений
на підприємстві. Залежно від технології і характеру продукції об'єктами калькулювання можуть бути:
один продукт виробництва; один продукт окремих процесів, стадій, переділів, фаз виробництва; виріб
підприємства; виріб центру відповідальності; вид робіт, послуг структурного підрозділу підприємства.
З опрацьованого матеріалу можна визначити таку характеристику методів калькулювання витрат, яка
наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика методів калькулювання витрат
Назва методу

Характеристика методу
Застосовується при калькулюванні собівартості окремих видів продукції і
1. Балансовий метод собівартості витрат окремого цеху в цілому підприємстві. Полягає у використанні
балансової рівності витрат. Дає можливість контролю витрат.
Застосовується на виробництві з одним видом продукції і відсутності залишку
2. Метод прямих
незавершеного виробництва. Нема необхідності ділити витрати, все відноситься прямо
розрахунків
на продукцію.
Застосовується на виробництвах з позамовним методом обліку. Розподілу
підлягають:1) всі непрямі витрати; 2) основні витрати на основі відповідної бази; 3)
витрати звітного періоду між товарним випуском і залишком незавершеного
3. Метод розподілу
виробництва на кінець місяця шляхом попередньої калькуляції ЗНВ за нормами і
вартості
резервами за даними бух обліку. Є 3 статті списання прямо без розподілу: на освоєння,
витрати від браку, знос спецінструменту.
4.Метод додавання
витрат

Застосовується при попередньому методі, при напівфабрикатному варіанті.
Собівартість кінцевого продукту визначається додаванням собівартості напівфабрикатів
з кожного попереднього переділу до вартості кожного наступного переділу.

Застосовується в комплексних виробництвах для яких характерно виготовлення з
одного матеріалу декількох видів продукції. Сума що залишилась відноситься на
собівартість основного виду.
Спрощений метод перерозрахунку незавершеного виробництва. Для знаходження
6. Нормативний метод неврахованих відхилень треба порівняти фактичну собівартість з балансовим методом
з фактичною собівартістю за нормативним методом (зі знаком +)
7. Комбінований
Застосовується декілька методів одночасно

5.Метод виключення
витрат
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Як видно з даних табл.2, існує арсенал методів обліку і калькування витрат серед яких:
балансовий метод, метод прямих розрахунків, метод розподілу вартості, метод додавання витрат,
метод виключення витрат, нормативний метод, комбінований. Вибір того чи іншого методу залежить
від поставленої кінцевої мети в системі господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, методи обліку витрат на виробництво та
методи калькулювання є двома взаємозалежними процесами, які характеризуються власними
способами та прийомами, користувачами, завданнями. Інформація про витрати використовується для
визначення собівартості продукції. Так, методом обліку витрат є сукупність способів відображення,
групування та систематизації інформації при витрати, які виникли у процесі досягнення поставлених
цілей та забезпечують досягнення поставленої мети. Метод калькулювання, відповідно, є
відображенням розподілу витрат підприємства за встановленими статтями калькуляції для
визначення собівартості певних видів або груп продукції.
В результаті проведеного дослідження розглянуто сутність методів обліку витрат на
виробництво та методів калькулювання собівартості продукції та розкрито питання про їх
взаємозв’язок.
Можна визначити, що методи обліку витрат на виробництво та методи калькулювання
собівартості спрямовані на досягнення різних цілей, що і доводить їх відмінність і необхідність
існування кожного із них на підприємствах для організації ефективної системи обліку витрат
виробництва.
Подальші дослідження з даної проблематики необхідно проводити у напрямі пошуку
оптимального методу обліку витрат виробництва та формуванні собівартості готової продукції.
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Анотація
У статті досліджується сутність методів обліку витрат на виробництво та методів
калькулювання собівартості продукції. Розкриті питання про їх особливі відмінності та
взаємозв’язок. Визначено перелік методів та дана їх характеристика.
Ключові слова: витрати, калькуляція, метод обліку витрат, собівартість.
Аннотация
В статье исследуется сущность методов учета затрат на производство и методов
калькулирования себестоимости продукции. Раскрыты вопросы об их особых отличиях и
взаимосвязь. Определен перечень методов и дана их характеристика.
Ключевые слова: затраты, калькулирование, метод учета затрат, себестоимость.
Annotation
The article investigates the nature of accounting methods of production costs and methods of
calculation of the cost of production. Disclosed their specific differences and relationship. The list of
methods and their characteristics is given.
Key words: costs, calculation, method of cost accounting, cost.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ
Постановка проблеми. В досліджуваних працях не ставилось питання щодо порядку
врахування принципів розміщення страхових резервів безпосередньо при побудові системи їх обліку.
Вимога про необхідність обліку страхових резервів визначена Законом України «Про страхування».
Також не ставилось питання стосовно порядку перевірки дотримання страховиком принципів
розміщення страхових резервів та порядку формування інформаційного джерела для здійснення такої
перевірки, як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами, що свідчить про актуальність здійсненого
нами дослідження з теоретичної та практичної точки зору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження операцій обліку страхових
резервів є доволі актуальним, яке досліджувало багато вітчизняних та закордонних вчених. У
дослідження цієї проблеми вагомий внесок зробили такі вчені як: Вареня В. [6], Гаманкова О. [7],
Гарматій Т. [8], Лень В. [9] та інші, у працях яких вивчаються переважно порядок відображення на
рахунках бухгалтерського обліку нарахування та результатів змін страхових резервів на певну дату.
Однак ще недостатньо висвітлені методи обліку страхових резервів.
Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування напрямів удосконалення
бухгалтерського обліку страхових резервів з урахуванням принципів їх розміщення безпосередньо на
рахунках бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно із Законом України «Про страхування» [1],
під розміщенням страхових резервів розуміється їх вкладення у певні дозволені категорії активів, а
саме: грошові кошти на поточному рахунку; валютні вкладення згідно валютою страхування; нерухоме
майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати; цінні папери емітовані державою; права вимоги до
перестраховиків; інвестиції в економіку України; кредити страхувальникам (при страхуванні життя);
готівка в касі в обсягах лімітів, встановлених НБУ. При цьому обов’язковим при розміщенні страхових
резервів є дотримання принципів ліквідності, надійності, прибутковості та диверсифікації. Водночас,
визначення понять вищезазначених принципів у Законі України «Про страхування» відсутні, що
призводить до багатозначного їх трактування, як з теоретичної, так і практичної точки зору. В
економічній літературі [7; 9] ці принципи мають наступні визначення:

199

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Принцип ліквідності. Загальна структура розміщення активів повинна бути такою, щоб у будьякий час активи швидко і беззбитково для їхнього власника могли бути обернені у гроші. Коли
визначають ступень ліквідності, то звичайно враховують час, за який можна перетворити ці фінансові
кошти у гроші та потрібні на це перетворення витрати. Згідно з цим принципом, загальна структура
активів страховика має бути такою, щоб будь-коли він мав у своєму розпорядженні ліквідні кошти для
забезпечення своїх зобов’язань.
Принцип надійності. Цей принцип обумовлює максимально надійне розміщення активів, що
забезпечує визначене заздалегідь їх повернення у повному обсязі. Він ставить перед страховиком
завдання зведення до мінімуму інвестиційного ризику як ймовірності того, що фактичний інвестиційний
дохід виявиться нижче розрахункового.
Принцип прибутковості. Згідно з цим принципом, страхові резерви необхідно розміщувати так,
щоб забезпечити реалізацію названих вище принципів, з урахуванням ситуації на ринку капіталу і при
цьому розміщення повинне приносити постійний та достатньо високий дохід.
Принцип диверсифікації. Цей принцип можна ще назвати “принципом зсуву і розсіювання”. Він
забезпечує розподіл інвестиційного ризику на різноманітні види вкладень і тим самим забезпечує більш
високий ступінь стабільності інвестиційного портфеля страховика. Згідно з цим принципом структура
вкладень не повинна бути однобокою, з різким переважання якогось певного виду вкладень над іншими.
Згідно з цим, визначення принципів надійності, ліквідності та диверсифікації можна вважати
вірними та такими, що правдиво відображають їх економічну сутність. Хоча визначення принципу
прибутковості, наведене вищезгаданими авторами, враховує лише категорію «дохід» та не враховує
такі категорії як «витрати» та «прибуток». Тобто, при одержанні постійного доходу за певним
вкладенням він може бути не прибутковим у випадку якщо сума витрат, здійснена для отримання
цього доходу, є вищою ніж цей дохід.
Таким чином, при визначенні поняття принципу прибутковості ми пропонуємо за його основу
брати економічну сутність поняття «прибуток», а не «дохід». Згідно з вищезазначеним, пропонуємо
наступне визначення принципу прибутковості:
Принцип прибутковості: Згідно з цим принципом, активи страховика необхідно розміщувати так,
щоб сума доходу, одержаного за період використання таких активів збільшена на дохід від реалізації
таких активів, перевищувала суму витрат пов’язаних з використанням таких активів та первісно
витрачених коштів на придбання цих активів за вирахуванням зносу.
З метою створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень та внутрішньої і
зовнішньої перевірки (аудиту) ефективності розміщення страхових резервів, в основу побудови
системи обліку операції по розміщенню страхових резервів покласти принцип прибутковості, шляхом
введення додаткових проміжних рахунків до робочого плану рахунків страховика з виділенням
відповідних субрахунків за кожним видом дозволених для розміщення активів:
77 «Дохід від реалізації та поточного використання активів у які розміщено страхові резерви»,
87 «Витрати на придбання та поточне використання активів у які розміщено страхові резерви».
Окрім цього, під терміном «поточне використання активів» мається на увазі сукупність доходів
та витрат за весь період утримання такого активу, а не лише звітний рік, як це зазначено у стандартах
бухгалтерського обліку.
Наприклад: Керівництвом страхової компанії було вирішено розмістити частину страхових
резервів у будівлі та споруди, що планують утримувати більше року для здачі в операційну оренду на
2 роки. Придбані об’єкти в бухгалтерському обліку будуть визнані об’єктами інвестиційної нерухомості
(інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки,
будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів
та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг,
адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності [3; 11]), до складу поточних доходів
буде включено суму отриманої орендної плати за договором операційної оренди та у разі обліку такої
нерухомості за справедливою вартістю згідно з П(с)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [3], сума
збільшення справедливої вартості на звітну дату. До складу витрат будуть входити витрати на
прибирання, утримання, ремонт, оплату комунальних послуг, сума зменшення справедливої вартості
активу, якщо він обліковувався за справедливою вартістю та усі інші витрати пов’язані з утриманням
таких будинків та споруд.
Приклад. Страхова компанія платник ПДВ 01 липня 2008 року придбала будівлю за 3000000 грн.
з ПДВ та планує її використовувати для здачі в операційну оренду протягом 2 років. За 2 роки
утримання будівлі одержано 500000 грн. орендних платежів за договорами про операційну оренду та
здійснено витрат: нарахована амортизація – 120000 грн., здійснено поточний ремонт сторонньою
організацією неплатником ПДВ – 40000 грн., оплачено комунальних послуг – 20000 грн. 02 липня 2010
року будівля реалізована за 2800000 грн.
Таким чином, прибуток страховика від розміщення коштів страхових резервів у будівлю склав
193333,33 грн. (2750000,00 грн. – 2556666,67 грн.), тобто можна вважати, що розміщення страхових
резервів було ефективним з точки зору принципу прибутковості.
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Слід зауважити, що запропонована система обліку розміщення страхових резервів з
урахуванням принципу прибутковості при розміщенні страхових резервів може бути побудована і без
використання додаткових рахунків 77 та 87, але у цьому разі усі рахунки обліку витрат (доходів)
необхідно буде підрозділяти на додаткові субрахунки, на одних з яких будуть обліковуватись витрати
(доходи), понесені у зв’язку з утриманням активів, які придбані за власні кошти, а на інших
субрахунках витрати (доходи), пов’язані з утриманням активів, придбаних за рахунок коштів
страхувальників, тобто для розміщення страхових резервів. Аналогічно повинні поділятись і рахунки
обліку активів, дозволених для розміщення страхових резервів [4].
Приклад бухгалтерських проводок розміщення страхових резервів наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Приклад бухгалтерських проводок розміщення страхових резервів
Господарські операції

Дебет

Кредит

Сума

Придбана довгострокова інвестиційна нерухомість призначена для здачі в оренду
152
631
2500000,00
Відображено капітальні інвестиції
Відображено податковий кредит

641

631

500000,00

Заплачено за придбану будівлю

631

311

3000000,00

Введено в експлуатацію будівлю

100

152

2500000,00

Відображення витрат та надходження орендних платежів у першому році*

Списано собівартість послуг з оренди

23
831
87
23
84
87
23
84
87
641
361
713
713
77
903

831
87
135
84
87
685
84
87
685
685
713
641
77
791
23

60000,00
60000,00
60000,00
20000,00
20000,00
20000,00
8333,33
8333,33
8333,33
1666,66
250000,00
41666.67
208333,30
208333.30
88333,33

Собівартість списано на фінансовий результат

791

903

88333,33

286**

100

2380000,00

135
361
712

100
712
641

120000,00
2800000,00
466666,67

Нарахована амортизація на будівлю
Витрати на поточний ремонт здійснений сторонньою
організацією неплатником ПДВ
Нараховані витрати по комунальних послугах
Відображено податковий кредит
Відображено дохід від оренди
Відображено податкове зобов’язання
Дохід списано на фінансовий результат

У січні 2009 року будівля реалізована
Переведено нерухомість до складу необоротних активів
призначених для реалізації
Списано знос інвестиційної нерухомості
Відображено дохід від реалізації будівлі
Відображено податкові зобов’язання

712
78
2333333,33
78
791
2333333,33
943
87
2380000,00
Списано вартість нерухомості
87
286
2380000,00
Закриття рахунку витрат
791
943
2380000,00
Після реалізації об’єкта який використовувався для розміщення страхових резервів необхідно зробити
проведення
Списана сума доходу 416666,66 грн. + 2333333,33 грн.
(77)
(77)
2750000,00
Списана сума витрат 120000,00 грн. + 40000 грн. + 16666,67
(87)
(87)
2556666,67
грн. + (2500000,00 грн. – 120000,00 грн.)
* у другому році бухгалтерські проведення та суми аналогічні, тому повторно вони не наводяться
** у зв’язку з тим, що на 31 грудня 2008 року вже було відомо, що будівля буде реалізована в наступному
році, то застосовуються вимоги П(с)БО 27 «Необоротні активи утримувані для продажу та припинена
діяльність» [2].
Дохід списано на фінансові результати

Результатом поділу рахунків обліку активів буде формування інформаційної бази щодо активів,
які використовуються для розміщення страхових резервів. Це дає можливість використовувати
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інформаційну базу для перевірки принципу диверсифікації шляхом аналізу структури таких активів. У
разі необхідності співставлення результатів із законодавчо встановленими нормативами, які
встановлені на розміщення страхових резервів, інформаційна база дає можливість швидкого
відстеження та аналізу застосованих показників за принципом ліквідності шляхом вивчення термінів,
необхідних для реалізації дозволених активів без суттєвої втрати їх вартості.
Одним з головних завдань для страхової компанії є вчасна та повна виплата страхових
відшкодувань застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Питання платоспроможності
та ліквідності є дуже важливими як для самої страхової компанії, так і для її клієнтів [10]. Це також
буде надавати більш повну інформацію потенційним клієнтам для прийняття рішення, якщо
розташування страхових резервів буде відображатись в балансі за принципом ліквідності. Клієнти
матимуть змогу обирати необхідних партнерів-страховиків за показниками його платоспроможності,
що прямо залежить від рівня ліквідності його активів.
Для аналізу ступеня ліквідності страхової компанії, пов’язаної з її платоспроможністю, ми
пропонуємо, щоб страхова компанія подавала структуру своїх активів і зобов’язань не тільки у балансі
за формою 1, а й балансу, в основі побудови якого буде лежати принцип ліквідності, тобто у порядку
зростання чи зменшення ліквідності, що дозволено п. 51 Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 1 «Подання фінансових звітів» [5], у якому зазначено «Суб’єкт господарювання має подавати
поточні та непоточні активи, поточні та непоточні зобов’язання у вигляді окремої класифікації
безпосередньо у балансі відповідно до параграфів 57-67, за винятком випадків, коли подання, що
базується на ліквідності, надає інформацію, що є обґрунтованою та доречнішою. Коли застосовується
такий виняток, усі активи та зобов’язання слід подавати прямо в порядку їхньої ліквідності».
Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження виявлено необхідність
удосконалення напрямів розміщення страхових резервів. Визначена необхідність розміщення
страхових резервів з урахуванням принципів його розміщення, обумовлених Законом України «Про
страхування». Ці питання ще недостатньо висвітлені ні в нормативній базі, ні у працях вітчизняних
науковців. Побудова системи обліку розміщення страхових резервів без врахування принципів
прибутковості, безпечності, ліквідності та диверсифікації не може давати повної інформаційної бази.
Це призводить до ускладнення прийняття управлінських рішень, внутрішніх та зовнішніх перевірок їх
додержання та відображення більш детальної інформації для клієнтів страхової компанії.
Тому нами запропоновано методичні засади побудови системи обліку розміщення страхових
резервів з урахуванням вищенаведених принципів, головним завданням якої є здійснення внутрішніх
та зовнішніх перевірок, також прийняття ефективних і економічно обґрунтованих управлінських рішень
щодо розміщення страхових резервів у певні категорії активів, формування інформаційної бази та
наведено практичні засади її застосування в обліку страхових компаній України.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ
Постановка проблеми. В даний час все більше число компаній по усьому світу поряд з
річними звітами публікують нефінансові звіти, в яких міститься інформація про екологічні і соціальні
аспекти їх діяльності. Термін „нефінансова звітність” не є загальноприйнятим визначенням. В різних
літературних джерелах зустрічаються такі його синоніми, як „корпоративна соціальна звітність”,
„соціально відповідальна звітність”, „соціальна звітність”, „соціальна і екологічна звітність”, „звітність зі
стійкого розвитку”.
В даній статті використовується поняття „соціальна звітність”, під якою слід розуміти інструмент
інформування акціонерів, співробітників, партнерів і всього суспільства про те, як і якими темпами
компанія реалізує закладені у своїй місії або стратегічних планах розвитку цілі економічної стійкості,
соціального добробуту та екологічної стабільності і доводять інвестору, що дана компанія приділяє
увагу екологічним і соціальним аспектам своєї діяльності. Соціальний звіт розкриває інформацію про
пріоритети та цінності компанії, про її стосунки з колом пов'язаних з нею організацій і соціальних груп,
а також про ступінь інтеграції принципів соціальної відповідальності у діяльність компанії.
В проведеному за ініціативою мережі Глобального Договору ООН в Україні дослідженні було
проаналізовано всі звіти, що були опубліковані, починаючи з 2005 р. Дослідження показало, що за 5
років в Україні з’вилося всього 56 соціальних звітів, підготовлених 39 компаніями. З них: 48 звітів − у
форматі звіту з прогресу (такий звіт у вільній формі повинні надавати щорічно всі компанії-учасники
Глобального договру ООН); 7 звітів − за стандартом GRI (СКМ, ДТЕК, Метінвест Холдинг та Оболонь),
які є учасниками Глобального договору ООН; 6 звітів − в інших форматах (підготовлені компаніями, які
не входять до мережі Глобального договору ООН) [1].
Існують дві відмінності української нефінансової звітності від провідних світових практик. Вони
пов’язані, по-перше, з відсутністю кількісних даних по основним нефінансовим показникам; по-друге, з
відсутністю в більшості звітів інформації про цілі та стратегії вирішення проблем. Фактично тільки в
соціальних звітах, що підготовлені за міжнародними стандартами компаніями СКМ, ДТЕК, Метінвест
Холдинг та Оболонь надано цифри про нефінансові аспекти діяльності компанії. Відсутня чітка і
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стандартизована форма соціальної звітності, що ускладнює можливість порівняння між собою
соціальних звітів компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення праць російських та вітчизняних вчених
(С.В. Івченко, Є. Д. Іванова, А.Є. Костін, С.Є. Литовченко, М.І. Ліборакіна, Т.С.Сіваєва, В.С. Карагод та
ін.) свідчить про те, що проблеми соціальної звітності досліджуються. В ході аналізу праць [2-8],
присвячених даній проблемі, виявлено, що фахівці приділяють багато уваги теоретичним аспектам
соціальної звітності підприємств і досить небагато уваги приділяється практичній частині цього
питання.
Встановлено, що питання складання соціальної звітності на українських підприємствах
недостатньо вивчені, соціальні звіти мають різну форму і зміст і, як правило, випускаються тільки
великими компаніями. У зв'язку з цим актуальним видається обґрунтування необхідності розробки
єдиної форми соціального звіту для компаній України.
Постановка завдання. Метою статті − визначення сутності соціальної звітності та
обгрунтування доцільності застосування стандартизованої форми соціального звіту в компаніях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття корпоративної соціальної звітності з'явилося
нещодавно. Якщо річні фінансові звіти випускаються вже приблизно 150 років, то сама ідея випуску
соціальних звітів виникла більше 20 років тому. Перші соціальні звіти були зроблені європейськими
компаніями в 70-х роках минулого століття. Найбільшого поширення нефінансова звітність отримала в
Європі (лідер − Великобританія) та Північній Америці. В азіатському регіоні активно підключилися до
процесу звітності компанії Японії і Південної Кореї. [8, с. 118]. В Україні зі 100 великих компаній тільки 10%
готують нефінансові звіти, при цьому із 250 ведучих компаній в розвинутих країнах такі звіти готують 80%,
а з 2,2 тис. компаній в 22 країнах, що розвиваються, − 45% [1].
Складання соціального звіту може розглядатися як ефективний механізм інформування
інвесторів, споживачів, місцевої громади та органів влади про те, що компанія веде свою діяльність
соціально відповідальним чином. Такий зворотній зв'язок дозволяє продемонструвати і закріпити за
компанією право на ведення бізнесу і приносить вигоду суспільству від більшої доступності
інформації. Таким чином, соціальний звіт може стати кроком на шляху до ефективного діалогу
компанії із суспільством і державою.
На даний момент в світі існує 4 основні стандарти звітності [9, с. 7]: AA 1000 (оцінка успіху
організації в економічній, екологічній та соціальному середовищі); Global Reporting Initiative (GRI)
(економічні, соціальні та екологічні досягнення); ISO 14000 (орієнтований більшою мірою на екологічну
компоненту соціальної відповідальності); SA 8000 (увага приділяється дотриманню прав людини в
кадровій політиці компаній).
У світовій практиці можна знайти приклади, коли компанії використовують кілька стандартів
одночасно: наприклад, при відображенні показників діяльності використовують список показників, що
міститься в стандарті GRI, а при підготовці описової частини соціального звіту дотримуються
рекомендацій стандартів серії АА 1000.
Ключовим аспектом роботи над соціальним звітом є його оцінка та верифікація незалежним
аудитором, а також використання отриманих в ході створення звіту щодо результатів у подальшій
практиці соціальної відповідальності компанії. Здійснення цієї процедури дає підприємству гарантію
третьої сторони в тому, що опублікована у звіті інформація достовірна і не є рекламою.
В даний час українські компанії випускають соціальні звіти у вільній формі, розкривають в них
різні сфери соціальної діяльності, акцентують увагу потенційних читачів звіту на тих напрямках
діяльності у сфері соціальної відповідальності, в яких досягнуті позитивні результати, не
відображаючи всієї повноти інформації. Відсутня чітка і стандартизована форма соціальної звітності,
що ускладнює можливість порівняння між собою соціальних звітів компаній.
Соціальний звіт повинен бути заснований на принципах Global Reporting Initiative (GRI),
націлений на те, щоб зробити звіти з соціальних питань такими ж звичними складовими частинами
ділової практики, як щорічні фінансові звіти. Стандартизований звіт дозволяє порівнювати компанії,
допомагає компаніям провести серйозний аналіз її діяльності, витягти з процесу звітності максимальні
результати для себе. З іншого боку стандартизований звіт дозволяє об'єктивно порівнювати
підприємства одне з одним у сфері соціальної відповідальності. У зв'язку з цим, виникає необхідність
розробки єдиної форми соціального звіту для українськихвеликих підприємств.
В основі стандартизованого звіту повинні лежати такі загальні принципи: готовність компанії
враховувати, оцінювати й оприлюднити крім основних позаекономічні показники своєї діяльності;
наявність комплексної стратегії розвитку компанії, яка охоплює економічні, соціальні та екологічні
компоненти; вибудовування постійного діалогового процесу з усіма групами зацікавлених сторін,
врахування їх інтересів і вимог, надання їм результатів звітності тощо.
Введення в українських підприємствах соціальної звітності у стандартизованій формі на основі
міжнародного стандарту Global Reporting Initiative призведе до істотних змін. Звітність компаній
повинна стати відкритою, що передбачає розкриття інформації про компанію зацікавленим сторонам.
Соціальний звіт повинен легко читатися і бути систематизованим. В одному звіті неможливо
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представити всю діяльність компанії. Необхідно сфокусуватися на ключових аспектах. Потрібно
описувати не тільки позитивні факти, але також і висвітлювати проблеми, з якими стикається компанія.
Стейкхолдери повинні бачити, як компанія може впоратися з можливими викликами. Інформація, що
міститься в соціальних звітах, свідчить про прихильність компаній до концепції соціальної
відповідальності, яка включає в себе турботу не лише про своїх працівників, але й участь в соціальноекономічному розвитку територіїі.
Висновки з проведеного дослідження. Соціальну звітність слід розглядати як прогресивну
форму стратегічного менеджменту і корпоративної культури, як найважливіший інструмент
підвищення ділової репутації підприємства. Використання звітності за міжнародними стандартами є
найбільш доцільним в умовах активізації виходу бізнесу на міжнародні фондові ринки. Таким чином,
для великих підприємств та компаній введення соціального звіту може привести до зростання їх
капіталізації.
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Анотація
Розглянуто сутність та значення соціального звіту, який є прогресивною формою
стратегічного менеджменту і корпоративної культури, інструментом підвищення капіталізації і
ділової репутації. Обґрунтовано доцільність випуску великими підприємствами стандартизованого
соціального звіту на основі міжнародних стандартів звітності.
Ключові слова: соціальний звіт, корпоративна соціальна відповідальність, стейкхолдери,
компанії.
Аннотация
Рассмотрены сущность и значение социального отчета, который является прогрессивной
формой стратегического менеджмента и корпоративной культуры, инструментом повышения
капитализации и деловой репутации. Обоснована целесообразность выпуска крупными
предприятиями стандартизированного социального отчета на основе международных
стандартов отчетности.
Ключевые слова: социальный отчет, корпоративная социальная ответственность,
стейкхолддеры,компании.
Annotation
The essence and meaning of a social report, which is a progressive form of strategic management
and corporate culture, a tool for increasing capitalization and business reputation. Expediency release large
enterprises standardized social report based on international accounting standards.
Key words: social report, corporate social responsibility, stakeholders, company.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКУ НАДЗВИЧАЙНИХ
ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
Постановка проблеми. Здійснення в Україні економічних реформ протягом останніх років
супроводжується змінами у господарському механізмі підприємств, що вимагає удосконалення
методів і форм управління, які б забезпечували економічне зростання та ефективний розвиток
підприємств.
Однією з передумов покращення економічного стану будь-якого підприємства є удосконалення
форм і методів обліку. На сьогоднішній день існує багато ризиків для будь-якого виробництва, що
може суттєво вплинути на фінансові результати діяльності підприємства. Ці ризики можуть бути
спричинені не лише неправильною системою управління, а й зовнішніми екстерналіями, на які
керівництво не має ніякого впливу. Тому є необхідність розгляду таких категорій, як надзвичайні
доходи та витрати й вивчення діючої практики їх обліку, так як надзвичайні ситуації ускладнюють
умови виробництва, а їх ліквідація потребує залучення додаткових коштів, матеріалів, технічних
засобів, інших ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях 3. Задорожного, О.Л. Міклухо,
М.М. Настенко, Н.М. Гудзенко, Дн.Л. Кузьміна, Р. Грачової, Г.В. Нашкерської, Н.М.Ткаченко
приділяється значна увага питанням трактування і визнання терміну „надзвичайна діяльність”,
проблемам обліку доходів і витрат від надзвичайної діяльності.
Практика показала, що здійснення непродуманих заходів щодо зменшення затрат
виробництва не приводить до бажаного результату. В умовах ринку потрібно впроваджувати
нетрадиційні системи одержання інформації про затрати, застосовувати нові підходи до
калькулювання собівартості, підрахунку фінансових результатів, методів аналізу затрат і прийняття на
цій основі раціональних управлінських рішень, адекватних цій економічній ситуації. Проте окремі
питання управління надзвичайними доходами і витратами вимагають окремого дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування методичного забезпечення
процесу ефективного управління надзвичайними доходами і витратами та викликані цим складність,
різноманіття і неоднозначність формулювань в існуючих нормативних і законодавчих актах
Практика засвідчує, що можливі повені, пожежі, втрата майна чи пошкодження продукції у
результаті дорожньо-транспортних пригод - від яких не застрахований ніхто, в тому числі суб'єкти
підприємницьке діяльності. Тому з кожним днем зростає потреба в інформаційному забезпеченні
надзвичайної діяльності. Підприємствам необхідно знати, які події відносять до непередбачуваних і як
їх відобразити в обліку. Особливо гострим є питання обліку витрат, адже у більшості випадків при
настанні надзвичайної події втрати перевищують доходи.
Недостатня розробка вищенаведених питань підтверджують актуальність обраної теми й
обумовлюють доцільність проведення наукового дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою діяльності будь-якого
підприємства є отримання прибутку. Існує ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають на
величину отриманого прибутку. Одним з них є надзвичайні події. Надзвичайні ситуації для України
явище, нажаль, звичне. В результаті таких подій підприємства зазнають значних втрат через
ускладнення виробничо-господарської діяльності. Подолання наслідків таких подій потребує немалих
коштів та зусиль. Постраждалі підприємства навіть за державної підтримки, як правило, не в змозі
відразу відновити свою звичайну діяльність.
Відсутність теоретичних і нормативних розробок щодо обліку надзвичайної діяльності та
відображення її в звітності призводить до викривлення інформації про неї в звітних формах. Це, в
свою чергу, унеможливлює прийняття ефективних управлінських рішень, вчасне реагування на
надзвичайні події, проведення якісного аналізу та забезпечення відповідного контролю.
Надзвичайною є подія, яка відбувається рідко і відрізняється від звичайної діяльності
підприємства. Відповідно витрати, які виникають у разі настання непередбачуваної події, відносяться
до надзвичайних. Згідно Плану рахунків до них належать втрати від стихійного лиха, техногенних
катастроф і аварій тощо. Проте в науковій літературі зустрічаються і інші трактування.
Усі науковці єдині в тому, що непередбачувані витрати є двох видів - прямі (виникають
безпосередньо у разі надзвичайної ситуації) і непрямі (включають витрати на ліквідацію наслідків та
попередження і ситуацій). Тобто до надзвичайних можна віднести, наприклад, витрати на страхування
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продукції, яка експортується, але лише за умови, що такі події трапляються на підприємстві рідко і не
є звичайною діяльністю.
Окрім того, закономірним є питання чи включати до втрат надзвичайних ситуацій матеріали на
ліквідацію наслідків. З однієї сторони, вони є непередбачуваними і раптовими витратами. З іншого
боку, це звичайне списання матеріалів чи МШП, незалежно від того, на які потреби вони йдуть. Якщо
ж підприємство планує власну діяльність, встановлює нормативи, то лише в такому разі ці витрати
можна вважати надзвичайними.
Питання визнання надзвичайних витрат П(С)БО 16 майже не регулюється [2]. Проте з огляду на
те, що вони практично не відрізняються від операційних, то можна зробити такі узагальнення відносно
їх визнання:
1) надзвичайні витрати відображаються одночасно із зменшенням активів та збільшенням
зобов'язань;
2) приводять до зменшення власного капіталу;
3) витрати визнаються одночасно з визнанням надзвичайного доходу;
4) надзвичайні витрати відображаються у фінансовій звітності за вирахуванням суми, на яку
зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних
подій.
Надзвичайна діяльність є специфічним видом діяльної підприємства, яка здійснює вагомий
вплив на процес організації обліку і створює умови невизначеності для господарюючого суб’єкту.
Дослідивши ряд визначень надзвичайної діяльності, пропонуємо власне трактування даного
терміну.
Надзвичайна діяльність — це діяльність підприємства, яка здійснює прямий вплив на звичайну
діяльність підприємства в результаті існування ризиків надзвичайного характеру чи внаслідок
надзвичайної події, метою якої є ліквідація або мінімізація її наслідків, відновлення звичайної
діяльності та недопущення чи мінімізації впливу надзвичайних подій на звичайну діяльність в
майбутньому.
За умови виникнення надзвичайної діяльності на підприємстві порушуються норми Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо дотримання якісних характеристик її
принципів обліку та підготовки фінансових звітів, через які вони забезпечуються. Розглянемо
детальніше деякі з них.
1) У разі виникнення надзвичайної діяльності принцип нарахування та відповідності втрачає
сенс, оскільки понесені сільськогосподарським підприємством надзвичайні витрати не завжди мають
відповідні їм надзвичайні доходи.
2) Порушується принцип послідовності, оскільки в більшості підприємств в їх обліковій політиці
не передбачено порядок організації обліку надзвичайної діяльності, що порушує практичний обліковий
процес.
3) Принцип обачності у даному випадку не виконується, тому що в його основу покладено
контроль за недопущенням завищення чи заниження ресурсів, джерел їх утворення, доходів і витрат.
В зв’язку з цим він не відноситься до надзвичайної діяльності.
4) Принцип безперервності діяльності втрачає сенс, якщо підприємство отримало значні
витрати в зв'язку з надзвичайною подією, через що воно стало банкрутом.
5) Принцип повноти взагалі не виконується більшістю сільськогосподарських підприємств. Даний
принцип в плані обліку надзвичайної діяльності не забезпечений належним чином в теорії та
законодавстві.
6) Виходячи з вищенаведеного, принцип історичної собівартості у разі виникнення надзвичайної
діяльності також не буде виконуватись. Отже, сучасний облік надзвичайної діяльності потребує
вдосконалення в теорії та практиці для посилення ефективності обліку і забезпечення управління
належною інформацією, яка буде отримана у відповідності з якісними характеристиками, принципами
обліку та звітності.
Для розгляду особливостей обліку надзвичайних витрат та доходів необхідно з'ясувати сутність
основних понять: надзвичайна подія, надзвичайна ситуація і надзвичайні доходи. Надзвичайна
ситуація є наслідком надзвичайних подій, а заходи на подолання такої ситуації - це надзвичайна
діяльність підприємства. Тому ці поняття потрібно розрізняти. Надзвичайна подія — подія або
операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства і не очікується, що вона
повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
За Планом рахунків витрати від надзвичайних подій відображаються на окремому синтетичному
рахунку 99 "Надзвичайні витрати" з наступними субрахунками:
- рах. 991 "Витрати від стихійного лиха",
- рах. 992 "Витрати від техногенних катастроф",
- рах. 993 "Інші надзвичайні витрати".
Отже, до надзвичайних подій відносять явища природного (повені, пожежі) чи соціального
(страйк, війна) характеру.
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Вище подане визначення надзвичайних подій свідчить, що це події, повторення яких не
очікується у наступному звітному періоді. Але існують такі регіони, де природні явища, як повені чи
пожежі є досить частими, тому виникає питання яким чином вони повинні обліковуватися у цих
підприємствах. Також існують такі операції, які підприємство здійснює рідше, ніж раз у звітний період,
але ці операції не визначаються законодавством як надзвичайна діяльність, хоча їх суть відповідає
визначенню надзвичайних подій.
Висновки з проведеного дослідження. Під надзвичайними витратами слід розуміти втрати,
які понесені при виникненні надзвичайної ситуації та прямі витрати на ліквідацію наслідків чи
передбачення події.
Також доцільним було б, щоб у Наказі про облікову політику кожне підприємство відповідно до
нормативно-правових актів і специфіки діяльності, самостійно зазначало які події відносити до
надзвичайних і, відповідно, які витрати при цьому відображати в обліку.
Вказані пропозиції носять рекомендаційний характер, проте вони сприяли б достовірності обліку
непередбачуваних витрат у первинних документах та звітності.
В підсумок вищесказаного зазначимо, що визначення поняття надзвичайної діяльності в
законодавчій базі України розглянуто поверхнево. Результати надзвичайної діяльності
відображаються в обліку та звітності не в повному обсязі. Цей недолік є наслідком нечіткої
законодавчої бази. Хоча ми і визначились з ситуаціями, які можна вважати надзвичайними, все ж
чіткого переліку і визначення надзвичайних подій ми надати не зможемо з причини, що звичайна
діяльність одного підприємства може бути надзвичайною для іншого і навпаки. Тому кожне
підприємство для себе повинно розмежовувати такі поняття, виходячи з специфіки своєї діяльності.
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Анотація
В статті обґрунтовано методичне забезпечення процесу ефективного управління
надзвичайними доходами і витратами. Охарактеризовано фактори, які впливають на величину
втрат і доходів від надзвичайних подій. Описані ускладнення виробничо-господарської діяльності,
відновлення якої потребує додаткового вкладення коштів.
Ключові слова: надзвичайна діяльність витрати і доходи від надзвичайної діяльності,
надзвичайна операція, облік, звітність, стандарти обліку, ринкова економіка.
Аннотация
В статье обосновано методическое обеспечение процесса эффективного управления
чрезвычайными доходами и расходами. Охарактеризованы факторы, влияющие на величину
потерь и доходов от чрезвычайных событий. Описаны осложнения производственнохозяйственной деятельности, восстановление которой требует дополнительного вложения
средств.
Ключевые слова: чрезвычайная деятельность расходы и доходы от чрезвычайной
деятельности, чрезвычайная операция, учет, отчетность, стандарты учета, рыночная
экономика.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК»
(КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)
Постановка проблеми. В теперішній час однієї з найбільш актуальних проблем методології та
практики бухгалтерського обліку є проблема обліку прибутку і порядку формування фінансових
результатів діяльності, у тому числі сільськогосподарських підприємств. Одним з напрямів розвитку
цього процесу є переосмислення ряду теоретичних понять. Все це вимагає аналізу, суті і змісту
категорії «прибуток», яка є достатньо спірною і складною в економічній науці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прибуток є надзвичайно складною категорією.
Кількісно він складає різницю між доходом від реалізації продукції та сукупними витратами на її
виробництво. Щодо джерела прибутку, то історія економічної думки знає декілька поглядів з цього
приводу. Однією з перших була теорія меркантилістів, згідно з якою прибуток виникає у зовнішній
торгівлі в результаті продажу товарів за межами країни за вищими цінами, ніж ті, за якими товар
придбали в її межах. Класична політична економія джерело прибутку вбачала у виробництві. А. Сміт
розглядав прибуток, по-перше, як результат праці робітника, оскільки вартість, яку він додає до
вартості матеріалів, розкладається на дві частини: оплату його праці та прибуток підприємця; подруге, як результат функціонування капіталу. Д. Рікардо вважав, що величина прибутку залежить від
заробітної плати: прибуток збільшується, якщо вона скорочується. Одним з головних чинників
підвищення прибутку є суспільна продуктивність праці, яка, зростаючи, зумовлює зниження вартості
робочої сили. За К. Марксом, прибуток – це перетворена форма додаткової вартості [3, с. 232].
Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує нових підходів до управління
формування і підрозділом прибутку, тому й саме визначення прибутку повинно зазнати певних змін.
Постановка завдання. Дослідити сутність прибутку як економічної категорії, її еволюцію та
значення на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.
Виклад основного результату дослідження. В умовах ринкової економіки основоположною
метою діяльності будь-якої підприємницької структури є отримання прибутку. Однак для прийняття
багатьох управлінських рішень організаціям та особам, зацікавленим у кінцевих результатах
діяльності підприємства, та й самим підприємствам, необхідно знати розмір отриманого прибутку
підприємством. Здійснення суб`єктом господарювання ефективної організації та управління
неможливо без повної, об'єктивної та оперативної інформації про результати діяльності господарства.
В економічній теорії в різні періоди розвитку категорія прибутку була об`єктом глибокого
вивчення економічної науки. В даний час серед дослідників не існує єдиної думки про сутність даної
категорії, особливо багато дискусій ведеться щодо визначення поняття «прибуток», його походження.
В сучасних умовах не слід віддавати перевагу одному поясненню прибутку, а слід розглядати
різні аспекти походження прибутку, які взаємно не включають, а доповнюють одна одну.
Першими, хто дав визначення прибутку були меркантилісти, які вважали, що прибуток виникає у
сфері обігу, в зовнішній торгівлі, в результаті продажу товарів за більш високою ціною.
З приводу прибутку французький економіст А. Бабо [1, c. 8] у своїй роботі «Прибуток»
відзначає, що «всі автори сходяться в тому, що прибуток представляє собою різницю, відхилення,
залишок». Дослідники одностайно розглядають прибуток як «щось», що міститься у виручці від
продажу. Розбіжності, причому досить істотні, виникають при спробі встановити, з яких же компонентів
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складається це «щось». Це висловлювання А. Бабо свідчить про те, що питання про джерела
прибутку все ще залишається відкритим.
Еволюцію поглядів на природу прибутку прийнято розглядати з точки зору меркантилістів, хоча
особливої теорії прибутку у них не було. Вони просто виводили її з обміну як різницю між продажною і
купівельною ціною товару. Але вже у XVIII ст. з'явилися три концепції про походження прибутку.
Німецькі та італійські економісти вважали його результатом використання капіталу, і прибуток, тому,
відображав його продуктивність. В Англії, зберігаючи традиції У. Петті і Дж. Локка [4, c. 247], прибуток
розглядався як продукт чужої праці. У Франції в цей час панувала школа фізіократів, які пов'язували
прибуток з продуктивністю тільки землеробської праці.
Сміт А. [6, c. 158] характеризував прибуток як вирахування з неоплаченої частини праці
робітника.
А. Сміт у роботі «Багатстві народів» [13, c. 119] підкреслив той факт, що «прибуток» капіталіста
не включає «заробітну плату» за управління. Прибуток визначається, як пише А. Сміт, «вартістю
спожитого у справу капіталу і буває більше або менше в залежності від розмірів цього капіталу» і її не
слід плутати із заробітною платою, яка встановлюється «відповідно до кількості, вагою або складністю
передбачуваної праці з нагляду і управління».
У свою чергу Д. Рікардо [11, c. 71] показав, що величину прибутку визначає вирахування
заробітної плати з вартості продукту. Д. Рікардо вважав, що прибуток залежить від високої або низької
заробітної плати, а заробітна плата – від ціни предметів життєвої необхідності, тому що кількість усіх
інших спожитих предметів може бути збільшено майже безмежно. В умовах вільної конкуренції, на
думку Д. Рікардо, «прибуток має природну тенденцію падати, тому що з прогресом суспільства і
багатства якого потребує додаткова кількість їжі виходить при затратах все більшої й більшої праці».
Дж. С. Мілль уточнив, що «причиною прибутку те, що праця виробляє більше, ніж потрібно для
утримання його працівників» [10, c. 143]. Він підкреслює, що заробітна плата і вартість праці є різними
поняттями. Якщо перше – це те, що праця приносить робітникові, то друге – у що він обходиться
капіталісту. За Міллі [10, c. 143], прибуток залежить не від заробітної плати, а від вартості праці.
Погляди А. Сміта і Д. Рікардо [9, c. 205] послужили основою створення концепції продуктивності
капіталу, за якою прибуток є результатом заміни людської праці капіталом і здійснення ним такої
роботи, яка не може бути виконана людською працею.
Тривалий час (кінець ХІХ – кінець ХХ стор.) вважалося, що найбільш правдиве і єдине
правильне тлумачення прибутку дали класики марксизму.
Прибуток за К. Марксом [7, c. 53] – це перетворена форма доданої вартості, результат
співвідношення між необхідним і додатковим робочим часом.
Теорія прибутку К. Маркса була піддана жорсткій критиці з боку багатьох вчених-економістів, яка
триває і понині. В результаті з'явилися нові концепції прибутку, в яких заперечується експлуатація
праці капіталом, а сам капітал визнається в якості самостійної продуктивної сили.
Погляди багатьох економістів Заходу на природу вартості, ціни і прибутку ґрунтуються на
маржіналістській теорії, відповідно до якої оцінка економічних процесів і явищ проводиться на основі
використання крайніх величин - граничної корисності, граничної продуктивності, граничних витрат і т.д.
На основі теорії граничної продуктивності прибуток (тут мова йде про середній прибуток)
отримала двояке тлумачення – як винагороду особливого чинника - капіталу і як конкретний дохід
підприємця від усіх факторів виробництва. Австрійські неокласики [16, c. 192] зводили середній
прибуток до відсотка і висловлювалися про відсутність надприбутку, іменованого підприємницьким
прибутком, в умовах «досконалої» конкуренції. При такому підході відсоток (прибуток) зводиться до
граничного продукту капіталу і не змішується з винагородою інших факторів.
А у вченні А. Маршалла [9, c. 222] прибуток – це дохід підприємця, або комплексний дохід, що
включає відсоток на власний капітал та винагорода за ризик. Таким чином, прибуток не є винагородою
особливого фактора, а зводиться до плати за різні фактори, у тому числі землю і «праця».
В теоріях англійських неокласиків [4, c. 102] сукупний дохід підприємця отримує назву
«нормальний» прибуток і включається у витрати виробництва.
«Нормальний» прибуток вважається винагородою підприємця за його працю і вкладені ним
грошові капітали і природні ресурси.
Нормальний прибуток – альтернативна вартість використання підприємницької здібності. Коли
підприємство отримує тільки нормальний прибуток, то його доход повністю витрачається на покриття
всіх витрат підприємства.
У сучасній навчальній літературі мають використання наступні визначення прибутку: по-перше,
– це плата за послуги підприємницької діяльності; по-друге – це плата за новаторство, за талант в
управлінні фірмою; по-третє – це плата за ризик, за невизначеність результатів підприємницької
діяльності.
Перш за все, розглянемо теорію прибутку австро-американського економіста Й. Шумпетера,
який наголошував, що економічна сутність підприємницького прибутку – надлишок над усіма
зобов'язаннями дістається підприємцям за те, що вони здійснили «нові комбінації» [15, c. 79].
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Й. Шумпетер високо оцінював роль підприємців у розвитку виробництва, називаючи
підприємницьку діяльність головною умовою економічного прогресу. А оскільки стимулом до
підприємництва служить отримання прибутку, то саме вона є показником і умовою економічного
розвитку. Все це знайшло відображення у формулі Шумпетера – «Без розвитку немає прибутку, без
прибутку немає розвитку».
На його думку, підприємець не той, хто винаходить або виробляє за допомогою нових засобів
виробництва, або, нарешті, є власником капіталу, а той, хто використовує існуючі методи по-іншому,
більш ефективно впроваджує їх комбінації. Саме це й породжує різницю між існуючими цінами і
знижуваними в результаті використання вказаних новацій витратами виробництва, різницю, яка і
представляє собою підприємницький прибуток.
На думку Й. Шумпетера, підприємницький прибуток не можна пояснити на основі теорії
господарського ризику, так як він вважав, що підприємець ніколи не несе ризику. На його думку,
ризикує тільки той, хто фінансує підприємства, надає капітал, тобто його власник. Якщо ж підприємець
сам фінансує себе, то в цьому випадку він схильний до ризику не як підприємець, а як капіталіствласник. [15, c. 10-11].
Услід за Й. Шумпетером Ф. Перру [4, c. 132] визначає функціональний прибуток як винагороду
за функції нововведень та економічної влади. Слід зазначити, що в Україні інноваційні процеси
здійснюються неоднаково в різних галузях, зокрема, в силу існуючих диспропорцій, що склалися в
інноваційній сфері. Найбільш важливі перспективи в цьому напрямку, на думку фахівців, пов'язані з
сільським господарством.
Важливою проблемою, зокрема, є створення нових сортів сільськогосподарських рослин, які
мають підвищену стійкість до заморозків і посухостійкісті, а також порід тварин, що мають підвищену
опірність до хвороб.
Ряд авторів пов'язують прибуток з невизначеністю і ризиком.
У зв'язку з цим слід замислитися над словами П. Хейне: «оскільки у світі без невизначеності не
було б ні прибутків, ні збитків, ми можемо зробити висновок, що прибутки (або збитки) є наслідком
невизначеності. Тим самим прибуток не є платою за отримання тих або інших ресурсів. Це – залишок;
це те, що залишається з виручки, коли сплачені всі витрати; це результат більш точного, в порівнянні
з більшістю людей, пророкування майбутнього» [9, c. 474].
Представник класичної школи політекономії А. Сміт [13, c. 122] зауважив, що підприємець,
будучи власником капіталу, заради реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку йде на
ризик, оскільки вкладення капіталів в ту чи іншу справу завжди містять в собі елемент ризику.
Підприємницький прибуток і є, на думку Сміта, компенсація власника за ризик.
Основоположні принципи сучасних ризикових теорій прибутку були розроблені професором
Чиказького університету Ф. Найтом [8, c. 214].
Ф. Найт проводить відмінність між ризиком, величину якого можна розрахувати методами теорії
ймовірності, і невизначеністю, величина якої не піддається розрахунку. Згідно Найту, невизначеність і
прибуток – нерозривно пов'язані поняття. Джерелом справжньої прибутку є невизначеність, яка може
розглядатися як винагорода підприємця за прийняття рішень в умовах невизначеності.
Виходячи з вищесказаного, підприємець повинен проявляти постійну готовність йти на ризик,
щоб отримати більший прибуток. Його пасивність несумісна з підприємницькою діяльністю. Саме тому
багато теоретиків і практиків сприймають прибуток, в основному, як винагороду за прийняття
ризикових рішень, які увінчалися успіхом. Однак слід зазначити, що сьогодні мова йде не про
абстрактну готовність йти на ризик, а виникає проблема управління кожним із ризиків.
Е. Чемберліну [4, с. 55] належить обґрунтування прибутку в умовах монополістичної конкуренції.
Він вважає, що джерелом монопольного прибутку є різниця між монопольної ціною і рівноважною
ціною попиту і пропозиції. Монополіст утримує ціну на рівні, вищому, ніж граничні витрати. З цією
метою він обмежує виробництво до відповідного рівня, який дозволяє йому продавати товари за більш
високими цінами.
У країнах з розвиненою ринковою економікою вже давно не пов'язують прибуток з витратами
тільки живої праці. Наприклад, П. Самуельсон [12, с. 385] в якості джерел прибутку називає
«безумовний» дохід від факторів виробництва, винагорода за підприємницьку діяльність і введення
технічних удосконалень. Розмір прибутку залежить і від уміння переконати покупців у тому, що їм
варто заплатити за товар більш високу ціну, оскільки він є кориснішим, ніж вони «самі спочатку
думали». Все це вказує на багатофакторність прибутку в умовах ринкової економіки. При цьому буває
важко встановити кількісну визначеність деяких чинників.
Слід зазначити, що багато економістів все ще розглядають прибуток та інші вартісні категорії з
позицій теорії трудової вартості. Так, наприклад, Д. С. Моляков пише, що «за економічним змістом
прибуток є грошове вираження частини вартості додаткового продукту» [8, с. 25].
У той же час В. Ф. Юров [16, с. 25] вважає, що в ринковій економіці прибуток не може бути
«частиною вартості додаткового продукту» не тільки з теоретичних позицій, але і з позицій
господарської практики.
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Відмінності підприємницький аспект формування прибутку, А. У. Бусигін [2, с. 16] пише:
«Прибуток – це надлишок доходів над витратами, що отримується в результаті реалізації прийнятого
підприємницького рішення по виробництву й поставці на ринок товару, щодо якого підприємцем
виявлений не задоволений або прихований попит».
В той же час, з точки зору діючого підприємства, прибуток – 1) сума, на яку доходи перевищують
пов`язані з ними витрати; 2) частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством,
яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлена частина вартості продукції у вигляді
витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції; 3) частина додаткової вартості,
виробленої ї реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена
у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми; 4) підсумковий показник,
результат фінансово – господарської діяльності підприємств як суб`єктів господарювання. Тому,
прибуток відображає її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні
прибутку підприємства залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності,
розвитку ринкових відносин; 5) Один з основних господарських показників роботи підприємства є
рівень рентабельності. За його допомогою визначається рівень прибутковості, тобто ефективність
функціонування підприємства.
Головна частина прибутку формується як різниця між виручкою від реалізації продукції та
витратами на виробництво цієї продукції (та на її продаж). Якщо власні витрати підприємства більше
за грошові надходження від реалізації, то воно зазнає збитків [14, с. 63].
В бухгалтерському обліку методичною основою формування прибутку підприємства є
бухгалтерський принцип нарахування та відповідність доходів і витрат. Для визначення фінансового
результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати
грошових коштів [5].
Вважаємо, що прибуток є частиною додаткового продукту тільки при дослідженні на глибинному
рівні абстракції з точки зору всього суспільства, а не з точки зору конкретного господарюючого
суб'єкта. І навіть у цьому випадку сума прибутку може включати не тільки додатковий продукт, а й
певну величину необхідного продукту. Крім того, частина необхідного продукту розподіляється через
громадські фонди споживання.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши різні підходи до визначення категорії
«прибуток», можна зробити висновок, що під впливом розвитку науки і техніки втрачається абсолютна
значущість підходу до тлумачення прибутку як частини додаткового продукту, так як жива праця
перестає бути головним джерелом суспільного багатства, а її питома вага у відтворювальному процесі
помітно падає. Трактування категорії «прибуток» постійно модифікуються на основі розвитку основних
положень класичної політичної економії.
У зв'язку з викладеним вище, можна сказати що в ринковій економіці прибуток підприємств
формується за рахунок багатьох джерел: внутрішніх і зовнішніх факторів, а також рівня
підприємництва, різних за своїм економічним змістом і кількісної визначеності.
Внутрішнє середовище підприємства формується під впливом явищ, які виявляють
безпосередній вплив на процес виробництва продукції (послуг) – структура підприємства, його
культура і ресурси, у складі яких першорядне значення має персонал, його знання, здібності,
мистецтво взаємодії.
Зовнішні фактори – економічні, соціальні, політичні, правові, технологічні, екологічні,
географічні.
Отже, прибуток – це виражена в грошовій формі частина доходу конкретного функціонуючого
підприємства, обумовлена внутрішнім і зовнішним середовищем і рівнем підприємництва, що
виступає як різниця між загальною величиною доходів і витратами організації, необхідна для
здійснення процесу розширеного відтворення і задоволення інтересів держави, інвесторів та
працівників.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ ІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИЙНЯТТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Постановка проблеми. Обґрунтування необхідності забезпечення доступною інформацією
про власний капітал користувачів підприємства виступає відправним моментом розробки методик його
документування та складання внутрішньої звітності. Кожен обліковий процес здійснюється на підставі
первинної документації та завершується складанням звітності, показники якої розкривають власний
капітал підприємства та його складові [2]. Дослідження облікового забезпечення користувачів
інформацією про елементи власного капіталу є одним із вирішальних умов щодо ефективного
управління підприємством. При цьому слід врахувати, що процесом управління займаються фахівці
різних напрямів діяльності, які не розуміються на бухгалтерських показниках і їх взаємозв’язку. Тому,
постає проблема щодо розробки і запровадження внутрішньої документації та звітності, яка б
задовольняла інформаційні потреби і відрізнялася нескладним змістом і зрозумілими поясненнями,
що будуть інформаційно насичені та зрозумілими широкому колу користувачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільше значення для управління підприємства
має саме внутрішня звітність, головне призначення якої полягає у задоволенні потреб управлінців всіх
рівнів повною, достовірною та необхідною для прийняття оперативних рішень інформацією про
власний капітал. Проблеми документування операцій та складання внутрішньої звітності
висвітлюються в працях науковців Атанаса П.Й., Бородіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф.,
Нападовської Л.В., Палія В.В., Пантелеєва В.П. та інших. Але питання створення внутрішньої звітності
руху складових власного капіталу підприємства майже не досліджувалися і тому потребують більш
детального вивчення та деталізації.
Постановка завдання. Оскільки дані обліку власного капіталу є основою інформаційного
забезпечення власників, акціонерів, менеджерів різних рівнів управління, тому необхідною є
інтерпретованість таких даних для ефективного планування, контролю, аналізу, прогнозування і, як
наслідок – прийняття ефективних управлінських рішень.
Метою даної статті є обґрунтування побудови на підприємстві ефективного управлінського
обліку власного капіталу із врахуванням його організаційно-технологічних особливостей.
Виклад основного результату дослідження. Ведення управлінського обліку визначено
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [1]. Управлінський облік
виділено у систему, яка покликана задовольняти інформаційні потреби внутрішніх користувачів. В
даний час практично нормативне регулювання управлінського обліку і, зокрема, внутрішньої звітності
нормативно не регульоване.
Розкриття сутності та організації складання внутрішньої звітності по різному трактується в
багатьох наукових джерелах [5-9]. Більшість авторів вирішують питання побудови управлінської
звітності для потреб функцій управління планування, контролю та із врахуванням організаційнотехнологічних особливості діяльності підприємств.
Зокрема, Голов С.Ф. поділяє внутрішню звітність на регламентовану, що використовується для
поточного планування та нерегламентовану, що використовується для довгострокового планування
[6, с. 24].
З розвитком інформаційних систем та технологій з’явилися нові, неординарні погляди на облік в
управлінні. Так, Л. В. Нападовська вважає, що в постіндустріальній економіці, де в продукції
надзвичайно високою є частка людського інтелекту, облік стане креативним [11].
Пантелеєв В.П. внутрішню звітність приймає як основу внутрішньогосподарського
контролю [12, с. 379].
Але в основному в працях вчених висвітлюється узагальнення визначення управлінського обліку
та внутрішньої звітності, що потребує поглибленого розгляду проблеми внутрішньої звітності і,
зокрема, власного капіталу, виокремлення єдиних підходів до побудови внутрішніх документів та
форм фінансової звітності.

214

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

У зв’язку із вище викладеним, питання документообігу та внутрішньої звітності є актуальним.
Так, виходячи із складових власного капіталу, доцільно використовувати форми первинних документів
для повного і розширеного обліково-інформаційного забезпечення власного капіталу (табл. 1).
Таблиця 1
Типові форми внутрішніх первинних документів з обліку складових власного капіталу
Назва документа
Реєстр власників підприємства
Довідка-розрахунок емісійного
доходу
Відомість-розрахунок
переоцінки активів
Акт вилучених часток власного
капіталу
Реєстр
внесках,
капіталу

заборгованості
по
оплаті
статутного

Призначення
інформує про право власності засновників на майно, яке вноситься в
оплату придбаних ними акцій при державній реєстрації підприємств
подає розрахунок доходу (збитку) від продажу цінних документів
підприємства
відображає дооцінку (уцінку) активів та їх зносу
засвідчує собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених
товариством у його учасників, та зміни неоплаченого капіталу в результаті
збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за
внесками до статутного капіталу підприємства.
Відображає заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного
капіталу

Запропоновані форми первинних документів мають бути сформовані у відповідності до
загальних вимог документування на підприємстві та Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку [3].
Формування реєстру власників підприємства потребує використання статутних документів та
виписок із засідань зборів власників. Дана інформація має розшифровувати поіменні частки власників
та способи оплати статутного капіталу. Реєстр має узагальнювати інформацію бухгалтерських
первинних документів, які підтверджують внесення часток засновників до статутного капіталу в
грошовій, натуральній, нематеріальній формах, чи у вигляді цінних паперів (виписки банку, прибуткові
касові ордери, акти оприбуткування майна, переданого в натуральній формі, як внесок до статутного
капіталу). Досить значимим цей документ має стати при ліквідації підприємства, або виході
засновників із товариства. У такому разі він може бути допоміжним елементом визначення частки
власників для розподілу майна.
В акціонерних товариствах, які займаються торгівлею акцій власної емісії слід використовувати
довідку розрахунок емісійного доходу. Цей документ має врахувати вартісні оцінки акцій відносно їх
номіналу до емісії та після емісії. Цей документ також має відображати періодичні реалізаційні
процеси цінних паперів.
Досить важливим моментом, що відображає структуру власного капіталу є переоцінка
необоротних активів підприємства, яка відображається в інформаційній базі на будь-якому
підприємстві незалежно від форми власності та умов господарювання. Насамперед, можливість і
порядок проведення переоцінки повинні бути закріплені в обліковій політиці організації. Перед
початком процедури переоцінки доцільно провести інвентаризацію для перевірки фактичної наявності
об'єктів основних засобів. Проведення переоцінки оформляється відповідним розпорядчим
документом (наказом), у якому вказується: перелік осіб, які включені в комісію з переоцінки основних
засобів; перелік груп однорідних об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці. Вартість назви
переоцінюваних об'єктів основних засобів станом на 1 січня наступного року підтверджується
документально висновком оцінювача, довідками органів статистики, БТІ, листами організаційвиробників і ін.).
Цей документ має містити як елементи вартісної оцінки самих активів, так і їх зносу.
Документальне оформлення результатів переоцінки доцільно робити за допомогою відомості
результатів переоцінки, яка складається за формою, розробленою організацією самостійно із
закріпленням її в обліковій політиці, оскільки уніфікованої форми такої відомості не існує. Зокрема, у
відомості слід указувати: найменування основного засобу; інвентарний номер; дату придбання; дату
введення в експлуатацію; первісну або відновлювальну вартість основного засобу за станом на 31
грудня минулого року, яка значиться по дебету рахунку 10 «Основні засоби»; дані про поточну
(відновлювальну) вартість переоцінюваних об'єктів станом на 1 січня звітного року; коефіцієнт
переоцінки; суму дооцінки (уцінки) вартості основного засобу; суму нарахованої амортизації по
кредиту рахунку 13 «Знос необоротних активів» станом на 31 грудня минулого року; суму зносу після
переоцінки; суму дооцінки (уцінки) нарахованого зносу. Результати переоцінки об'єкта основних
засобів відображаються в розділі 3 Інвентарної картки обліку об'єкта основних засобів (уніфікована
форма № ОЗ-6), або інших об’єктів необоротних активів. Також слід врахувати доходи (витрати) та
податок на прибуток від переоцінки активів.
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Окремо, можливо створення документа переоцінки активів, вартість яких повністю
замортизована, але вони придатні до експлуатації. Доцільно при цьому використати нормативні
документи які подають норми переоцінки активів підприємства, зокрема основою може стати
Постанова КМУ вiд 10 грудня 2003 р. N 1891 «Про затвердження Методики оцiнки майна» [4].
Досить актуальним для акціонерних товариств є документ про вилучені частки власного
капіталу. Зокрема має бути накопичена і представлена інформація про обставини, коли викуплені акції
не анулюються, а вводяться в обіг повторно, питання методу оцінки вилучених акцій тут має
принципове значення. Даний документ має відображати інформацію про методи оцінки вилучених
акцій:
— якщо обрано метод, за яким вилучені акції оцінюються, виходячи з викупної ціни, то у
звітному балансі це відобразиться на стані всього капіталу: як вкладеного, так і накопиченого;
— якщо оцінка вилучених акції проведена за номіналом, у звітному балансі це відобразиться
лише на величині вкладеного капіталу.
Крім того, акт вилучених акцій має містити інформацію про шляхи використання викуплених
акцій, направленість використання цінних паперів – їх цільове призначення: чи анулювання, чи
подальший продаж на біржі, чи розповсюдження серед власних працівників.
Реєстр заборгованості по внесках може використовуватися на етапі створення, або
перереєстрації статного капіталу підприємства. Цей реєстр може бути використаний як індивідуально,
так і в поєднанні з Реєстром акціонерів. Змістовна частина має відображати непогашену частину
статутного капіталу за видами внесків, відповідно до засновницьких документів.
Наведені приклади первинних документів мають особливості використання і відображення
інформації в цілому по підприємству без розмежувань по підрозділах. Дані документи мають
функціональне призначення.
На підприємстві слід передбачити інші внутрішні документи, що будуть містити як індивідуальне,
основне інформаційне навантаження, так і доповнююче аналітичний облік власного капіталу.
Запровадження документації дасть змогу активізувати документообіг власного капіталу підприємств.
Але ефективність документування власного капіталу буде максимальною, якщо вона буде поєднана із
внутрішньою звітністю за даною ділянкою обліку. Потреба внутрішньої звітності про власний капітал
зумовлена зростанням кількості господарських операцій, важливістю цього сегменту для точності,
обґрунтованості визначення показників фінансового стану підприємства та розширення
інформаційного забезпечення аналітичної роботи.
Аналіз наявної фінансової звітності підприємства свідчить, що дані форми № 1 "Баланс" та
форми № 4 «Звіт про власний капітал» [2] у недостатній мірі забезпечують отримання інформації про
власний капітал та його складові.
Таким чином, проблема полягає в тому, що встановлені форми фінансової звітності не
забезпечують керівництво необхідною інформацією, а форми внутрішньої звітності, які б могли надати
таку інформацію, не розроблені. Розв'язок цієї проблеми полягає у розробленні системи внутрішньої
звітності про капітал. Така звітність буде містити більш ширші дані і дасть змогу, відповідно,
розрахувати більшу кількість показників порівняно з регламентованою фінансовою звітністю (табл. 2).
Таблиця 2
Перелік внутрішньої звітності власного капіталу
Назва
Рух власного капіталу
Дані про вилучені акції за
номіналом та за
фактичною (ринковою)
ціною
Звітність переоцінки
необоротних активів
Звіт про резервний
капітал
Звіт про неоплачений
капітал
Компенсаційні виплати у
зв’язку із виходом
засновника

Характеризує
Рух складових власного капіталу за додатковими сегментами, що не
відображаються у формі 4 «Звіт про власний капітал» із врахуванням
мінімального розміру статутного капіталу (законодавчо встановленого) та
перевищення власного капіталу
Наявність та використання цінних паперів в залежності від вартісної оцінки купівлі
цінних паперів та про розміщенні та анульовані цінні папери
Необоротні активи за результатами переоцінки, суми переоцінки
Надходження та витрати резервного капіталу та співвідношення резервного до
статутного капіталу
Дані про оплачений та прострочений оголошений капітал
Розрахунок вартості компенсації у зв’язку з виходом засновника

Прийняття управлінських рішень, пов'язаних із власним капіталом, вимагає подання інформації,
що розкриває наявність та рух складових капіталу за певний звітний період.
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Джерелами інформації для заповнення наведених вище форм виступають дані, отримані із
рахунків бухгалтерського обліку та запропонованих внутрішніх. Форми внутрішньої звітності мають
бути побудовані таким чином, щоб спрогнозувати структуру власного капіталу та не допустити
порушення у формуванні та структурі власного капіталу. Забезпечення такою інформацією дає змогу
керівництву простежити за джерелами формування власного капіталу, виявити прострочені джерела
неоплаченого капіталу.
Пропонується в наказі про облікову політику зазначити оптимальне співвідношення між
статутним і резервним капіталом та порядок розподілу майна у зв’язку із виходом учасників, що
дозволить забезпечити мінімальний розмір статутного капіталу в умовах економічної кризи.
Показники наведених форм внутрішньої звітності дають змогу проводити економічний аналіз
складових капіталу. Необхідність та доцільність їх складання зумовлена безпосереднім впливом
результатів фінансової діяльності підприємства.
Розвиток сучасних інформаційних технологій обробітку інформації також спонукає до
запровадження нових форм документування та звітності, побудова на їх основі як поточного, так і
стратегічного планування. Запропоновані форми доцільно використовувати щодо складових
елементів власного капіталу в програмних засобах автоматизації облікової роботи. Це дасть змогу
створити єдину базу даних управління підприємством із залученням фахівців різного напрямку,
спростити обробку та використання облікової інформації.
Застосуванням комп'ютерів вирішує проблеми оперативності даних щодо операцій із власним
капіталом. Якщо за паперових форм обліку операцій нагромадження даних в облікових регістрах
обчислення підсумків та перенесення даних між обліковими регістрами потребують великих затрат
ручної праці та завжди пов'язані з імовірністю допущення помилок, то в разі застосування комп'ютерів
- ці операції виконуються без участі людини.
Висновки з проведеного дослідження. На сучасному етапі практично відсутні розробки у
галузі формування облікової політики, внутрішнього документування та звітності за операціями
власного капіталу. Для забезпечення повноти інформаційно-аналітичної бази щодо власного капіталу
необхідно розширити показники звітності на основі запровадження документування.
Організація облікових робіт у процесі первинного нагромадження інформації щодо елементів
капіталу в умовах автоматизації управління підприємством забезпечить правильність і достовірність
формування інформації для подальшого її групування і узагальнення.
Побудова внутрішньої звітності, крім того, дасть змогу удосконалити наявний документообіг на
підприємстві, оптимізувати показники діяльності окремих підрозділів та підприємства загалом і таким
чином підвищити прибуток. Отже, внутрішня звітність є важливим джерелом якісної економічної
інформації для керівників підприємств у визначенні засобів для досягнення більш високих результатів
діяльності.
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Анотація
В статті обґрунтовано процес побудови на підприємстві ефективного управлінського обліку
власного капіталу із врахуванням його організаційно-технологічних особливостей, який є важливим
джерелом якісної економічної інформації для керівників підприємств.
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Аннотация
В статье обосновано процесс построения на предприятии эффективного управленческого
учета собственного капитала с учетом его организационно-технологических особенностей,
который является важным источником качественной экономической информации для
руководителей предприятий.
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The article substantiates the process of building the company effective management accounting equity
with regard to its organizational and technological features, which is an important source of high quality
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ЇХ
ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ
Постановка проблеми. Зміни, що відбулися у вітчизняній економіці, безпосередньо вплинули
як на окремі підприємства, так і в цілому на промисловість України. З розвитком ринкових відносин
складається новий механізм функціонування національної економіки, при якому змінюються виробничі
відносини і підвищується відповідальність суб’єктів ринку за результати своєї діяльності [1, с. 260].
Повний комерційний розрахунок, відсутність прямих вказівок з боку органів виконавчої влади, а також
можливість застосування різних варіантів облікової політики обумовили той факт, що підприємства
самостійно визначають стратегію економічного розвитку .
При цьому, функціонування кожного суб’єкта господарювання можливе лише при наявності
достовірної та об’єктивної інформації про фактичні результати його діяльності [2, с. 10]. Тому питання
бухгалтерського обліку доходів та контролю за їх формуванням і відображенням у обліку та звітності
підприємств є досить актуальними і досліджуються як науковцями, так і практиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних
авторів свідчить про те, що дискусії, пов’язані з вирішенням організаційно-методичних проблем обліку
доходів усе ще тривають. Вагомий внесок у розв’язання цих проблем зробили вчені-економісти, такі
як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Б. І. Валуєв, В. М. Домбровський,
В. І. Єфіменко, В. Г. Лінник, Є. В. Мних, П. Т. Саблук, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко,
Б. Ф. Усач, М. Г. Чумаченко та багато інших.
Однак, на наш погляд викладені ними результати досліджень щодо конкретизації питань
визначення й класифікації доходів діяльності підприємств цукрової промисловості для цілей
бухгалтерського обліку, а разом з тим і податкових розрахунків є недостатніми і потребують
подальшого вивчення й уточнення.
Значні відмінності у методиці обліку доходів та відображення їх у звітності для використання
різними групами користувачів спричинені розвитком нормативної та методичної бази за різними
напрямами без відповідної узгодженості. Саме тому питання методики бухгалтерського обліку доходів
та їх формування й відображення у звітності є досить актуальними, їх досліджують як науковці, так і
бухгалтери, аналітики та менеджери.
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Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значущість обліку доходів діяльності,
недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління зумовили вибір теми даної
статті.
Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та розробка
практичних рекомендацій з удосконалення найважливіших аспектів організації і методики обліку
доходів та їх відображення у фінансовій звітності цукрових підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Облік доходів здійснюється відповідно до
П(С)БО 15 «Дохід» [6]. Доходи відображаються в бухгалтерському обліку і включають до складу Звіту
про фінансові результати згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.
Так, згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових
коштів» вся діяльність підприємств, а в тому числі і цукрових заводів поділяється на звичайну і
надзвичайну [9, с. 530], які схематично зображено на рис. 1.
Звичайна діяльність
Операційна діяльність
Основна

Інша діяльність

Інша операційна
Фінансова

функції
виробництво

управління

Інвестиційна

Надзвичайні
події

збут

Рис. 1. Види діяльності підприємств
Звичайною діяльністю досліджуваного підприємства вважається діяльність, що здійснюється
відповідно до його статуту. Прикладами звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції,
виконання робіт і надання послуг, реалізація оборотних активів. В свою чергу, звичайна діяльність
підприємства включає операційну, фінансову та інвестиційну [8, с. 494].
Операційною діяльністю є будь-яка основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а
також інші види діяльності, що не є інвестиційними чи фінансовими. Основна операційна діяльність
пов’язана із виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), що є метою
створення підприємства і забезпечує основну частину доходу підприємства [4, с. 93]. Інша операційна
діяльність включає реалізацію інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну
оренду активів, одержання або сплату санкцій. Разом з тим, до складу інших доходів від операційної
діяльності відносяться:
- безоплатне одержання оборотних активів;
- вартість виявлених унаслідок інвентаризації надлишків;
- інші доходи, що виникають під час господарської діяльності підприємства та не відносяться
до фінансової та інвестиційної діяльності.
Під інвестиційною діяльністю розуміємо придбання і реалізацію активів, що амортизуються
(основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних активів), а також короткострокових
фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Іншими словами інвестиційна
діяльність – це вкладення капіталу з метою отримання доходу. Фінансові вкладення звичайно є
інвестиційною діяльністю для промислового підприємства [6, с. 281].
Відзначимо і те, що фінансова діяльність охоплює операції, які призводять до зміни розміру і
складу власного капіталу та позик підприємства – залучення позикових коштів, сплата відсотків по
них, а також одержані відсотки, дивіденди.
Надзвичайною діяльністю вважають такі операції чи події, які відрізняються від звичайної
діяльності та щодо яких не передбачається, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному
подальшому звітному періоді [3, с. 449].
На основі вище зазначеного, враховуючи специфіку фінансово-господарської діяльності
досліджуваних цукрових підприємств, вважаємо за доцільне запропонувати внесення змін до
класифікації видів діяльності і побудови рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності» [7, с. 314].
(табл. 1).
Важливим є той факт, що на основі внесених нами пропозицій буде сформований єдиний підхід
для складання і подання всіх форм звітності щодо використання таких понять як: «звичайної»,
«операційної», «фінансової», «інвестиційної» діяльності підприємства і «надзвичайних подій» з
безпосередньою відповідністю їх з рекомендаціями щодо структури рахунків обліку фінансових
результатів діяльності.
Окрім того, на користь наведених пропозицій свідчить і той факт, що практична реалізація
останніх сприятиме більш чіткому і зрозумілому визначенню доходів від конкретних видів діяльності
для різних зацікавлених користувачів фінансової звітності, до числа яких відносяться не лише
професійні бухгалтери із спеціальними знаннями обліку, а й звичайні особи, громадськість тощо.
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Таблиця 1
Схема рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності» згідно визначених пропозицій
Відповідно до Плану рахунків
70 «Доходи від реалізації»
71 «Інший операційний дохід»
72 «Дохід від участі в капіталі»
73 «Інші фінансові доходи»
74 «Інші доходи»
75 «Надзвичайні доходи»
76 «Страхові платежі»

Відповідно до пропозицій
70 «Доходи від реалізації»
71 «Інший операційний дохід»
72 «Дохід від участі в капіталі»
73 «Доходи від фінансових операцій»
74 «Доходи від інших видів діяльності»
75 «Доходи від надзвичайних подій»
76 «Страхові платежі»

79 «Фінансові результати»
791 «Результат основної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
793 «Результат іншої звичайної діяльності»
794 «Результат надзвичайних подій»

79 «Фінансові результати»
791 «Результат операційної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
«Результат іншої звичайної діяльності»
794 «Результат надзвичайних подій»

793

Відзначимо те, що для прийняття відповідних рішень користувачам важливо мати повну,
правдиву та неупереджену інформацію щодо доходів цукрових заводів. Така інформація знаходить
відображення у Звіті про фінансові результати. На сьогоднішній день дана форма звітності
складається із трьох розділів [5, с. 13]. У зв’язку з тим, що досліджувані нами підприємства не є
акціонерним, то третій розділ даного Звіту не заповнюється.
Другий розділ спрямований на облік лише витрат, якщо бути більш точними, то на облік
елементів операційних витрат. А безпосереднє відношення до доходів підприємства має розділ
перший під назвою «Фінансові результати». Саме тут накопичується інформація про доходи (виручку)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код 010); інші операційні доходи (код 060); дохід від
участі в капіталі (код 110); інші фінансові доходи (код 120); інші доходи (код 130) та надзвичайні
доходи (код 200) [9, с. 156].
На наш погляд, доцільною виступає зміна назви рядка форми № 2 «Чистий доход (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 035) на «Дохід (виручка) від реалізації за
мінусом вирахувань з доходу», оскільки існуюча назва статті призводить до неправильного
тлумачення поняття чистого доходу від реалізації продукції. Це підтверджує практика роботи
бухгалтера на досліджуваних підприємствах.
Виходячи із раніше наданих пропозицій щодо застосування схеми рахунків класу 7 «Доходи і
результати діяльності», вважаємо, що треба назву статті 130 «Інші доходи» змінити на назву «Доходи
від інших видів діяльності». Крім цього, в статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)» (код рядка 010) доцільно було б конкретизувати інформацію про доходи від основної
операційної діяльності у напрямах деталізації даних про доходи від реалізації готової продукції,
доходи від реалізації товарів і доходи від реалізації робіт та послуг.
Більш детальна класифікація зазначених доходів дасть можливість засновникам підприємства
під час здійснення контролю та обліку фінансово-господарської діяльності визначитись із
пріоритетними напрямками останньої. Адже для визначення економічної вигоди підприємства
протягом звітного періоду, яка виникає в процесі його діяльності, необхідно знати, який саме її вид
сприяє найвигіднішому припливу власного капіталу.
У табл. 2 наведемо форму Звіту про фінансові результати, запропоновану нами на підставі
викладених вище рекомендацій.
Звіт про фінансові результати є основним документом, що узагальнює інформацію про доходи і
результати діяльності підприємств у бухгалтерському обліку [6, с. 512].
На основі внесених нами пропозицій буде сформований єдиний підхід для складання і подання
всіх форм звітності щодо використання таких понять, як: «операційної», «звичайної», «фінансової»,
«інвестиційної» діяльності підприємства і «надзвичайних подій» з безпосередньою відповідністю їх з
рекомендаціями щодо структури рахунків обліку фінансових результатів діяльності.
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Таблиця 2
Запропонована форма Звіту про фінансові результати
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство_

за ЄДРПОУ

Територія __________Україна_______

за КОАТУУ

Форма власності________...............__

за КФВ

Орган державного управління_____

за СПОДУ

Галузь__харчова промисловість__

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності_виробництво цукру
Одиниця виміру: тис. грн.

за КВЕД

Контрольна сума
Адреса
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка
2

Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
дохід від реалізації готової продукції*
дохід від реалізації товарів*
дохід від реалізації робіт і послуг*
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Дохід (виручка) від реалізації за мінусом вирахувань з доходу*
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
Прибуток
Збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток
Збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Доходи від інших видів діяльності*
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток
Відстрочені податкові активи*
Відстрочені податкові зобов’язання*
Збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток
Збиток

010
010.1
010.2
010.3
015
020
030
035
040
050
055
060
070
080
090
100
105
110
120
130
140
150
160
170
170.1
170.2
175
180
190
195
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Продовження таблиці 2
1

2

Надзвичайні:
Доходи
Витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:
Прибуток
Збиток

3

4

200
205
210

220
225
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний
Найменування показника
рядка
період
Матеріальні затрати
230
Витрати на оплату праці
240
Відрахування на соціальні заходи
250
Амортизація
260
Інші операційні витрати
270
Разом
280
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період
Середньорічна кількість простих акцій
300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
330
Дивіденди на одну просту акцію
340

За попередній
період

За попередній
період

Практична реалізація останніх сприятиме більш чіткому і зрозумілому визначенню доходів від
конкретних видів діяльності для різних зацікавлених користувачів фінансової звітності, до числа яких
відносяться не лише професійні бухгалтери із спеціальними знаннями обліку, а й звичайні особи,
громадськість тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Система обліку фінансових результатів є необхідною
та важливою частиною функціонування вітчизняних промислових підприємств. А разом з тим, саме від
розуміння важливості цього процесу залежить життєдіяльність конкретних суб’єктів господарювання.
Досліджені основні питання стосовно формування та обліку доходів діяльності є досить
важливими і багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення економічного стану промислового
підприємства.
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Анотація
В статті запропоновані зміни в класифікації видів діяльності і побудові рахунків класу 7
«Доходи і результати діяльності». Сформовано єдиний підхід для складання і подання всіх форм
звітності щодо використання таких понять як: «звичайної», «операційної», «фінансової»,
«інвестиційної» діяльності підприємства і «надзвичайних подій».
Ключові слова: дохід, види діяльності, дохід від реалізації готової продукції, дохід від
реалізації товарів, дохід від реалізації робіт і послуг, доходи від інших видів діяльності, доходи від
фінансових операцій, доходи від надзвичайних подій.
Анотация
В статье предложены изменения в классификации видов деятельности и построении
счетов класса 7 «Доходы и результаты деятельности ». Сформирован единый подход для
составления и представления всех форм отчетности по использованию таких понятий как:
«обычной », «операционной», «финансового », «инвестиционной»деятельности предприятия и
«чрезвычайных событий ».
Ключевые слова: доход, виды деятельности, доход от реализации готовой продукции,
доход от реализации товаров, доход от реализации работ и услуг, доходы от других видов
деятельности, доходы от финансовых операций, доходы от чрезвычайных событий.
Annotation
The paper proposed changes in the classification of activities and the construction of accounts of class
7 "Revenues and performance. Formed a unified approach to preparation and submission of all forms of
reporting on the use of such concepts as: "normal", "operating", "financial", "investment" of business and
"emergency".
Key words: income, activities, income from the sale of finished products, revenue from sale of goods,
revenue from sales and services, income from other activities, income from financial operations, income from
extraordinary items.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Необхідність формування і розвитку маркетингової діяльності
підприємств аграрного сектора обумовлена наступними причинами: створенням ефективної ринкової
системи руху товару сільськогосподарської продукції; задоволенням потреб населення в продуктах
харчування, а переробних підприємств – в сировині; кооперацією зусиль з реалізації
сільськогосподарської продукції, постачання матеріально-технічними ресурсами, організації
лізингових операцій; наданням кваліфікованої консультативної допомоги сільськогосподарським
товаровиробникам в сфері маркетингу. Необхідність розробки цих питань зумовлена також
відсутністю діючих асоціацій товаровиробників, не розвиненістю їх кооперації, відсутністю приватних
структур, які б надавали маркетингові послуги для товаровиробників та переробників
сільськогосподарської продукції, на більшості підприємств галузі відсутні маркетингові служби.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Провідними вітчизняними та зарубіжними
науковцями, які присвятили свої праці дослідженню різних аспектів маркетингової діяльності є
Г. Армстронг [1], Л. В. Балабанова [2], А. В. Войчак [3], С. С. Гаркавенко [4], В. Т. Герасимчук [5],
Ф. Котлер [1], А. Л. Мороз [6], І.О. Соловйов [7], М. П. Сахацький [8], Н. І. Чухрай [6] та інші. Разом з
тим, існує ряд проблем, які залишаються невирішеними і потребують подальшого дослідження
стосовно напрямів розвитку маркетингової діяльності в аграрних підприємств.
Постановка завдання. Обґрунтувати організаційні засади організаційно-управлінських
структур збутових і маркетингових служб аграрних підприємств із врахуванням сучасних умов
господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація служби маркетингу на аграрному
підприємстві вимагає виконання наступних методів: організаційних – зміна організаційної структури
підприємства, перерозподіл центрів відповідальності; функціонально-правових – розробка Положення
з організації маркетингової діяльності на підприємстві, виконання функцій: аналітичної, виробничої,
збутової, управління і контролю.
Нині переважна більшість аграрних підприємств мають нераціональну організаційну структуру,
яка не відповідає принципам маркетингу, що проявляється складністю внутрішньої взаємодії служб і
структурних підрозділів, обмеженістю маркетингових інструментів для аналізу ринку, неефективним
управлінням. Узагальнення результатів впровадження маркетингово-орієнтованої організаційної
структури аграрними підприємствами дозволяє зробити наступні висновки: оптимізує зв’язки між
службами і структурними підрозділами підприємства, дозволяє уникати дублювання функцій і протиріч
між ними; дозволяє використовувати маркетингові інструменти дослідження ринку [1, с. 301].
Вважаємо, що єдиних рецептів щодо формування організаційної структури для агроформувань,
який можна рекомендувати у вигляді деякого стандарту бути не може, що пояснюється відмінностями
у розмірі ресурсів підприємства, продукцією, яку вони виробляють, ринками, на яких функціонують.
Окрім цього вона залежить від умов конкуренції, обсягів реалізації та асортименту продукції,
особливостей ринків збуту [9, с. 208].
На основі узагальнення досвіду маркетингової діяльності у досліджуваних підприємствах можна
зробити висновки, згідно яким керівництву при розробці системи заходів по проектуванню і розвитку
маркетингу, доцільно: виявляти та оцінювати перспективи розвитку підприємства; здійснювати чітку
координацію зусиль по досягненню поставлених цілей; розробляти і використовувати власну систему
критеріїв оцінки виробничих показників діяльності підприємства, необхідних для подальшого контролю;
формулювати маркетингові цілі та способи їх досягнення, бути готовим до непередбачуваних змін ситуації
на ринку; формалізувати обов’язки і відповідальність усіх керівників структурних підрозділів підприємства
через підготовку відповідних регламентів; забезпечувати контроль маркетингової реалізації маркетингової
стратегії шляхом фіксування результатів із наступною розробкою рекомендацій по коректуванню планів
відповідно до умов діяльності підприємства.
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У нинішніх умовах розвиток маркетингової діяльності є одним із найбільш важливих резервів
підвищення економічної ефективності в аграрному секторі. Незважаючи на це, у переважній більшості
аграрних підприємств не приділяється належної уваги практичному використанню інструментів
сучасної концепції маркетингу. Вивчення причин даного явища дозволило нам визначити основні
фактори, які стримують цей процес. Основними із них є: інерційність мислення керівників; нестача
фінансових ресурсів і кадрів; відсутність у керівників достатніх знань і досвіду у даній області;
невпевненість у тому, що створення маркетингового підрозділу дозволить у нинішніх умовах
позитивно вирішити питання реалізації продукції.
Відділи маркетингу (збуту), як правило, є частиною комерційної сфери діяльності підприємства. Кожне
підприємство створює відділ маркетингу з таким розрахунком, щоб він сприяв досягненню маркетингових
цілей (виявлення незадоволеного попиту покупців, географічне розширення ринків, дослідження нових
сегментів ринку, збільшення прибутку і т.д.). Маркетинг є провідною функцією, що визначає технічну,
виробничу політику підприємства, стиль і характер управління всією підприємницькою діяльністю [10, с. 123].
До складу маркетингової служби повинні входити працівники, що займаються вивченням ринку, створенням
товарного асортименту, політикою цін, каналами розподілу, торгівлею, стимулюванням збуту, рекламою.
Отже, організація маркетингу на підприємстві − це: усвідомлення нової функції щодо взаємодії підприємства
з ринком; розробка управляючої системи маркетингової діяльності; створення спеціалізованої служби, що
забезпечує реалізацію маркетингу на підприємстві спільно із іншими підрозділами.
Фахівці в сфері маркетингу, такі як Гаркавенко С.С. [4, с. 345], Мороз Л.А, Чухрай Н.І. [6, с. 123],
Балабанова Л.В. [2, с. 213] та інші класифікують організаційну структуру служби маркетингу на
підприємствах за різними ознаками, а саме: функціях; товарах; ринках і покупцях; регіонам; функціях і
товарах; функціях і ринках; функціях і регіонах.
Служба маркетингу може функціонувати в організаційно-економічному механізмі аграрного
підприємства як самостійний виробничий підрозділ, і як складова частина кожного із виробничих
підрозділів підприємства, яка підпорядкована єдиному керівництву.
Зазначимо, що вибір того або іншого принципу побудови служби залежить від структури
виробництва, видів продукції, цілей і маркетингової стратегії підприємства [7, с. 234].
Структура служби маркетингу аграрного підприємства залежить від трьох основних чинників:
1. Асортименту продукції і різноманітності географічних ринків, на які вона орієнтована: якщо
продукція реалізується у різні регіони, то збутом повинні займатися менеджер із маркетингу та його
заступник, розподіливши між собою сфери впливу. Якщо реалізується в основному не перероблена
продукція (сировина), то служба маркетингу орієнтується на переробні підприємства, на великих
оптовиків, а якщо продукція реалізується лише на місцевому продовольчому ринку, то збутом може
займатися одна людина.
2. Каналів реалізації товару, що використовуються: якщо продукція реалізується не лише через
посередників, але і через власну торгову мережу, то суб'єкти цієї мережі входять до складу служби
маркетингу, а також мають бути підпорядковані її керівнику.
3. Економічного механізму господарювання: якщо виробничі підрозділи не мають достатньої
самостійності, то складські приміщення і транспорт перебувають у безпосередньому підпорядкуванні
керівників відповідних служб. Якщо ж економічна самостійність первинних товаровиробників усередині
підприємства достатньо висока, то служба маркетингу може мати власні транспортні засоби і при
необхідності – складські приміщення.
Положення служби маркетингу в організаційній структурі і економічному механізмі
сільськогосподарського підприємства, рівень її самостійності також залежать від двох основних
чинників: відносин власності на землю, засобів виробництва і виробленої продукції. Позиції керівника
сільгосппідприємства щодо бачення цієї служби – це самостійний підрозділ або структурна одиниця,
яка йому повністю підпорядкована [10, с. 161].
Дослідивши питання про створення маркетингових служб на підприємствах, у тому числі і на
сільськогосподарських підприємствах, можна визначити напрями і сформулювати декілька варіантів
впровадження маркетингу на підприємстві [11].
Перший варіант – це м'який варіант. Він полягає у тому, що за підтримки керівництва на
підприємстві створюється ініціативна група (часто без оплати) із декількох ініціативних співробітників,
які без відриву від основної роботи розробляють рекомендації по маркетингу одного-двох
перспективних продуктів без порушення традиційної схеми підприємства.
Другий варіант – проміжний варіант, який припускає адміністративне формування постійної
частини служби маркетингу в поєднанні з тимчасовою групою фахівців, що набираються спеціально
для організації маркетингу конкретного товару. При цьому фахівці постійної частини служби почергово
забезпечують роботою створені тимчасові групи.
Третій варіант – це жорсткий (звичний) варіант – найпоширеніший. У адміністративному порядку
на підприємстві організовується служба маркетингу, в яку вводяться майже усі підрозділи: науково-
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технічної інформації, патентна служба, технічний відділ, відділ перспективного планування. Іноді до
них додається відділ збуту і планово-економічний відділ.
Четвертий варіант – жорсткий (логічний) варіант. Виникає там, де керівництво чітко усвідомлює
сучасну концепцію маркетингу, створюється відповідна умова функціонування підприємства − служба
маркетингу: «за функціями», за «товарами», за «ринками і покупцями», за «регіонами».
П'ятий варіант – компромісний варіант. Він типовий для малих і середніх за чисельністю
підприємств. Самостійний підрозділ маркетингу не створюється, але утворюється група (бюро)
маркетингу у складі традиційного функціонального підрозділу (найчастіше у складі служби збуту).
Шостий варіант – мінімальний варіант, де до складу одного з функціональних підрозділів
підприємства (відділ збуту, планово-економічний відділ і т.д.) призначається фахівець з маркетингу.
Природно, що при цьому можливості проведення повноцінного маркетингу продукції підприємства
різко обмежуються і зводяться до виконання епізодичних завдань керівництва.
Проте, як показує вітчизняна практика, в сільськогосподарських і агропромислових підприємствах
створені служби маркетингу вимушені працювати більше за інерцією і на інтуїтивно-емпіричній основі.
Однією із причин цього є відсутність кваліфікованих кадрів, оскільки аграрні навчальні заклади приступили
до підготовки фахівців з агромаркетингу зовсім недавно. А вже функціонуючі на сільгосппідприємствах
більшість маркетингових відділів і збутові служби виконують лише обмежене коло маркетингових функцій,
що характерне для більшості підприємств країни [3, с. 345].
Нині на підприємствах досліджуваної сфери відбувається перебудова організаційних структур
управління у зв'язку із формуванням ринкової економіки. Перехід агропідприємств на організацію своєї
виробничо-збутової діяльності на принципах маркетингу повинен супроводжуватися зміною
оргструктури управління, характеру роботи, стилю мислення керівництва.
Вважаємо, що вирішенню проблем виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських
підприємств у нинішніх умовах буде сприяти централізована структура управління збутом із
розвиненими
функціональними
підрозділами.
Через
нестачу
грошових
коштів
на
сільськогосподарських підприємствах, і через недостатню їх забезпеченість фахівцями –
маркетологами на первинному етапі, впровадження маркетингових служб у сільське господарство
доцільно проводити у складі служби збуту, але як самостійну ланку структури збуту, що виконує
частину основних функцій служби збуту. Надалі, у міру розвитку ринкових відносин, створяться умови
для формування самостійних служб маркетингу, що виконують функції в повному обсязі.
Для ефективного здійснення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств в
першу чергу в господарствах необхідно реорганізувати службу збуту, адже основне її призначення
полягає у виборі каналів розподілу продукції через оптову, дрібнооптову або роздрібну торгову
мережу. Також служба збуту здійснює посередницьку діяльність, організацію руху товару і просування
товару на ринку [5, с. 165].
У функції служби реалізації повинні входити: організація системи руху товару, яка включає:
організацію каналів руху товару, роботу з учасниками каналів руху товару, роботу із замовленнями,
обслуговування замовника, роботу із складом і складськими запасами, розширення ринку збуту або
клієнтської мережі; проведення цілеспрямованої товарної політики; організація сервісу; проведення
цілеспрямованої цінової політики.
Служба маркетингу на великому сільськогосподарському підприємстві повинна бути побудована
за функціональною ознакою. На чолі служби маркетингу повинен стояти керівник служби маркетингу,
а в підпорядкуванні у нього фахівці – маркетологи, які повинні мати чітко розмежовані функції і
виконувати вказані завдання. До останніх відносяться такі, як: організація і проведення маркетингових
досліджень; планування; збут; комунікативна політика; ціноутворення; створення інформаційної бази.
Завдання служби маркетингу, на нашу думку, полягає в тому, щоб орієнтувати кінцеві
результати виробника на вимоги споживача і досліджувати сильні та слабкі сторони діяльності
конкурентів. На основі цього визначати напрями удосконалення маркетингової діяльності, розробляти
і досягати виконання планів і програм маркетингової діяльності та доводити маркетингову інформацію
до всіх інших підрозділів підприємства. Водночас, служба маркетингу повинна точно представляти
можливості підприємства, що дозволить не лише виробити потрібні споживачеві продукти, але і
вигідно їх продати, а натомість придбати необхідні засоби виробництва і матеріальні ресурси.
Досвід доводить, що на невеликих і середніх підприємствах доцільно забезпечити деяке
суміщення функцій і обов’язків. Цей принцип доцільно використовувати і при створенні маркетингової
служби, що дозволить в одному підрозділі (службі маркетингу) працювати фахівцю з постачання і
збуту та маркетологу [8, с. 96].
При цьому необхідно врахувати, що визначити універсальні нормативи щодо складу та чисельності
персоналу маркетингових служб практично неможливо, оскільки вони залежать від великої кількості
факторів (кількості галузей; рівня розвитку інформаційного забезпечення, кваліфікації кадрів тощо).
Процес організації збуту повинен здійснюватися у такому порядку. Підрозділ
сільськогосподарського підприємства, що займається виробництвом продукції, інформує службу збуту
про обсяги і структуру товарного асортименту продукції. Співробітники служби збуту, у свою чергу,
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інформують виробничі підрозділи про тенденції розвитку кон'юнктури ринку, купівельні потреби,
можливі обсяги реалізації і пропоновані ціни різних сегментів ринку. У міру надходження товарних
партій, продукцію направляють на реалізацію в службу збуту. Організація в господарстві служби збуту,
в основному, зводиться лише до зміни структури управління і включення нових функцій, які виконують
співробітники цієї служби.
Висновки з проведеного дослідження. Вважаємо, що нині більшість сільськогосподарських
підприємств через нестачу грошових коштів і недостатню кількість висококваліфікованих фахівців з
маркетингу неспроможні створювати самостійну службу маркетингу. Можливим варіантом є створення
маркетингових служб при районних управліннях агропромислового розвитку та обласних
маркетингових центрів при обласному управлінні. Впровадження районних і обласних маркетингових
служб допомогло б сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам у вирішенні
завдань із реалізації своєї продукції. Служби збуту сільськогосподарських підприємств повинні тісно
співпрацювати з районними маркетинговими службами і обласним маркетинговим центром в регіоні.
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Анотація
В статті обґрунтована необхідність створення збутових і маркетингових служб на
аграрних підприємствах із врахуванням ринкових умов їх функціонування. Розроблено моделі
організаційних структур управління маркетинговою діяльністю залежно від розмірів, особливостей
діяльності на ринку, фінансових можливостей.
Ключові слова: аграрні підприємства, організаційно-управлінська структура, маркетингова
діяльність, служба маркетингу.
Аннотация
В статье обоснована необходимость создания сбытовых и маркетинговых служб на
аграрных предприятиях с учетом рыночных условий их функционирования. Разработаны модели
организационных структур управления маркетинговой деятельностью в зависимости от
размеров, особенностей деятельности на рынке, финансовых возможностей.
Ключевые слова: аграрные предприятия, организационно-управленческая структура,
маркетинговая деятельность, служба маркетинга.
Annotation
The article substantiates the need for sales and marketing services for agricultural enterprises in the
light of market conditions for their functioning. Models of organizational structures of management by
marketing activity depending on the sizes, features of activity in the market, financial possibilities are
developed.
Key words: the agrarian enterprises, organizational-administrative structure, marketing activity,
marketing service.
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА ЯК СКЛАДОВА
КЛЮЧОВОЇ ЗДІБНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОПРОДУКТІВ
Постановка проблеми. У сучасному кризовому стані національної економіки підсилюється
роль зернового ринку як стратегічно важливого сектора, який вирішує не тільки завдання
продовольчої безпеки, а й забезпечує надходження валютних коштів до торговельного балансу
держави. Зростання зернового експортного потенціалу України, входження її до світового ринку зерна,
прихід на ринок могутніх транснаціональних компаній докорінно змінили умови й способи ведення
бізнесу і гостро поставили проблему формування стійких конкурентних переваг вітчизняних
підприємств хлібопродуктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових доробок стосовно вирішення
проблеми формування унікальних конкурентних переваг дозволило нам в історичному вимірі
виокремити два фундаментальні підходи: галузевого позиціонування та ресурсний.
Увагу до ресурсного підходу широкого кола науковців та практиків було привернуто публікацією
в журналі Harvard Business Review статті К. Прахалада й Г. Хеміла (1990 р.) [1], в якій автори ввели
поняття ключової компетенції організації та довели, що реальні джерела конкурентоспроможності
полягають у здатності керівництва об’єднати технології компанії, що маються в наявності, та
виробничі навички, − в компетенції, які створюють конкурентні переваги.
Розвинення Т. Дюраном поняття координованого розміщення [2, с. 300-302]; введення Г.
Сталком, П. Евансом й З. Шульманом поняття здібності організації [3, с. 60]; розвиток Дж. Тісом
концепції динамічних здібностей [4, с. 520-530] обґрунтували положення стосовно створення ключових
конкурентних переваг компанії завдяки менеджменту процесів. Водночас автори не приділяють уваги
розвиненню методологічних підходів щодо використання процесу управління як провідного виду
діяльності у перетворенні ресурсів на конкурентні переваги та управлінській компетенції, завдяки якої
цей процес здійснюється.
Повністю поділяючи думку теоретиків ресурсного підходу стосовно стійких конкурентних переваг
як вмілого використання ресурсів, ми вважаємо за доцільне для визначення цього явища
використовувати поняття „здібність організації”. На відміну від наших попередників, ми розглядаємо
здібність організації не лише як сукупність бізнес-процесів, що створюють можливість досягати успіху,
а як вміння ефективно виконувати будь-який вид діяльності. Введене нами поняття ключової здібності
акцентує увагу на двох її складових: технології як носія формалізованих знань про можливість
найбільш ефективно виконувати процеси в організації та особистої компетенції персоналу як носія
неформалізованих знань [5, с. 34].
Виходячи з того, що управління у ланцюгу отримання цінності є особливим процесом, котрий
виконує наскрізну роль та за рангом стоїть вище за інші процеси, створення та підтримка
управлінської здібності організації є важливою передумовою формування стійких конкурентних
переваг. Отже, потрібно визначити складові управлінської здібності: технологію управління й особисті
компетенції управлінського персоналу. Зосередимо увагу саме на останній.
Постановка проблеми. Метою статті є обґрунтування науково-методичних засад побудови
моделі компетенцій менеджера вищої ланки підприємств хлібопродуктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Компетенція, на відміну від компетентності, є
прихованою часткою особистості. Її більш важко розвивати та оцінювати. Для вирішення цієї проблеми
науковцями розробляються моделі компетенцій, які вміщують опис бажаної поведінки персоналу.
Найпоширенішим методом формування моделей компетенцій є проведення спеціального
дослідження з використанням інтерв’ю й отриманням у такий спосіб поведінкових прикладів.
На наш погляд, для розробки моделі компетенцій менеджера підприємства хлібопродуктів
можна використати словник компетенцій, розроблений Спенсорами у науковій праці [6], в котрій
узагальнено експерименти 286 досліджень, що були проведені в різних типах організацій. Словник
включає шість кластерів, кожний з яких містить від трьох до шести компетенцій (всього 21
компетенція). Кожна компетенція має словесне описання та набір поведінкових індикаторів −
стандарти поведінки, що спостерігаються в діях людини, яка володіє конкретною компетенцією.
Словник представляє компетенції у загальній формі в межах широкого спектру робіт.
Результати проведеного нами дослідження домінуючої ланки у ланцюгу накопичення вартості
товарного зерна та аналізу розвитку керівного персоналу підприємств хлібопродуктів [7] дозволяють

228

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

обґрунтовано висунути таку наукову гіпотезу: існує зв'язок між управлінськими компетенціями
менеджерів вищої ланки та результатами діяльності підприємств хлібопродуктів. Тобто ефективно
діюче підприємство повинно використовувати певні управлінські компетенції персоналу. У разі
підтвердження висунутої гіпотези можна сформувати модель компетенцій менеджерів вищої ланки
підприємств хлібопродуктів.
З цією метою нами розроблено логічну схему дослідження (рис. 1), у відповідності до якої і були
здійснені подальші кроки. Ми припустили, що управлінські компетенції, які надають можливості
досягати кращих результатів, можна визначити за результатами анкетування директорів підприємств
хлібопродуктів. В ході опитування передбачалося визначити: які компетенції керівники підприємств
вважають необхідними для успішної діяльності та які дійсно використовують.
Наукова гіпотеза

Розробка анкети
(складання переліку компетенцій та поведінкових індикаторів;
встановлення рангових та вагових коефіцієнтів)

словник Спенсорів,
результати опитування
експертів

Анкетне опитування директорів підприємств хлібопродуктів

Обробка анкет
Склад найважливіших
компетенцій

Сортування компетенцій за ступенем важливості для ефективної
роботи керівника

Розподіл підприємств на групи
(з високими, задовільними та незадовільними результатами роботи)
Склад
компетенцій, котрі
використовують
керівники за
кожною групою
підприємств

Сортування компетенцій, що визначені як такі, котрі використовують
керівники у своїй діяльності за групами підприємств

ні
Існує істотний зв'язок між
параметрами?

Гіпотеза не
підтвердилася

так
Побудова моделі компетенцій менеджерів вищої ланки
підприємства хлібопродуктів

Модель компетенцій

Рис. 1. Логічна схема дослідження
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Проведення такого опитування пов’язано з психологічною пасткою: якщо респондент з
сукупності виділяє низку компетенцій, які вважає за необхідне використовувати, то при відповіді на
запитання „які з них дійсно використовує на практиці?“ автоматично підкреслить ті ж самі компетенції.
Щоб її уникнути анкету було розбито на дві частини. В першій частині анкети, де респонденти повинні
ранжувати компетенції за ступенем їх важливості для успішної роботи керівника, надано перелік
компетенцій та їх короткий опис. В другій, де необхідно визначити які з компетенцій найчастіше
вживаються, надано перелік поведінкових індикаторів.
Тобто анкету складено таким чином, щоб респонденти не знали про існування прямого зв’язку
між її частинами. Водночас будь-яка компетенція є набором поведінкових індикаторів, що надає
можливість її ідентифікувати.
Оскільки поведінкові індикатори неоднаково свідчать про використання компетенцій, експертним
шляхом було введено вагові коефіцієнти для кожного індикатора. Використання компетенцій
оцінювалося за інтегральним показником:

n

ОК =

∑

ОІі ⋅ ВКі ,

i =1

де ОК – оцінка застосування компетентності; ОІі – оцінка застосування і-го поведінкового
індикатору (за опитуванням респондентів); ВКі – ваговий коефіцієнт і-го поведінкового індикатору.
Компетенції та їхні поведінкові індикатори були вибрані групою експертів (провідні фахівці
зернових компаній Alfred C. Toepfer International (АСТІ), „Об’єднана елеваторна компанія“ (Glencore) та
ДАК „Хліб України“) зі словника Спенсорів. Нами було зібрано анкети зі 112 підприємств галузі
хлібопродуктів. Обробка першої частини анкети здійснювалася наступним чином. Кожній позитивній
відповіді присвоювався 1 бал. За рангом необхідності використання компетенції присвоювалися вагові
бали: 3 бали – необхідно використовувати; 1 бал – бажано; 0 балів – не істотно.
У такий спосіб були отримані оцінки, зважені за балом використання (табл.1). Вони дозволили
ранжувати компетенції.
Таблиця 1
Оцінка респондентами компетенцій керівника за ступенем важливості для успішної
роботи

не істотна

необхідна

бажана

не істотна

Вагові бали
1.1 Орієнтація на досягнення
1.2 Турбота про порядок
1.3 Ініціатива
1.4 Пошук інформації
2.1Міжособистісне розуміння
2.2Орієнтація на обслуговування клієнта
3.1 Справляти вплив
3.2 Розуміння компанії
3.3 Побудова відносин
4.1 Розвиток інших
4.2 Директивність
4.3 Командна робота й співробітництво
4.4 Командне лідерство
5.1 Аналітичне мислення
5.2 Концептуальне мислення
5.3 Технічна експертиза
6.1 Самоконтроль
6.2 Упевненість в собі
6.3 Гнучкість

бажана

Компетенції

Сума балів, зважених за
ранговими оцінками

необхідна

Сума балів за рангами

94
50
58
36
39
47
69
45
43
75
6
88
71
54
69
87
47
90
55

18
59
53
26
32
18
42
61
27
33
25
22
41
54
43
25
27
22
45

0
3
1
50
41
47
1
6
42
4
81
2
0
4
0
0
38
0
12

3
282
150
174
108
117
141
207
135
129
225
18
264
213
162
207
261
141
270
165

1
18
59
53
26
32
18
42
61
27
33
25
22
41
54
43
25
27
22
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Інтегральна
оцінка

300
209
227
134
149
159
249
196
156
258
43
286
254
216
250
286
168
292
210

На думку сучасних авторів оптимальна кількість компетенцій в моделі становить 9-12 [6, с. 203;
8, с. 114]. Виходячи з цього, ми виділили 10 компетенцій, які на погляд директорів найбільш необхідні
для успішної роботи топ-менеджерами (табл. 2).
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Таблиця 2
Сортування компетенцій керівника за ступенем важливості для успішної роботи
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Компетенції
1.1 Орієнтація на досягнення
6.2 Упевненість в собі
4.3 Командна робота й співробітництво
5.3 Технічна експертиза
4.1 Розвиток інших
4.4 Командне лідерство
5.2 Концептуальне мислення
3.1 Справляти вплив
1.3 Ініціатива
5.1 Аналітичне мислення
6.3 Гнучкість
1.2 Турбота про порядок
3.2 Розуміння компанії
6.1 Самоконтроль
2.2 Орієнтація на обслуговування клієнта
3.3 Побудова відносин
2.1 Міжособистісне розуміння
1.4 Пошук інформації
4.2 Директивність

Інтегральна оцінка
300
292
286
286
258
254
250
249
227
216
210
209
196
168
159
156
149
134
43

Обробці другої частини анкет передував поділ підприємств на три групи: з високими
результатами роботи, із задовільними та незадовільними. Поділ було здійснено за показниками:
темпи зростання виручки від реалізації та середніми за останні три роки рентабельністю продаж й
рентабельністю сукупного капіталу. До групи з високими результатами роботи було віднесено 41
підприємство, із задовільними результатами роботи − 50 підприємств та з незадовільними
результатами роботи – 21 підприємство.
Результати обробки другої частини анкетних даних представлені в таблицях 3, 4, 5.
Таблиця 3
Сортування компетенцій, які використовують керівники підприємств, віднесених до
групи з високими результатами роботи
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Компетенції
1.1 Орієнтація на досягнення
6.2 Упевненість в собі
4.3 Командна робота й співробітництво
4.1 Розвиток інших
5.3 Технічна експертиза
4.4 Командне лідерство
5.2 Концептуальне мислення
3.1 Справляти вплив
1.3 Ініціатива
6.3 Гнучкість
1.2 Турбота про порядок
3.2 Розуміння компанії
5.1 Аналітичне мислення
2.2 Орієнтація на обслуговування клієнта
2.1 Міжособистісне розуміння
4.2 Директивність
6.1 Самоконтроль
3.3 Побудова відносин
1.4 Пошук інформації

Інтегральна оцінка
103,96
102,00
101,20
96,80
96,40
94,90
94,50
84,80
74,40
74,35
72,10
71,60
69,80
60,90
57,25
56,00
51,85
46,50
39,45

Результати обробки другої частини анкети дозволили встановити, що з десяти найбільш
необхідних для успішної роботи компетенцій дійсно використовують: в групі підприємств з високими
результатами роботи – 9; в групі підприємств із задовільними результатами роботи – 6; в групі
підприємств із незадовільними результатами роботи – 3.
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Таблиця 4
Сортування компетенцій, які використовують керівники підприємств, віднесених до
групи із задовільними результатами роботи
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Компетенції
1.1 Орієнтація на досягнення
6.2 Упевненість в собі
5.3 Технічна експертиза
6.3 Гнучкість
1.4 Пошук інформації
4.2 Директивність
4.3 Командна робота й співробітництво
1.2 Турбота про порядок
3.1 Справляти вплив
1.3 Ініціатива
6.1 Самоконтроль
2.2 Орієнтація на обслуговування клієнта
4.1 Розвиток інших
4.4 Командне лідерство
5.2 Концептуальне мислення
2.1 Міжособистісне розуміння
5.1 Аналітичне мислення
3.2 Розуміння компанії
3.3 Побудова відносин

Інтегральна оцінка
127,48
125,90
120,40
117,10
114,40
113,20
107,30
106,50
106,20
105,60
105,45
105,10
102,00
97,25
86,55
85,60
81,60
68,40
41,50

Таблиця 5
Сортування компетенцій, які використовують керівники підприємств, віднесених до
групи із незадовільними результатами роботи
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Компетенції
1.2 Турбота про порядок
4.2 Директивність
6.2 Упевненість в собі
1.3 Ініціатива
5.3 Технічна експертиза
6.1 Самоконтроль
6.3 Гнучкість
2.2 Орієнтація на обслуговування клієнта
2.1 Міжособистісне розуміння
1.4 Пошук інформації
1.1 Орієнтація на досягнення
4.1 Розвиток інших
4.4 Командне лідерство
4.3 Командна робота й співробітництво
3.1 Справляти вплив
5.2 Концептуальне мислення
5.1 Аналітичне мислення
3.2 Розуміння компанії
3.3 Побудова відносин

Інтегральна оцінка
58,40
58,20
55,50
55,10
52,20
52,10
47,90
46,50
44,50
43,60
42,44
41,80
40,05
39,90
38,00
37,70
34,60
29,20
18,50

Щоб зробити остаточні висновки про існування взаємозв’язку між управлінськими компетенціями
менеджерів вищої ланки та результатами діяльності підприємств хлібопродуктів, необхідно оцінити
щільність зв’язку згаданих ознак. Традиційно вимірювання взаємозв’язків між ознаками в статистиці
базуються на використанні середніх величин і дисперсій, які є основними параметрами розподілу.
Очевидно, що у даному разі параметричні методи немає можливості використати. Тому
скористаємося непараметричним методом оцінки зв’язку, який не вимагає числового вираження
значень ознак й обчислення параметрів розподілу, а саме – ранговою кореляцією.
Коефіцієнт кореляції рангів обчислюється за формулою:

ρ = 1−

6∑ d 2

n(n 2 − 1)

,

де ρ - коефіцієнт кореляції рангів; d – різниця між рангами у рядах; n – число пар, що
зіставляються.
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції рангів представлені в таблиці 6.
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Таблиця 6
Вихідні дані для розрахунку рангової кореляції між управлінськими компетенціями
менеджера вищої ланки та результатами діяльності підприємства хлібопродуктів
№
п/п

1
2
3

Групи підприємств за
результатами
діяльності

Ранг
підприємств за
результатами
діяльності

Кількість компетенцій, що
використовують
менеджери підприємств з
числа найбільш необхідних

Ранг
підприємств за
використанням
компетенцій

1

3

2
3

із незадовільними
результатами
із задовільними
результатами
з високими
результатами

d

d2

1

0

0

6

2

0

0

9

3

0

0

Оскільки різниця між рангами нульова, то коефіцієнт рангової кореляції буде дорівнювати 1.
Таке високе значення коефіцієнта свідчить про наявність істотного зв’язку між параметрами, що
досліджуються. Отже, нами достовірно підтверджено висунуту наукову гіпотезу.
Отриманий висновок дозволяє сформувати модель компетенцій менеджерів вищої ланки. До неї
доцільно включити 9 компетенцій, які були визначені як необхідні та як такі, що дійсно
використовуються менеджерами групи підприємств з високими результатами діяльності.
Ми також можемо встановити ранги компетенцій, оскільки в обох отриманих вибірках (як
необхідні та як такі, що дійсно використовуються) вони майже співпадають (див. табл. 2; 3). Не
співпадають ранги лише компетенції „технічна експертиза“ та „розвиток інших“. Оскільки вони в двох
відсортованих таблицях лише міняють місця одна з одною, ми можемо їм присвоїти однаковий ранг.
Отже, ми обґрунтовано можемо запропонувати таку модель компетенцій менеджера вищої
ланки підприємства хлібопродуктів (табл.7).
Таблиця 7
Модель компетенцій менеджера вищої ланки підприємств хлібопродуктів
Компетенції
1.1 Орієнтація на досягнення
6.2 Упевненість в собі
4.3 Командна робота й співробітництво
5.3 Технічна експертиза
4.1 Розвиток інших
4.4 Командне лідерство
5.2 Концептуальне мислення
3.1 Справляти вплив
1.3 Ініціатива

Ранг
8
7
6
5
5
4
3
2
1

Як видно з даних таблиці 7, в моделі компетенцій менеджера перші три місця в ранговій
послідовності належать ініціативі, справлянню впливу та концептуальному мисленню.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, нами отримано модель компетенцій
менеджера вищої ланки підприємства хлібопродуктів, яка вміщує опис бажаної поведінки персоналу у
колі професійних ситуацій, що у кінцевому разі сприяє досягненню успішної діяльності підприємства.
У такий спосіб, нами обґрунтовано існування стійкого взаємозв’язку між компетенціями керівного
персоналу та результатами діяльності підприємства, а також запропоновано науково-методичні
засади побудови моделі компетенцій менеджера підприємств хлібопродуктів.
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Анотація
Обґрунтована і підтверджена наукова гіпотеза відносно зв'язку між управлінськими
компетенціями менеджерів вищої ланки і результатами діяльності підприємств хлібопродуктів.
Розроблено науково-методичні засади побудови моделі компетенцій менеджерів вищої ланки
підприємства хлібопродуктів.
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Аннотация
Обоснована и подтверждена научная гипотеза относительно связи между управленческими
компетенциями менеджеров высшего звена и результатами деятельности предприятий
хлебопродуктов. Разработано научно методические принципы построения модели компетенций
менеджеров высшего звена предприятия хлебопродуктов.
Ключевые слова: компетенции персонала, способности организации, предприятия
хлебопродуктов.
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The scientific hypothesis in relation to connection between administrative competences of higher link
managers and results of grainproducts enterprises activity is grounded and confirmed. Scientifically
methodical principles of competences model construction for grainproducts enterprises top managers is
elaborated.
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НОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРАХУНКУ
ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ТА
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМ
Постановка проблеми. В сучасних умовах високо розвинута, ефективно організована
газотранспортна система країн значно впливає на національні конкурентні переваги і економічну
безпеку країни в цілому. В цьому контексті дуже важливим є безперебійна і надійна робота
підприємств, котрі забезпечують транспортування природного газу.
Підприємства газотранспортної і газорозподільної систем є природними монополістами.
Діяльність таких підприємств підлягає державному регулюванню. Газотранспортні підприємства
надають суспільно важливі послуги, тому сьогодні в реальних умовах державне регулювання цін на їх
послуги здійснюється не на підставі відшкодування обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням
послуг, а виходячи з потреби соціального захисту населення та мінімізації витрат бюджетів усіх рівнів.
Такі обставини порушують економічну стійкість газотранспортних підприємств тому, що саме
правильний вибір ціни є запорукою стабільного фінансового стану та фінансової стійкості
підприємства, успішної реалізації тактичного та стратегічного планування. Ціна за послуги повинна
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забезпечувати підприємствам відповідний рівень прибутковості для забезпечення їх розвитку і
модернізації.
Сфера газотранспорту в Україні характеризується відсутністю послідовних, логічних,
ефективних, економічно обґрунтованих підходів до формування цінової політики та регулювання цін і
тарифів для підприємств газотранспорту, що стримує їх розвиток та породжує низку протиріч на рівні
міждержавних відносин в питаннях транзиту природного газу. Це дає нам підстави стверджувати, що
питання ціноутворення в сфері газотранспорту є актуальними та своєчасними і в сучасних умовах
господарювання зростає роль та значення даного наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти, що стосуються проблеми
удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної
систем і функціонування ринку газу розглянуто у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Діяка І.В.,
Дзьоби О.Г., Жидкової М.О., Карпа І.М., Рудніка А.А., Томсона П., Фердинанта П., Фурмана І.Я.,
Хаберта Ф., Христиана Х., Чукаєвої І.К., Шандрівської О.Є. та інших.
Дослідження даного завдання дало можливість зробити висновок про те, що цілий ряд питань з
удосконалення процесу ціноутворення на підприємствах газотранспортної та газорозподільної систем
не вирішені досі. Зокрема, дуже важливим є визначити основні принципи та підходи, на яких повинен
базуватися процес оптимального ціноутворення. Це зумовлює необхідність проведення критичного
аналізу теоретико-практичних проблем процесу ціноутворення у даній галузі.
Постановка завдання. Мета даного дослідження полягає в розробці нових теоретичних
підходів та принципів щодо вдосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств
газотранспортної та газорозподільної систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в Україні Національна комісія
регулювання електроенергетики України (НКРЕ) здійснює державне регулювання цін на природний газ
шляхом встановлення граничних рівнів цін на природний газ для всіх категорій споживачів та
регулювання тарифів на транспортування природного газу і на його зберігання і постачання [1, с. 189].
Розрахунок ціни природного газу і всіх видів тарифів проводиться відповідно до Методики
розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з
газопостачання та газифікації, яка затверджена Постановою (НКРЕ) № 983 від 04.09.2002 року [2].
Відповідно до даної методики роздрібна ціна природного газу розраховується як сума
середньозваженої ціни природного газу та тарифів на транспортування природного газу
магістральними газопроводами, розподільними газопроводами, тарифу на зберігання та постачання
природного газу.
У процесі дослідження нами встановлено, що діюча в Україні методологія встановлення ціни на
послуги з транспортування природного газу передбачає оплату споживачами загального тарифу, який
сумарно складається з розрахункових середньозважених тарифів на транспортування газу
магістральними трубопроводами та розподільними мережами. Тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами в регіонах визначається як різниця між розміром загального
тарифу і тарифу для розподільних мереж даного регіону. Тарифи на транспортування природного газу
розподільними газопроводами встановлюють, виходячи з рівня експлуатаційних витрат
транспортування і обсягів транспортованого газу. Приклад структури тарифу на транспортування та
постачання природного газу ВАТ „Івано-Франківськгаз” наведено в табл.1.
Таблиця 1
Структура тарифу на транспортування та постачання природного газу
для ВАТ „Івано-Франківськгаз”
Показники

Транспортування,
на 1000 куб. м., грн..
2006
2008
2010
39,90
72,40
117,70

Постачання,
на 1000 куб. м., грн..
2004
2006
2008
17,00
27,20
33,80

2004
Тариф, без ПДВ
24,50
Виробничі витрати, всього,
22,69
37,81
68,96
112,13
16,19
в т.ч.:
матеріальні витрати:
6,35
13,91
25,07
42,39
5,85
- вартість газу на техноло4,46
11,47
21,82
38,79
гічні та власні потреби
- вартість матеріалів
1,89
2,44
3,25
3,60
витрати на оплату праці
8,66
12,86
26,8
45,10
6,07
нарахування на зарплату
3,21
4,89
9,87
16,61
2,24
амортизаційні відрахування
2,61
3,43
4,24
4,71
0,69
інші витрати
1,86
2,72
2,98
3,32
1,34
Прибуток
1,81
2,09
3,44
5,57
0,81
Джерело: Таблиця складена на основі звітності ВАТ „Івано-Франківськгаз”.
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2010
42,40

26,34

32,52

40,37

9,44

11,66

11,67

7,69
2,92
1,63
4,66
0,86

13,07
4,81
1,66
1,32
1,28

18,79
6,92
1,66
1,33
2,03

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

Виходячи з наведених даних, можна визначити основні фактори, які впливають на збільшення
витрат, пов’язаних із транспортуванням природного газу і в кінцевому підсумку на збільшення тарифу:
- значне зростання вартості природного газу, який використовується підприємствами на
виробничо-технологічні та власні потреби. Це пов’язано зі значним підвищенням ціни імпортованого
природного газу, який використовується підприємствами на виробничо-технологічні та власні потреби;
- зростання витрат на оплату праці та соціальні нарахування, що пов’язано зі зміною
прожиткового мінімуму;
- зростання витрат на матеріали, паливо, електроенергію у зв’язку зі зростанням цін виробників
ресурсів;
- зменшення обсягів транспортування природного газу газорозподільними підприємствами, що
пов’язано, насамперед, зі зростанням вартості імпортованого природного газу та скороченням
споживання природного газу промисловими споживачами, переходом споживачів на альтернативні
види палива. Все це призвело до зниження обсягів транспортування природного газу розподільними
трубопроводами та відповідного зниження тарифної виручки.
Оскільки споживачі сплачують загальний тариф, який сумарно складається з розрахункових
середньозважених тарифів на транспортування газу магістральними трубопроводами та
розподільними мережами, то можна констатувати той факт, що підвищення тарифу для підприємств
газорозподільної системи призводить до зниження тарифу для підприємств газотранспортної системи
(табл.2).
Таблиця 2
Динаміка тарифів за транспортування та постачання природного газу у ВАТ „ІваноФранківськгаз” та УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2001-2010 рр., % до попер. Року
Види тарифів
2001
2004
2006
2008
2010
Загальний тариф
125
108,6
147,4
131,4
132,6
Тариф за транспортування природного газу
розподільними газопроводами
126,4
110,1
162,9
181,5
162,6
(ВАТ „Івано-Франківськгаз”)
Тариф за транспортування природного газу
магістральними газопроводами
123,6
107,0
130,9
65,1
21,9
(УМГ „Прикарпаттрансгаз”)
Джерело: Таблиця складена на основі звітності ВАТ „Івано-Франківськгаз” та УМГ „Прикарпаттрансгаз”.

Отже, існуючі в Україні підходи до формування ціни на послуги підприємств газотранспортної і
газорозподільної систем та обґрунтування їх рівня потребують удосконалення тому, що витратний метод
дозволив забезпечити умови для функціонування даної сфери тільки в перехідний період [3; 6-7].
В умовах ринкового господарювання пропонуємо використовувати комплексний підхід до
формування ціни на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем, який об’єднує
три підходи: перший підхід – витратний, другий – повинен ґрунтуватись на узгодженні ринкових попиту
і пропозиції на енергоресурси, а третій − враховувати альтернативність використання енергоресурсів,
а також доцільність переходу з використання одного виду енергоресурсу на взаємозамінний (вугілля,
газ, нафта, електрична і теплова енергія), беручи до уваги цінові пропорції та їх динаміку.
Використання витратного підходу дозволяє визначати мінімальні і максимально допустимі рівні
тарифів. Мінімальний рівень повинен відповідати такому, за якого відбувається самоокупність, тобто
відшкодовуються витрати, необхідні для нормального функціонування галузі. Прибуток у такому
варіанті в тариф не включається. Максимальний рівень тарифу формується як сума витрат і
нормативного прибутку. У країнах з розвинутою ринковою економікою найбільш поширеним методом
визначення нормативного прибутку є нормування рентабельності щодо вартості основних фондів і
нормованих оборотних засобів. За своєю економічною сутністю цей норматив повинен дорівнювати
середній нормі прибутку на капітал, вкладений у промисловість. Визначений таким чином тариф
характеризує його гранично допустимий рівень для певної галузі.
Таким чином, є підстави стверджувати, що, можливо, буде використовуватися ринковий підхід, а
ринкові методи ціноутворення дозволять працювати в діапазоні мінімальних і максимальних рівнів
тарифів. Але знову ж таки, цей метод гарантує відшкодування всіх видів витрат, незалежно від їх
ефективності, що не стимулює зниження витрат та енергозбереження.
Можна розглянути також інший підхід, виключно ринковий, тобто такий, що ґрунтується на
врівноважуванні попиту і пропозиції. Він доповнює витратний підхід, а його вплив на рівень тарифів
визначається так: якщо в системі є надлишки запасів природного газу, то вигідно піти шляхом
зниження тарифів з метою розширення ринків збуту і збільшення обсягів продажу та валових
прибутків; якщо ж ситуація зворотна, то система буде прагнути збільшувати тарифи і тим самим
стримувати попит. Практично в Україні в умовах постійного дефіциту природного газу можливості
застосування такого підходу обмежені.
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Третім альтернативним варіантом можна вважати такий, що ґрунтується на встановленні
оптимальних цінових пропорцій на різні види енергоресурсів. І тут варто звернути особливу увагу на
структуру паливно-енергетичного балансу країни. Адже низькі ціни на природний газ для внутрішніх
споживачів впродовж багатьох років сформували частку природного газу в паливному балансі країни
на рівні 43 % від усіх видів енергоресурсів, включаючи атомну і гідроенергію [3-6], що більш ніж у два
рази перевищує показники в середньоєвропейських країнах, які давно враховують дефіцитність та
високі ціни даного виду енергоресурсів.
Нові підходи до регулювання тарифу і цін на газ повинні відповідати певним принципам. Нами
узагальнено існуючі і сформульовано нові принципи формування ціни на послуги (табл. 3) [8-9]. На
нашу думку, методика розрахунку цін повинна ґрунтуватися на основі нищенаведених принципів.
Таблиця 3
Принципи формування ціни на послуги
газотранспортних підприємств
№
з/п

Принцип

1

Справедливості

2

Достатності

3

Структурності

4

Простоти

5

Стійкості

6

Розвиненості

7

Попиту

8

Альтернативності

9

Розвитку

Характеристика принципу
При регулюванні тарифів повинен зберігатися „справедливий” баланс інтересів усіх
учасників газотранспортного процесу (газотранспортних підприємств, організації, що
здійснює регулювання тарифу, споживачів)
Регулювання тарифів, як вид діяльності, повинно забезпечувати достатній обсяг
тарифної виручки, необхідної для покриття всіх обґрунтованих витрат суб’єкта
регулювання
Система тарифікації повинна враховувати структуру газотранспортної системи і
особливості її функціонування
Процес регулювання тарифів повинен бути простим, зрозумілим і зручним у
використанні
Стійкість системи регулювання, тобто на практиці не буде дуже часто виникати
необхідність зміни тарифу
Система тарифікації повинна враховувати ступінь розвитку і можливості доступу до
газотранспортної системи
Задоволення платоспроможного попиту на газ
Тариф повинен враховувати альтернативність використання енергоресурсів, а
також доцільність переходу з використання одного виду енергоресурсу на
взаємозамінний, беручи до уваги цінові пропорції та їх динаміку
Система тарифікації повинна бути спрямована на розвиток трубопровідної
інфраструктури

Таким чином, використання базових принципів ринкової економіки створить необхідні
передумови підвищення ефективності керування ресурсним потенціалом газотранспортної галузі та
зміцнення позицій підприємств газотранспортної та газорозподільної систем у відносинах із
внутрішніми та зовнішніми партнерами через механізм ціноутворення.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення отриманих результатів дослідження
дозволило сформулювати та обґрунтувати такі висновки та рекомендації.
В основі діючих методик розрахунку цін на послуги підприємств газотранспортної та
газорозподільної систем є витратний метод, який не враховує узгодження ринкового попиту і
пропозиції на енергоресурси та можливість ефективного використання альтернативних видів
енергоносіїв.
Формування та встановлення цін на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної
систем України повинні здійснюватися на підставі законодавчих та нормативних документів, цінових
факторів, принципів та методів ціноутворення з урахуванням особливостей діяльності даної галузі в
умовах ринкового господарювання та можливістю використання альтернативних джерел палива.
Нові підходи до регулювання тарифу і цін на газ повинні відповідати певним принципам,
основними з яких є: справедливості, достатності, структурності, простоти, стійкості, розвиненості,
попиту, альтернативності, розвитку.
Для України процеси реформування ринку газу та ціноутворення на ньому набувають особливої
актуальності. Одним із заходів відвернення енергетичної кризи в Україні є впорядкування
внутрішнього ринку газу з метою стимулювання енергозбереження. Ціна на газ повинна сприяти
розвитку та впровадженню енергозберігаючих технологій і забезпечувати рентабельність вітчизняного
видобування газу.
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Анотація
Статтю присвячено розробці нових підходів щодо удосконалення процесу ціноутворення на
послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем. Проведено критичний аналіз
діючих методів ціноутворення. Узагальнено принципи, на яких повинен базуватися процес
ціноутворення в цій галузі.
Ключові слова: ціноутворення, послуги з транспортування, підприємства газотранспортної та
газорозподільної систем, витратні методи ціноутворення.
Аннотация
Статья посвящена разработке новых подходов относительно усовершенствования
процесса ценообразования на услуги предприятий газотранспортной и газораспределительной
системы. Проведен критический анализ действующих методов ценообразования. Обобщено
принципы, на которых должен основываться процесс ценообразования в данной отрасли.
Ключевые
слова:
ценообразование,
услуги
по
транспортированию,
предприятия
газотранспортной и газораспределительной системы, затратные методы ценообразования.
Annotation
The article is dedicated to the development of the new approaches of improvement of the services
pricing process of the gas-transport and gas-distributing system enterprises. Carried critical analysis of
existing pricing methods. The principles the pricing process of this field should be based on are generalized
here.
Key words: enterprise natural monopoly, pricing, gas-transport services, enterprises of gas-transport and gasdistributing system, expense methods of pricing.
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РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ
Постановка
проблеми.
Процеси
реформування
економічної
системи
України
супроводжуються ринковими трансформаціями агропромислового комплексу (АПК). У системі АПК
змінюється характер соціально-економічних відношень, висуваючи на перше місце розвиток
приватних форм господарювання і агробізнесу, заснованого на підприємницькій діяльності усіх
господарюючих суб’єктів. Агробізнес зумовлює розвиток виробництва, сфер переробки, зберігання,
транспортування і доведення до кінцевого споживача сільськогосподарської продукції. Він є основним
структуроутворюючим чинником АПК, підтримує конкурентний характер економічних відносин в
ринкових умовах. Розвиток агробізнесу зачіпає інтереси забезпечення продовольчої безпеки країни і
соціального добробуту її громадян.
Ринкові реформи сільського господарства не забезпечили необхідні інституційні зміни і
модернізацію продуктивних сил, адекватні сучасній моделі національного сільського господарства, що
багато в чому обумовлене недооцінкою ролі агробізнесу як специфічної форми координації розвитку
АПК. Розвиток агробізнесу повинен служити плацдармом для розвитку економіки в цілому, різних
форм власності, вдосконалення аграрної політики, зміцнення позицій АПК України на світових ринках.
Ґрунтуючись на перевагах економіки відкритого типу і активної підтримки з боку держави,
агробізнес дає можливість малому, середньому і крупному бізнесу реалізувати свій потенціал у
виробництві високорентабельної продукції і досягненні конкурентних переваг. Про це свідчить
сучасний досвід зарубіжних країн, де економічна роль і перспективи агробізнесу очевидні. В нашій
країні агробізнес ще не зайняв належного місця в системі економічних відносин і вимагає подальшого
вивчення. Підтримка сільського господарства з боку держави вимагає особливого відношення і до
агробізнесу, якому властиві всі специфічні риси сільськогосподарського підприємництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття агробізнесу отримало розповсюдження у
вітчизняній науці лише останніми роками. У зв’язку з цим наукове дослідження агробізнесу розвивається
впродовж відносно невеликого проміжку часу і охоплює всі періоди становлення ринкової економіки
України, коли в наший країні виникло підприємництво і приватна власність.
У світовій економічній науці теорія агробізнесу почала розвиватися завдяки внеску таких
видатних вчених як Д. Девіс і А. Хоськинг. У колишньому радянському союзі методологічні основи
сільського підприємництва були закладені ще у дев’ятнадцятому столітті А. Волинським,
Н.Кондратьевим, Н. Макаровим, А. Радіщевим, А. Чаяновим тощо. Вагомий внесок у дослідження
проблеми розвитку агробізнесу на сучасному етапі внесли В.М. Архипов, А.І. Воропаєв, І.Б. Загайтов,
Е.Ф. Злобін, Е.С. Ладів, В.В. Мілосердов, Н.В. Парахин, Н.А. Попів, Е.В. Серова, Б.І. Шайтан тощо.
У наукових дослідженнях Б.В. Губського, Л.Є. Мельника, І.Р. Михасюка, О.М. Могильного,
Г.І. Мостового, В.В. Радченка, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, О.М. Шпичака значна роль відводиться
механізмам і формам державного регулювання агробізнесу.
Огляд літературних джерел з досліджуваної тематики підтверджує ще недостатнє вивчення
питань розвитку маркетингу у сфері агро бізнесу.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення теоретичних аспектів агробізнесу і
специфічних властивостей його функціонування в умовах ринкової економіки та визначення основних
напрямків подальшого розвитку.
В умовах реформування аграрного сектора економіки дуже важливе значення мають
агромаркетингові дослідження як інструментарій, що дозволяє отримати обґрунтовані управлінські
рішення щодо розвитку нових формувань ринкового типу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “агробізнес” є новим для української
людини, хоча навіть незначні пізнання в англійській мові дозволяють зробити висновок, що слово
“agribuisnes” якимось чином пов’язане з веденням бізнесу в сільському господарстві. Такі терміни як
“бізнес”, “агропромисловий комплекс”, “підприємництво” вже знайшли своє віддзеркалення у
вітчизняній науці і розмовній мові, а ось “агробізнес” в умовах стрімких соціально-економічних,
інституційних, правових і політичних змін останніх років вимагає особливого вивчення.
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Агробізнес являє собою форму підприємництва в аграрному секторі економіки країни. До
агробізнесу залучаються всі виробничі і обслуговуючі сфери діяльності агропромислового комплексу.
Систему економічних відносин в агробізнесі можна відобразити у вигляді рисунку 1 [8].

Покупці продуктів харчування

Підприємницькі структури, які зайняті реалізацією продуктів
харчування
Інфраструктура
агробізнесу

– біржі;
– банки;
– страхові
компанії;
– інвестиційні
фонди;
– наука;
– підготовка і
перепідготовка
кадрів

Державна
політика щодо
агробізнесу

Товаровиробники

фермері,
акціонерні та інші
товариства,
державні
підприємства

підприємства
харчової
промисловості

інші види
агроформувань

– регулювання ;
– підтримка;
– захист

Агросервіс

Підприємницькі фірми, які виробляють засоби виробництва
для агробізнесу

Рис. 1. Агробізнес в системі ринкових відносин
На початковому етапі вивчення агробізнесу в економічній науці використовувалося поняття
“підприємництво”, визначення якому дав наприкінці XVII століття Р. Кантільон. Джерелом
підприємницької діяльності він вважав землю і працю.
Вже в XX столітті сформувалося поняття “агробізнес”, що має різні тлумачення. Вперше в
економічну теорію це категоріальне поняття ввів в 1955 році професор Гарвардського університету
(США) Дж. Девіс. На його думку, агробізнесом є сукупність операцій по виробництву і розподілу
продукції, необхідної для постачання фермерських господарств, а також сукупність галузей, що
займаються транспортуванням, зберіганням, переробкою і розподілом сільськогосподарської
продукції. Інше його формулювання: “Агробізнес – це всі підприємства, пов’язані з постачанням
ресурсів в сільськогосподарське виробництво, з виробництвом продуктів і волокна, переробкою,
зберіганням і розподілом проведених продуктів” [1, с. 42].
На нашу думку, представлене Дж. Девісом бачення агробізнесу не в повній мірі розкриває його
значущість в економічній теорії як специфічного категоріального поняття. Але при всіх його недоліках
вищенаведене формулювання послужило основою для подальших досліджень. Виникнення даного
поняття в другій половині двадцятого століття не випадково, оскільки саме в цей період в економіках
розвинених країн, перш за все США, активно розвивалися інтеграційні процеси, що зачіпали всі сфери
бізнесу.
На нашу думку, агробізнес – це напрям економічної діяльності, що включає сукупність чинників,
визначальних і координуючих економіку АПК, таких як виробництво сільськогосподарської продукції,
постачання необхідних ресурсів, переробка, транспортування, маркетинг, менеджмент, наукові
дослідження, фінансово-кредитні відносини тощо.
Всі сфери діяльності агробізнесу рівнозначні, взаємопов’язані і підпорядковані одній загальній
меті – отримання прибутку. Виробництво сільськогосподарської продукції для особистого споживання
не є агробізнесом. Участь в ринку, задоволення потреб покупців, отримання власної вигоди – ось що
складає основу агробізнесу.
Як показали дослідження, маркетинг як особлива сфера діяльності поки не набув широкого
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поширення в нових сільськогосподарських формуваннях. Багато керівників підприємств до цих пір
вважають, що значення маркетингу в нинішніх умовах невелике. Слід також відзначити, що
сільськогосподарський маркетинг набагато складніше промислового і багато інших його видів. Ця
складність обумовлена тим, що використання елементів і засобів маркетингу в аграрному секторі
економіки має свої особливості, виходячи з сільськогосподарського виробництва [6].
На наш погляд, проблему створення конкурентоздатного агропромислового виробництва
доцільно розглядати в маркетинговому аспекті, оскільки це дає можливість вирішувати поставлені
завдання, використовуючи методи сучасного ринку, максимально реалізувати виробникові свої сильні
та слабкі сторони, можливості для задоволення потреб покупця і отримання прибутку, прогнозувати
діяльність підприємства з урахуванням впливу сил, чинників маркетингового середовища, в умовах
якого воно функціонує.
На основі теоретико-методологічного обґрунтування особливостей становлення аграрного
бізнесу україни та формування його організаційно-економічного механізму розвитку виділено групи
проблем дослідження які:
– існують традиційно (проблеми реалізації продовольчих товарів, недосконалість
взаємовідносин сільського господарства з переробними, заготівельними підприємствами та
торговельними закладами);
– виникли в процесі реформування апк (подрібненість земельних масивів, порушення
територіальної спеціалізації і концентрації аграрного виробництва, високий рівень концентрації
власності у сфері переробки продукції);
– викликані загальноекономічною кризою (інфляція, дефіцит державного бюджету, відсутність
сприятливого ринкового середовища, недосконалість інвестиційного та кредитного забезпечення,
спад виробництва, негативна демографічна ситуація, низький рівень реальних доходів і недостатня
соціальна захищеність населення);
– зумовлені регіональними особливостями (обмеженість можливостей виробництва певних
видів аграрної продукції, географічне розташування) [2].
У країнах розвиненого агробізнесу ринок продовольства в цілому є ринком монополістичної
конкуренції з відносно великим числом фірм і високою продовольчою диференціацією. При цьому чітко
виділяється лідируюча група фірм, що займає домінуюче положення. Разом з ціновою конкуренцією на
ринку продовольства дуже велике значення належить неціновій конкуренції з такими її класичними
атрибутами як масована реклама, продуктова диференціація і найкращий сервіс. Відмінності в ринковій
структурі сільського господарства і маркетингового середовища приводять до того, що високо
конкурентна пропозиція сільськогосподарської продукції стикається з попитом, так або інакше
монополізованим залежно від галузі і масштабу ринку [4].
Проведені дослідження показують, що за останнє десятиріччя обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції в країні зменшились майже на 30%. Ці і інші чинники призвели до
різкого зниження рівня споживання продуктів харчування населенням, про що свідчать дані таблиці 1.
Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування населенням на душу населення
за 2002-2009 рр. [5; 7]
Вид продукції
М’ясо та м’ясопродукти, кг
Молоко та молочні продукти, кг
Яйця, шт.
Хліб та хлібобулочні вироби, кг
Риба та рибні продукти, кг
Овочі та баштан, кг
Цукор, кг
Олія, кг

Рік
2002
40,9
249,8
190
143,5
12,9
151,2
44
14,3

2003
41,6
246,5
199
143,9
13,4
149,9
42,1
14,1

2004
42,6
247,8
210
142,9
13,5
153,1
43
14,4

2005
43,1
248,4
221
141,3
15,1
141,5
43
14,7

2006
43,2
250
229
131,9
14,8
156,1
44,4
14,5

2007
47,1
236,4
250
126,5
16,9
147,1
43,2
14,4

2008
48,9
239,5
259
131,8
16,9
151,8
43,2
14,4

2009
49,2
240,1
260
130,2
17,0
152,1
44,1
14,5

Аналізуючи дану таблицю, можна сказати, що споживання м’яса на душу населення з кожним
роком зростає. Так, у 2009 році воно становило 49,2 кг, що на 8,3 кг більше ніж у 2002 році (або на
20,29%). Що стосується споживання молока, то тут спостерігається тенденція до зменшення. Так, у
2009 році спожито 240,1 кг, що на 9,7 кг менше, ніж у 2002 році ( або на 3,88%). Одночасно зросло
споживання яєць на 70 шт., тобто, з 190 шт. у 2002 році до 260 шт. у 2009 році. Хліб та хлібобулочні
вироби на одну особу з кожним роком зменшується. В 2008 році воно становило 131,8 кг, що на 5,3 кг
більше порівняно з 2007 роком (або на 4,2%) та на 11,7 кг менше, ніж у 2002 році (або на 8,15%).
Спостерігається збільшення споживання населенням риби та рибних продуктів на 4,1 кг, з 12,9 кг у
2002 році до 17 кг у 2009 році. Обсяг споживання овочів, цукру та олії за період 2002-2009 рр.
залишався порівняно стабільним (відповідно овочі – 152 кг, цукру – 44 кг і олії – 14 кг).
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Аналіз обсягів виробництва основних продуктів харчування свідчить про те, що вітчизняне
сільське господарство не виробляє продукції в обсягах, достатніх для повноцінного харчування
населення країни. Дефіцит продовольчого споживання за основними групами продовольчих товарів в
Україні становить від 24,1 до 62,3 %. Раціон харчування населення України не відповідає вимогам
науково-обґрунтованих раціональних норм внаслідок заміни відносно дорогих продуктів тваринного
походження (молока, м’яса, риби) на більш дешеві продукти рослинного походження (хліб, картоплю).
За калорійністю раціону Україна відстає від європейських країн на 28-32 %, а за рівнем споживання
тваринних білків – у 2,2-2,7 рази.
Низький рівень споживання продуктів харчування населенням України та її регіонів є
підтвердженням низького рівня виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Причин
спаду виробництва сільськогосподарської продукції багато. Проте, в даний час не можна відкидати
того, що спад виробництва обумовлений неготовністю значної кількості керівників, фахівців і
колективів товаровиробників сільської продукції до роботи в нових умовах господарювання,
нездатністю забезпечити належний рівень виробництва без командно-адміністративної опіки з боку
держави.
Функціонування агропромислових формувань в умовах вільної ринкової економіки і їх тісний
зв’язок з ринком диктують необхідність застосування чіткої економічно обґрунтованої системи
маркетингу. В даний час перед реформованими агроформуваннями, дрібними сімейними фермами
встають питання: що і скільки виробляти, кому і за якою ціною продавати? І з розвитком конкуренції
товаровиробники будуть вимушені займатися маркетинговою діяльністю. Ще більша потреба в
маркетингу виникне у агропромислових формувань, які розпочнуть прямий вихід на світові ринки.
Агромаркетинг як система ще не набула поширення у формуваннях агропромислового
комплексу України [3]. Це пояснюється двома основними причинами:
– по-перше,
продукція
сільського
господарства
ще
не
набула
належної
конкурентоспроможності при відсутності прозорого ринку;
– по-друге, у окремих керівників підприємств склалася думка про незначну роль маркетингу в
умовах дефіциту товарів.
Дослідження показують, що в багатьох аграрних і агропромислових формуваннях ще існує
психологія виробника, коли керівник підприємства, не перебудувався до ринкової ситуації, коли на
перший план виходить проблема збуту продукції, її конкурентоспроможність.
У регіонах складається штучний дефіцит продовольства при одночасному зниженні рівня
споживання його на душу населення. Причинами такої ситуації є:
1) обмежений попит;
2) монополізм переробної промисловості і торгівля;
3) низькі закупівельні ціни на реалізовану продукцію;
4) нерозвиненість ринкової інфраструктури і всієї сфери торгівельно-посередницьких послуг.
На наш погляд, в умовах, що склалися, агромаркетинг як система повинна щонайшвидше
впроваджуватися у формуваннях агропромислового комплексу. З урахуванням зарубіжного досвіду і
перших практичних навиків організації маркетингу у вітчизняних агропромислових формуваннях
систему агромаркетингу слід розглядати як важливу складову, сформовану з п’яти
взаємодоповнюючих підсистем: інформаційного забезпечення, агромаркетингових досліджень,
управління агромаркетингом, інфраструктури агромаркетингу, стратегічного і оперативного управління
(рис. 2).
Сис тема інформаційного
забезпечення
Формування джерел інформації про
стан ринку, переробки отриманої
інформації, інтерпретація отриманих
результатів

Система управління
агромаркетингом

Інфраструктура
маркетингу

АГРОМАРКЕТИНГ
Сис тема агромарке тингових
досліджень
Прогнозування динаміки ринку на
перспективу, прогнозування
конкурентного середовища, товарної
структури ринку, цінової політики,
політики збуту тощо

Система стратегічного
та оперативного
управління

Рис. 2. Структура системи агромаркетингу
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Комплексне, взаємоузгоджене функціонування всіх вищеназваних систем агромаркетингу
забезпечує ефективну діяльність агро бізнесу.
Висновки з проведеного дослідження. Подальший розвиток системи агромаркетингу є одним
з важливих складових і вкрай необхідних видів діяльності учасників аграрного ринку, який володіє
потенційними можливостями переорієнтовувати агропромислове виробництво і реалізацію
сільськогосподарської продукції на повне задоволення потреб і запитів споживачів.
Маркетинг як теоретична концепція дасть можливість агропромисловим формуванням краще
адаптуватися до умов ринкової економіки, оскільки маркетингова діяльність за своєю суттю є чітко
організаційною формою сучасного товарного виробництва з відповідним змістом і має вагоме
значення для агропромислового виробництва. Вважаємо, що маркетингова діяльність допоможе
об’єднати зусилля сільськогосподарських товаровиробників, підприємств переробної промисловості і
торгівлі не тільки на стадії реалізації, але і на стадії визначення характеру і масштабів її виробництва,
шляхів рентабельного використання виробничих потужностей підприємств, визначення
взаємовигідних умов просування продукції з урахуванням максимального задоволення потреб
кінцевих споживачів.
Беззаперечно, розвиток маркетингової діяльності в агропромислових формуваннях є
багатоаспектною проблемою, яка в значній мірі залежить від зовнішнього середовища, перш за все
від темпів наукового обґрунтування і практичної реалізації аграрної політики в Україні.
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Ключові слова: агробізнес, агропромисловий комплекс, агромаркетинг, економічна
система, ринок, маркетинг, виробництво, господарство.
Аннотация
Исследовано теоретические аспекты развития агробизнеса. Приведена оценка рыночных
возможностей и рассмотрена вероятность развития разных категорий аграрных формирований в
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Annotation
Investigational theoretical aspects of development of agribusiness. The estimation of market
possibilities is resulted and probability of development of different categories of the agrarian formings is
considered in the system of agribusiness of ukraine. Certainly importance of leadthrough of marketings
researches in the field of agribusiness.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ МІСТКОСТІ
РИНКУ СПОЖИТКОВИХ ТОВАРІВ
Постановка проблеми. Показник місткості ринку спожиткових товарів у прогнозному періоді
характеризує споживчий потенціал ринку і, насамперед, обумовлюється споживчим попитом. Місткість
використовується для оцінки потенціалу ринку спожиткових товарів і разом з показниками, що
характеризують пропорційність ринку, рівень конкуренції, монополізації та тип ринку, відноситься до
основних індикаторів кон’юнктури ринку.
Оскільки місткість ринку спожиткових товарів змінюється залежно від змін попиту, товарної
пропозиції і роздрібних цін, то це важливий показник для оцінки обсягу товарообороту, розміру
необхідних товарних ресурсів, рівня та співвідношення цін на товари та ін., що визначає відповідні
управлінські рішення для підприємств роздрібної торгівлі у сфері організації продаж. Прогнозна
величина місткості ринку безпосередньо використовується при прогнозуванні можливого обсягу
товарообороту підприємства роздрібної торгівлі в окремих методичних підходах. Крім цього, прогноз
місткості ринку є лімітуючою величиною при визначенні потенціалу продаж підприємства роздрібної
торгівлі, можливих прогнозних обсягів товарообороту незалежно від використаного методичного
підходу та остаточного планового обсягу товарообороту, який буде покладений в основу розробки
бюджетів продаж і розрахунку квот продаж для окремих продавців.
Вище зазначене обумовлює потребу в узагальненні методів прогнозування місткості ринку
спожиткових товарів, які пропонуються для практичного використання в діяльності підприємств
роздрібної торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасних розробок науковців і практиків
свідчить про їх зацікавленість проблематикою прогнозування місткості ринку спожиткових товарів.
Серед науковців, які досліджували теоретико-методологічні і практичні засади прогнозування місткості
ринку спожиткових товарів, можна відмітити Г.Л. Азоєва, Л.І. Бушуєву, Г.М. Богославець,
С.С. Герасименка, Є.П. Голубкова, І. Качалова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мініна, Л.Г. Рождєственську,
І.В. Пєтухову, Н.В. Пєтухову та цілий ряд практикуючих фахівців.
Літературний огляд досліджуваної проблематики засвідчує невирішеність питань і об’єктивну
необхідність систематизації методів прогнозування місткості ринку спожиткових товарів.
Проаналізовані напрацювання з даного напряму досліджень дозволяють впорядкувати та доповнити
традиційні методи прогнозування місткості ринку спожиткових товарів.
Постановка завдання. Мета статті полягає в систематизації методів прогнозування місткості
ринку спожиткових товарів на основі вивчення набутого теоретичного і практичного досвіду.
Виклад основного матеріалу дослідження. На основі проведеного дослідження узагальнено
підходи до прогнозування місткості ринку спожиткових товарів та відповідні їм методи (табл. 1).
І. Підхід на основі макроекономічних та галузевих показників.
Макропідхід до прогнозування місткості ринку відомий понад сто років і завоював популярність в
кінці ХІХ – початку ХХ століття. В основі прогнозних розрахунків лежить взаємозв’язок обсягу ринку і
основних макроекономічних показників [2; 3; 4]:
М = Вв − Е + І + (Зтп − Зтк ) + (Звп − Звк ) ,
(1)
де
М – місткість ринку;
Вв – обсяг вітчизняного виробництва;
Е – експорт;
І – імпорт;
Зтп; Зтк - залишки товарних запасів на складах торгівлі на початок і кінець періоду;
Звп; Звк - залишки запасів готової продукції у виробників на початок і кінець періоду.
Специфіка прогнозування місткості ринку, заснована на підході «ринок як відсоток від ВВП або
роздрібного ринку» [3, с.113-114], полягає в простій ідеї: ринок будь-якого товару – це завжди частина
сукупного ринку країни або регіону. Даний підхід доцільно використовувати, коли важко або
неможливо оцінити місткість ринку країни через національні джерела і тоді використовують дані країнаналогів та у випадку доступності лише статистики на рівні країни, а необхідно оцінити місткість ринку
окремих регіонів.
Процедура застосування даного підходу полягає в наступному:
1) на основі галузевих звітів, в тому числі зарубіжних, визначають частку товару або послуги у
ВВП або роздрібному товарообороті;
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2) визначається прогнозна величина ВВП або роздрібного товарообороту країни/регіону
(джерело: національний або регіональний комітет статистики);
3) обчислюється місткість ринку в прогнозному періоді як добуток зазначених вище показників.
Таблиця 1
Підходи і методи прогнозування місткості ринку спожиткових товарів
(доповнено за І.В. Пєтуховою та Н.В. Пєтуховою) [1, с. 62-63]
Підходи до прогнозування
місткості ринку
1. Підхід на основі
макроекономічних та
галузевих показників
2. Підхід на основі
споживання

3. Економіко-статистичний
підхід

4. Евристичний підхід

Методи прогнозування місткості ринку в рамках відповідного підходу
1.1. Метод взаємозв’язку місткості ринку і основних макроекономічних
показників
1.2. Метод відсотку від ВВП або роздрібного ринку
1.3. Метод виручки на працівника
2.1. Метод прожиткового мінімуму
2.2. Метод бюджету достатку
2.3. Метод раціонального бюджету
2.4. Метод фактичного споживчого бюджету
2.5. Метод поведінки покупців
3.1. Екстраполяція динамічного ряду
3.2. Трендові моделі
3.3. На основі кривих життєвого циклу
3.4. Факторні моделі:
3.4.1. Однофакторні моделі (на основі коефіцієнтів еластичності; на
основі кривих Енгеля і Торнквіста)
3.4.2. Багатофакторні моделі
4.1. Методи середньої оцінки за індивідуальними оцінками експертів
4.2. Метод оптимістичних, песимістичних і імовірнісних думок експертів
4.3. Метод комісії
4.4. Метод Дельфі
4.5. Метод зведеного індексу готовності придбання товарів цільовими
споживачами
4.6. Метод аналогій
4.7. Нейронні мережі

Для прогнозування місткості конкретного ринку також можна використати підхід «виручка на
працівника» [3, с. 114]. Відомо, що заробітна плата та виплати персоналу – це частина витрат обігу
підприємства роздрібної торгівлі, яка покривається за рахунок обсягу товарообороту. Саме в торгівлі
частка витрат на заробітну плату у загальному обсязі витрат обігу є досить високою. На основі
офіційної статистичної інформації щодо прогнозної чисельності працюючих у роздрібній торгівлі та
показника виручки на одного працівника можна спрогнозувати місткість конкретного ринку.
Пріоритетними при прогнозуванні місткості ринку спожиткових товарів є нормативний (на основі
бюджетів споживання) і економіко-статистичний підходи, які засновані на більш точних і
формалізованих, науково обґрунтованих методах прогнозування.
ІІ. Підхід на основі споживання.
Даний підхід передбачає встановлення меж споживання, в рамках яких забезпечується певний
ступінь задоволення за допомогою конкретної групи товарів різних видів потреб людини, причому
нижня межа характеризує обсяг споживання товару, необхідний для задоволення потреби в
мінімальному ступені, а верхня межа – природній поріг насичення товаром, обумовлений проявом дії
закону зменшення граничної корисності, тобто повним задоволенням потреби за рахунок конкретних
груп товарів, або неможливість більш повного задоволення потреби за рахунок розширення обсягів їх
споживання.
Залежно від ступеня задоволення потреб людини виокремлюють три основні види бюджетів
споживання [5]:
1) прожитковий мінімум – це нормативний бюджет з мінімальним набором продуктів
харчування, достатнім для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження
її здоров'я, а також з мінімальним набором непродовольчих товарів та мінімальним набором послуг,
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
2) бюджет достатку – характеризує більш високий рівень споживання, що відповідає в
конкретних історичних умовах поняттю достатку людини. Склад і обсяг споживання окремих груп
товарів і послуг в рамках бюджету достатку розробляються науково-дослідними установами і
коригуються з урахуванням середнього економічного рівня життя в країні.
3) раціональний (оптимальний) бюджет – відображає споживання товарів і послуг,
забезпеченість предметами культурно-побутового та господарського призначення згідно з науково
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обґрунтованими нормами та нормативами задоволення раціональних, тобто, розумних потреб
людини. Він відображає верхню нормативну межу споживання конкретної групи товарів і послуг.
Прогнозування місткості ринку в рамках підходу на основі споживання здійснюється різними
способами за двома укрупненими групами товарів і послуг [1, с.72-73]:
1) товари і послуги нетривалого використання – продукція, що має термін служби менший за
тривалість прогнозного періоду:

М = Н ⋅Ч ,
(2)
де Ч – загальна чисельність населення регіону (кількість цільових споживачів).
2) товари і послуги тривалого використання – продукція, строк служби якої перевищує
тривалість прогнозного періоду. По даній групі товарів місткість ринку визначається як частка наявних
у споживачів товарів, які внаслідок їх фізичного зносу будуть замінені в прогнозному періоді новими
товарами:
М=

Н ⋅Ч ⋅ d
,
Т

(3)

де d – тривалість прогнозного періоду, років;
Т – нормативний строк служби товару до його повного фізичного зносу, років.
Внаслідок того, що фактичне споживання в силу різних факторів відрізняється від нормативного,
раціональні норми можуть бути використані лише у якості орієнтирів структури споживання,
попереднього обґрунтування в довгостроковій перспективі можливих темпів і масштабів зміни
місткості ринку при зміні соціально-економічного становища і рівня життя споживачів, тобто при їх
переміщенні з більш низьких до більш високих груп за рівнем доходів, або навпаки, і при зміні статевовікової структури споживання.
Фактичний споживчий бюджет являє собою набір товарів і послуг, фактично споживаних
населенням.
Практикуючий фахівець у галузі планування продаж І. Качалов [3] розглядає підхід до
прогнозування місткості ринку, який зародився у 50-60-ті роки ХХ століття – на основі питомого
душового споживання. І. Качалов зазначає, що будь-який товар має фізичні, фізіологічні норми
споживання, які є результатом взаємодії багатьох факторів, визначальними з яких є рівень доходів
населення, національні або регіональні традиції споживання та звички споживання. На доцільності
практичного застосування саме такого методу при прогнозуванні місткості ринку наголошено в
роботах М.Н. Горбачова [6], О.В. Овчіннікової [7].
Для розрахунку питомого споживання товарів і послуг в розрахунку на душу населення
пропонуються 2 способи:
1) Розділити обсяг ринку, отриманий через використання макропараметрів або через
статистику продаж, на чисельність населення країни або регіону.
2) Провести дослідження споживання товарів і послуг на невеликій вибірці сімей або
підприємств з подальшою екстраполяцією на весь регіон.
Місткість ринку обчислюється як добуток прогнозної кількості населення країни чи регіону на
величину питомого душового споживання. Для прогнозування кількості населення можна використати
прогнози державних статистичних органів або відповідних інститутів. При самостійному визначенні
даного показника необхідно враховувати специфіку ринку, адже для товарів тривалого користування
(наприклад, меблі) або товарів корпоративних покупок краще використовувати кількість постійно
проживаючих в даному регіоні незалежно від прописки; для ринку продовольчих товарів необхідно
використовувати кількість проживаючих у даному регіоні, а також тих, хто знаходиться у відрядженні
або відпустці.
Метод прогнозування місткості ринку, заснований на купівельній поведінці, є одним із новітніх та
виник всередині – наприкінці 90-х років ХХ століття [3]. Джерелом інформації виступають виключно
маркетингові дослідження – кількісні або масові опитування клієнтів і споживачів.
Прогнозування місткості ринку через купівельну поведінку можна представити у такій
послідовності [3, с.148]:
1) Визначення груп споживачів, із покупок яких складається ринок (окремі особи,
домогосподарства, корпоративні покупці тощо).
2) Чітке розмежування споживачів і покупців, визначення їхньої кількості в кожній цільовій групі.
Джерело інформації про кількість покупців – маркетингові дослідження, так звані кількісні
опитування. Саме для цього параметру доцільно використовувати результати регулярних досліджень.
3) Розрахунок граничної кількості покупців на ринку у відсотках від загального числа мешканців.
4) Визначення норми покупок з урахуванням стадії розвитку ринку.
Обсяг покупок (середня кількість покупок на одного споживача) може бути визначений виключно
за допомогою маркетингових досліджень, масових опитувань.
5) Прогнозування динаміки показників купівельної поведінки з урахуванням минулого досвіду,
граничних показників і взаємозв’язків.
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Місткість ринку у прогнозному періоді в натуральних показниках визначається за таким
алгоритмом:

М=

КС ⋅ Чпок ⋅ ОПміс ⋅ 12
,
100

(4)

де КС – кількість споживачів у прогнозному періоді;
Чпок – частка покупців від загальної кількості споживачів, %;
ОПміс – обсяг покупок в місяць у натуральному вимірі.
Місткість ринку спожиткових товарів, розрахована за результатами обстежень та опитування
населення, дозволяє визначити структуру попиту на окремі товари з урахуванням незадоволеного
попиту. Тобто, можна передбачити місткість ринку, що відбиває загальний попит населення, його
структурний рух, а також наміри покупців на перспективу, що є дуже важливим для управління
ринковими процесами.
ІІІ. Економіко-статистичний підхід.
В основу прогнозування місткості ринку в рамках економіко-статистичного підходу покладено
виявлення стійких тенденцій зміни сукупного ринкового попиту на певну товарну групу у минулих
періодах часу і у передбаченні інерційного характеру розвитку ринкових процесів, перенесення
виявлених залежностей і закономірностей на майбутні часові інтервали.
Даний підхід, який в практиці має назву методу прогнозування місткості ринку через статистику
продаж [3], почав застосовуватися у 1930-х роках як реакція на кризу 1929-1933 років, а широкого
розповсюдження набув уже після Другої світової війни.
Найбільш простим методом прогнозування місткості ринку при економіко-статистичному підході
є екстраполяція динамічного ряду даних про розвиток реалізованого попиту [8; 9].
Як відомо, екстраполяція наявних тенденцій здійснюється різними способами, вибір яких
залежить від особливостей розвитку попиту в динаміці. Для товарів, обсяг попиту на які
характеризується відносно стабільною динамікою, а аналіз розвитку основних факторів, що формують
попит, показує відсутність різких змін, прогноз місткості ринку можна здійснювати на основі розрахунку
середньорічних показників продаж. Для товарів, попит на які має стійку тенденцію до підвищення або
до зниження, розвиток ряду динаміки можна прогнозувати за допомогою розрахунку середньорічного
темпу зростання (зниження) або середньорічного абсолютного приросту (зниження).
Ряди динаміки можна розглядати як функцію часу і з відомим наближенням описувати їх різними
математичними рівняннями, які мають назву трендова модель. Формування трендових моделей
базується на математичному вирівнюванні динамічного ряду фактичних значень загального
споживання конкретної групи товарів або послуг, що мали місце в окремі моменти часу t, шляхом
вибору функціональної залежності і розрахунку її параметрів, тобто визначення залежностей виду:
М = f (t ) ,
(5)
де М – величина місткості ринку конкретної групи товарів або послуг;
t – часовий параметр.
Отримані трендові моделі забезпечують можливість екстраполяції виявлених залежностей на
плановий період з метою отримання прогнозних оцінок місткості ринку. Вибір конкретної форми
функціональної залежності (лінійна, ступенева, логарифмічна, експоненціальна та інші) здійснюється
на основі розрахунку коефіцієнтів, які відображають ступінь відповідності значень місткості ринку,
отриманих через трендову модель, фактичним її значенням.
Для відображення закономірностей зміни обсягу продаж конкретної групи товарів за стадіями
життєвого циклу ринку використовуються функціональні залежності, які апроксимують накопичені до
кожного моменту часу сукупні продажі на ринку за допомогою S – образних кривих. До числа таких
залежностей, які найбільш часто використовуються на практиці, відносяться логістична функція і
крива Гомперца.
Розглянуті функціональні залежності дозволяють коригувати прогноз місткості ринку
математично. У доповнення практикуючий фахівець І. Качалов [3], що також наголошує на
необхідності врахування середньоринкових коливань графіків, які відображають розвиток ринку через
статистику продаж, вказує на параметри, які можуть свідчити про можливий ріст ринку у прогнозному
періоді. До таких параметрів, визначення яких носить експертний характер, відносяться:
1) Завантаження торговельних потужностей.
Для нормальної роботи підприємства роздрібної торгівлі завантаження торговельних площ має
становити 90-92% [3, с.123]. Решта потужностей витрачається на ремонт, впровадження нових
технологій, запуск нових товарів тощо. Якщо завантаження торговельних площ перевищує галузеву
норму, це свідчить про можливе зростання ринку в найближчі роки на десятки відсотків.
Середньоринкові показники по завантаженню потужностей можна знайти у галузевих виданнях
та сайтах, у бізнес-виданнях.
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2) Процеси структуризації серед гравців ринку: злиття, поглинання, поява на ринку нових
потужних гравців, які можуть задовольнити насичений попит.
3) Додаткові контрольні параметри для окремих товарних груп з урахуванням їх специфіки.
Можливість моделювання залежностей величини місткості ринку від макроекономічних
параметрів забезпечується шляхом формування його факторних моделей прогнозування.
Залежність місткості ринку від якого-небудь одного фактору, який представляється найбільш
значимим (істотним) у загальній сукупності факторів, описують однофакторні моделі.
До найважливіших факторів місткості ринку відносяться:
§ рівень доходів або витратна частина доходів в розрахунку на душу населення;
§ рівень цін на конкретну групу товарів;
§ рівень цін на всю сукупність або інші окремі групи товарів, представлені на ринку і необхідні
для задоволення різних видів потреб людини;
§ випереджальний показник – змінна даного або іншого ринку, яка реагує на майбутні зміни
місткості даного ринку заздалегідь з визначеним часовим лагом.
Залежно від обсягу наявної статистичної інформації аналіз закономірностей зміни місткості
ринку як функції зміни якого-небудь із вказаних факторів і формування його прогнозної оцінки може
здійснюватися двома способами:
1) на ранніх стадіях життєвого циклу ринку, при наявності фактичних даних про місткість ринку і
значеннях незалежного параметру за обмежене число часових періодів, які не дозволяють виявити
достатньо стійкі і статистично обґрунтовані взаємозв’язки між досліджуваними змінними,
розраховуються коефіцієнти еластичності попиту – як відношення темпів приросту споживання певної
групи товарів за який-небудь інтервал часу до темпу приросту незалежного макроекономічного
параметру за той же інтервал часу [10]:

Ех =

ТпрМ
,
ТпрХ

(6)

де Ех – показник еластичності сукупного ринкового попиту по якому-небудь фактору х;
ТпрМ – темп приросту місткості ринку у звітному періоді порівняно з базисним періодом;
ТпрХ – темп приросту досліджуваного фактору у звітному періоді порівняно з базисним
періодом.
Значення коефіцієнта еластичності визначає відсоткову зміну обсягів споживання певної групи
товарів на ринку при одновідсотковій зміні незалежного фактору. Тому, задаючись вектором зміни
незалежного параметру в будь-який період часу t, прогнозна оцінка місткості ринку може бути
отримана наступним чином:
M t = M [( X t / X − 1) Ex + 1] .
(7)
Радянські науковці, які займалися проблематикою наукового обґрунтування поточних і
перспективних планів розвитку народного господарства, також вагоме місце в своїх дослідженнях
відводили виявленню і кількісному врахуванню коливань попиту в умовах зміни факторів та їх впливу
на місткість ринку у прогнозному періоді. Зокрема, слід відмітити внесок розробок Ф.А. Крутікова [11],
Л.В. Архіпової та М.Ф. Байова [8], Л.Ф. Столмова [9], О.А. Спіріна та Г.П. Фоміна [12] в розробку
теоретичних основ визначення місткості ринку.
2) кореляційно-регресійний аналіз по рядах значень місткості ринку і незалежного
макроекономічного параметру з формуванням функціональних залежностей виду:
М = f (X ) .
(8)
Для прогнозування місткості ринку в залежності від рівня середньодушових доходів можуть бути
використані спеціальні криві Торнквіста, засновані на законі Енгеля [11]. Згідно даного підходу вся
сукупність товарів може бути класифікована на три основні групи – товари першої необхідності,
товари другої необхідності, предмети розкоші, в рамках кожної з яких взаємозв’язок місткості ринку з
доходами споживачів виражається певною формою залежності.
Формування однофакторних моделей виключає із аналізу інші істотні фактори ринкової
кон’юнктури, ігнорування яких знижує ступінь точності прогнозних оцінок. Внаслідок цього, сферою
застосування однофакторних моделей є короткострокові інтервали часу, впродовж яких істотної зміни
зазнає тільки один досліджуваний фактор, а всі інші фактори є незмінними або їх зміна тягне за собою
незначну зміну місткості ринку в межах допустимих статистичних похибок.
У цілому на тривалому часовому інтервалі ринкові явища і процеси визначаються сукупністю
факторів, врахування сумісного впливу яких на величину місткості ринку забезпечується
багатофакторними моделями прогнозування місткості ринку. П.В. Петров та О.М. Соломатін [10]
розглядають чотири приклади багатофакторних моделей прогнозування місткості ринку:
1) залежно від доходу в поточному і минулому періодах;
2) залежно від доходу споживачів у поточному періоді і попиту у передпрогнозному періоді;
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3) залежно від рівня доходів споживачів у передпрогнозному періоді і максимального значення
споживчого попиту за певний часовий інтервал у минулому;
4) залежно від рівня поточних доходів споживачів і середнього рівня цін на всі спожиткові товари
в досліджуваному періоді.
Підбір конкретних факторів, які визначають значення місткості ринку і виду рівняння регресії
залежить від особливостей конкретного ринку і здійснюється шляхом аналізу парних коефіцієнтів
кореляції між залежною і незалежними змінними та загального коефіцієнта детермінації, що
характеризує ступінь адекватності характеру зміни лінії регресії фактичним закономірностям зміни
місткості ринку конкретного товару.
IV. Евристичний підхід.
Евристичний підхід, заснований на залученні експертів, знаходить широке застосування в
практиці прогнозування можливої місткості ринку. В рамках даного підходу можна виділити такі методи
прогнозування місткості ринку спожиткових товарів:
1) метод середньої оцінки за індивідуальними оцінками експертів;
2) метод песимістичних, оптимістичних і найбільш імовірних думок;
3) метод комісії;
4) метод Дельфі;
5) метод зведеного індексу готовності придбання товарів потенційними споживачами;
6) метод аналогій.
До методу, що поєднує в собі експертну оцінку та економіко-математичне моделювання, можна
віднести нейронні мережі, при створенні яких в комп’ютері програмується множина моделей, які
охоплюють повний набір минулих взаємовідносин між усіма змінними, що здатні вплинути на
результативне значення залежних змінних.
Не дивлячись на переваги евристичного підходу, які полягають у можливості його застосування
при прогнозуванні місткості будь-якого ринку, особливо ринків принципово нових товарів, а також
можливості отримання кваліфікованого висновку відносно місткості ринку з боку спеціалізованих
організацій, думки експертів носять суб’єктивний характер, пов’язаний з неоднозначністю розгляду
одних і тих самих станів ринкової кон’юнктури різними експертами, психологічними особливостями
різних споживачів товарів.
Інтервальний прогноз базується на використанні методу теорії нечітких множин, фундатором
якої вважають Лотфі Аскера Заде, та передбачає експертне визначення локалізуючих інтервалів для
змінних, які покладені в основу алгоритму визначення місткості ринку спожиткових товарів і побудову
функції приналежності з урахуванням експертних думок.
А.О. Петровська та М.І. Гальченко [13] у своїй роботі розглядали можливість застосування теорії
нечітких множин і інтервального аналізу у прогнозуванні місткості ринку (М) в традиційній формі
розрахунків як функції трьох змінних – обсягу імпорту (І), обсягу експорту (Е) і обсягу виробництва (В).
Ними запропоновані алгоритми визначення нижньої і верхньої меж локалізуючого інтервалу:
(9)
Ммін = Імін − Емах + Вмін ,
(10)
Ммах = Імах − Емін + Вмах .
До недоліків даного підходу відносять наступне:
• при широких інтервалах змінних будуть отримані широкі інтервали прогнозних оцінок місткості
ринку;
• повністю ігнорується інформація про найбільш ймовірні інтервали змінних.
Розвиток даного методу може бути здійснений у відповідності з концепцією, описаною в роботі
О. Недосєкіна та А. Овсянко [14]. Якщо деякі параметри моделі визначення прогнозної місткості ринку
є «розмитими», тобто їх точне прогнозне значення невідомо, тоді в якості вихідних даних доцільно
використовувати так звані трикутні нечіткі числа з функцією приналежності у трикутній формі. Ці числа
моделюють висловлення такого виду: «параметр Х приблизно дорівнює X і однозначно знаходиться
в діапазоні [Хмін, Хмах]».
Розрахувати функцію належності для кожного із локалізуючих інтервалів можна із залученням
експертних оцінок. Робота з експертними оцінками у контексті теорії нечітких множин достатньо повно
викладена в роботі С.Д. Штовби [15].
За відсутності відповідної кваліфікації прогнозиста у проведенні такого роду розрахунків та
необхідного програмного забезпечення, інтервальний прогноз місткості ринку спожиткових товарів
може бути спрощений до експертного встановлення локалізуючих інтервалів.
Прогнозування на основі розподілу ймовірностей передбачає розуміння місткості ринку
спожиткових товарів як випадкової величини – величини чергового значення, яку неможливо
передбачити точно.
З метою встановлення ймовірності набуття місткістю ринку спожиткових товарів того чи іншого
значення її можна розглядати як дискретну (окреме ізольоване значення з певними ймовірностями)
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або безперервну (будь-яке значення із деякого кінцевого або безкінечного проміжку (інтервалу))
величину.
Реалізувати на практиці прогноз місткості ринку як прогноз ймовірності його поведінки, можна на
основі використання нейронних мереж. Крім цього, розв’язання математичної задачі моделювання
випадкової величини може бути реалізоване за допомогою методу Монте-Карло.
Висновки з проведеного дослідження. Виходячи з того, що єдиної методики, яка дозволить
однозначно, достовірно та з мінімальними витратами коштів і часу розв’язати задачу прогнозування
місткості ринку спожиткових товарів немає, практичне використання розглянутих у статті методів слід
адаптувати до певної ситуації.
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Анотація
Визначена роль прогнозу місткості ринку спожиткових товарів для прогнозування
товарообороту підприємства роздрібної торгівлі. Систематизовані підходи до прогнозування
місткості ринку спожиткових товарів та охарактеризовані відповідні їм методи.
Ключові слова: місткість ринку спожиткових товарів, підходи та методи прогнозування
місткості ринку спожиткових товарів, детермінований прогноз, інтервальний прогноз, прогноз
розподілу ймовірностей.
Аннотация
Определена роль прогноза емкости рынка потребительских товаров для прогнозирования
товарооборота
предприятия
розничной
торговли.
Систематизированы
подходы
к
прогнозированию
емкости
рынка
потребительских
товаров
и
охарактеризованы
соответствующие им методы.
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Ключевые слова: емкость рынка потребительских товаров, подходы и методы
прогнозирования емкости рынка потребительских товаров, детерминированный прогноз,
интервальный прогноз, прогноз распределения вероятностей.
Annotation
Define the role of the consumer goods market size forecast to predict turnover retailers. Systematized
approaches to forecasting market size of consumer goods and described their corresponding methods.
Key words: size of the market of consumer goods, approaches and methods to predict the market
capacity of consumer goods, deterministic prediction interval forecast, forecast of the probability distribution.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. У ситуації товарного достатку, коли розходження між товарами стають
все менш помітні, а переваги й позитивний імідж торговельного підприємства споживач сприймає
належно, на перший план виходить не сам товар або торговельне підприємство, а торговельна марка,
сформована засобами реклами, яку ще називають «нервовою системою торгівлі й комунікацій». Тому
одним із багатьох засобів у боротьбі за споживача є формування рекламно-інформаційного простору
(РІП) підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьом аспектам досліджуваної проблеми
присвячені праці таких авторів як: Т.Ф. Берестова, О.А. Бутенко, А.Г. Диганов, С.В. Дюкіна,
Р. Лаішевска, О.З. Матвєєва, І. Морозова, А.А. Романов, В.В. Смолякова, О.І. Щерба та ін. Однак,
аналіз спеціальної наукової літератури, присвяченої рекламній діяльності, свідчить про те, що
визначенню поняття «рекламно-інформаційний простір» не приділяється достатньої уваги, а серед
тих, що існують на сьогоднішній день, немає загальноприйнятого.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження різних підходів до визначення терміну і
аналізу структури РІП та обґрунтування основних тенденцій його формування на прикладі підприємств
роздрібної торгівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття РІП трактується з позицій філософії,
психології, соціальних та економічних підходів, де робиться акцент саме на його інформаційній
складовій. Найчастіше зустрічаються такі терміни як «інформаційний простір» [1; 2; 4], «рекламний
простір» [6; 9], «комунікативний простір» [3], «рекламно-комунікаційний простір» [7] та ін. Так, Р.
Лаішевська, розглядаючи поняття «інформаційний простір” пише: «Абсолютно очевидно, що він
поєднує дві основні ідеї – простору й інформації.
Таким чином, у самому загальному виді – це інформаційна довжина, структурне співіснування й
взаємодія будь-яких можливих систем й їхніх компонентів, саме в інформаційному плані» [1, с. 198].
А.Г. Диганов розглядає інформаційний простір з погляду соціології. З його точки зору – це
простір суспільних відносин з інформаційними процесами, що відбуваються в ньому, тобто процесами
створення, обробки, зберігання, передачі, одержання й іншої роботи з інформацією [2, с. 28].
В.В. Смолякова наводить визначення комунікативного простору: «…це –інформаційна сфера,
що забезпечує інтеграцію в структурі суспільства, здійснювану ЗМК (телебачення, преса, радіо,
Інтернет) яка будується по певних закономірностях символічного порядку» [3, с. 21].
На думку Т.Ф. Берестової теоретичне відновлення генезису інформаційного простору, опора на
структуру первородного інфопроцесу й філософське визначення простору й інформації, що
виступають як першооснови досліджуваного явища, дозволяють запропонувати наступну дефініцію:
«Інформаційний простір – це матеріально-духовний конструкт, що забезпечує співіснування й
взаємодію вербальної й документальної комунікації» [4, с. 74].
Звісно, сучасний період характеризується небувалим ростом обсягу інформаційних потоків, а
інформаційно-комунікаційні технології є одним з найбільш важливих факторів, що впливають на
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діяльність сучасного підприємства. Поняттю простору в галузі рекламної діяльності приділена увага
вчених соціальних та економічних наук.
Так, О.І. Щерба надає наступне визначення: «Рекламний простір - це форма існування, розвитку
та взаємодії рекламного продукту з іншими формами існування продуктів людської діяльності і
поведінкою індивідів» [5, с.74].
Російські автори Г.А. Васильєв, В.А. Поляков розглядають рекламний простір як складову
економічного простору та одну з концепцій управління рекламною діяльністю, що розкривається
аналогічними категоріями: праця (система організації і управління рекламою, рекламні технології),
капітал (оборот ринку) та інформація (концепції реклами, креатив) [6, с. 25].
А.А. Романов визначає, що рекламна діяльність здійснюється не тільки в певному соціальному
оточенні, але й у просторі й часі. Таким простором є область комунікації, у якій рекламодавець
налагоджує канали спілкування зі своєю аудиторією: дистриб'юторами й потенційними споживачами
товарів і послуг. Успішність його роботи визначається, насамперед тим, у якому ступені вдасться
досягти ефекту комунікації, тобто органічно вибудувати ефективний рекламний комунікативний
простір [7, с. 271].
О.З. Матвєєва надає наступне визначення виключно для підприємств роздрібної торгівлі:
«Рекламно-інформаційний простір підприємств роздрібної торгівлі – сукупність видів і засобів
реклами, що застосовуються у місцях продажу товарів, у створенні екстер'єру магазина, прийомів і
методів просування товарів, орієнтованих на стимулювання продажів і формування індивідуального
іміджу торговельного підприємства» [8, с. 12].
Відомий рекламіст-практик І. Морозова вважає, що рекламний простір – це сукупність рекламних
матеріалів, що активно розміщувалися в інформаційному просторі даного суспільства в певний
проміжок часу [9, с. 264].
Отже, під рекламно-інформаційним простором торговельного підприємства, на нашу думку,
слід розуміти сукупність рекламних звернень рекламодавця до зовнішнього та внутрішнього оточення
підприємства, представлених різними видами реклами, носіями та каналами розповсюдження
рекламної та іншої актуальної інформації, прийомами й методами її передачі в певний відрізок часу з
метою формування певного рекламного образу підприємства. Під рекламним образом підприємства
роздрібної торгівлі з погляду маркетингової комунікації, в свою чергу, будемо розуміти систему
уявлень про підприємство, що формується у потенційного споживача в результаті впливу рекламноінформаційних матеріалів.
Структуру РІП можна розглядати з різних точок зору. Ми пропонуємо наступні підходи: за
складом учасників, що формують цю структуру; за складом рекламних матеріалів; за характером
медіарозміщення рекламних звернень; за композиційним складом рекламних повідомлень; за
синтагматичними схемами побудови простору.
Отже, при аналізі або формуванні структури РІП підприємства роздрібної торгівлі слід
враховувати не тільки матеріали, канали їх поширення й носії рекламної інформації самого
підприємства, а також матеріали всіх учасників, що впливають на формування РІП підприємства. Так,
наприклад, на формування РІП супермаркету побутової техніки та електроніки можуть впливати як
сам роздрібний торговець або вся мережа, так і товаровиробник, постачальник, зовнішнє рекламне
(промоушн) агентство, бізнес-партнери в рамках ко-брендингових програм. Серед різноманітних цілей
всіх учасників є одна схожа для всіх - кожен бажає просувати свої власні інтереси.
На ринку побутової техніки та електроніки широке розповсюдження отримав спільний маркетинг
виробника (постачальника) та продавця, що впливає на скорочення витрат на просування з обох
сторін. Як правило, рекламодавець-виробник техніки виготовляє рекламне оголошення, яке
торговельне підприємство може використати для реклами певного бренда. Спільна реклама працює
краще, коли до асортименту підвищена увага, наприклад, якщо це комп'ютер, що продається перед
початком навчального року.
Серед недоліків фахівці відзначають той факт, що іноді творчі знахідки в рекламі виробників
техніки можуть суперечити іміджу торговельного підприємства.
Ускладнює ситуацію одночасне просування однотипних товарів декількох конкуруючих брендів.
Перед торговельним підприємством встає комплексна проблема: необхідно представити кожну
торговельну марку в найбільш вигідній позиції, забезпечити покупцям інформацію, достатню для
прийняття обґрунтованих рішень.
Складним також може виявитися просування різноманітних товарів, орієнтованих на покупців з
різними бюджетами.
А. Дж. Джулер, Б. Дрюніані відзначають потребу більшої деталізації в рекламі роздрібного
торговця на відміну від реклами товаровиробників. Наявність інформації про ціну, розмір, кольори
моделей може відрізнити магазин від конкурентів [10, с. 300]. Так, наприклад, у Києві, представлені
практично всі супермаркети провідних мереж побутової техніки й електроніки України й такий фактор
як більша деталізація має дуже немаловажне значення. адже ці торговельні підприємства являють
собою національні мережі, наслідком чого стає уніфікація реклами, позбавлення її власної відмінності.
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Розглядаючи РІП роздрібних підприємств. не можна не зупинитися на ко-брендингових
технологіях, що виражаються в спільному використанні комунікаційних каналів декількома партнерами
для розвитку ринкової ніші, при якому сумарний ефект перевищує результати використання цих же
каналів кожним з партнерів окремо. Робиться це як з тактичними, так і стратегічними цілями.
Тактичний ко-брендинг потрібен для підвищення обсягів продажу рекламованої марки. Наприклад,
спільна реклама салонів стільникового зв'язку й марок телефонів. Стратегічний ко-брендинг
спрямований на розширення цільової аудиторії й залучення нових груп споживачів. Прикладів
застосування ко-брендингових програм на ринку побутової техніки та електроніки достатньо. Так, у
якості тактичного ко-брендингу можна привести акцію, що проводилася в супермаркетах мережі
«Фокстрот. Техніка для дому», де при покупці посудомийної машини «Веко» покупець одержував у
подарунок засіб для миття Calgonit All-in 1. У якості стратегічного ко-брендингу наведемо приклад
співробітництва мережі магазинів «Мобилочка», каналу «М1» і компанії «Nestle». Остання підвищила
обсяг продажів, «М1» за рахунок присутнього на впакуванні логотипа досяг популярності,
«Мобилочка» збільшила число потенційних покупців [11]. Отже, на структуру РІП підприємства
роздрібної торгівлі будуть впливати як підприємства-постачальники товару, так і бізнес-партнери,
інтереси яких якимось чином перетинаються з інтересами торговельного підприємства.
В рамках проведеного дослідження протягом 2008 – 2010 рр. нами було проаналізовано 1000
рекламних звернень 30 підприємств роздрібної торгівлі, що працювали в цей період на ринку
побутової техніки, офісного та телекомунікаційного обладнання. Рекламні матеріали включали в себе
друковану, зовнішню рекламу, рекламу на місцях продажу, в Інтернет, газетну та журнальну.
Як показало наше дослідження, у структурі РІП підприємств даного типу, за типом спонсора або
ініціатора переважає реклама торговельних підприємств (71,8%). Реклама виробників техніки також
широко представлена в місцях продажу буклетами, каталогами але в даному досліджені не
розглядалась. Переважна частка реклами має масовий (97,2%) загальнонаціональний (96,3%)
характер. Історично роздрібні торговці більш концентрують увагу на ціні і це підтверджує наше
дослідження - за об’єктом рекламної комунікації лідирує реклама цін (42,5%). Результати аналізу
носіїв рекламної інформації показують що під час кризи рекламодавці активізували діяльність в
Інтернет (31,8%), адже витрати на присутність у мережі стосовно класичних витрат на рекламну
кампанію в ЗМІ значно нижче. Однак, слід зауважити, що матеріали, розміщені на сайті підприємства
досить часто дублюють рекламу з інших носіїв. Частіше всього це реклама, яка розподіляється на
місцях продажу (29,2%). Інша поліграфічна реклама складає 24,9%, зовнішня 14,6%, реклама в
газетах та журналах 11,6%.
Слід відмітити, що торговельні підприємства зовсім не рекламують відділи або інші підрозділи
по продажу техніки зі знижкою («Техношара»). Через велику платню за оренду приміщень, зарплату
персоналу та відносно невисоку ціну за товар, рекламодавцям не вигідно вкладати кошти в
просування таких підрозділів.
Також торговельні підприємства не поспішають рекламувати власні бренди (у ГК «Фокстрот» це
«Delfa» та «Bravis»; у «Ельдорадо» – «Elenberg» та «Cameron»; у «Unitrade Group» – «Ixtone»).
Навпаки, часто анонсується, що в вартість private labels не включаються рекламні затрати.
Вважається, що сама продукція не потребує просування, оскільки займає самі вигідні площі в
торговельному залі і завдяки ціновій політиці знаходиться в прийнятному для споживача ціновому
діапазоні.
Особливістю є те, що нами не виявлено рекламних матеріалів, що містять негативну
інформацію про конкуруючі підприємства або таку, що порушує закон, на відмінність, наприклад, від
Росії, де багато мереж, що спеціалізуються на продажі побутової техніки й електроніки, ведуть активну
інформаційну війну або їх реклама є некоректною («Ельдорадо», «Евросеть» та ін.).
Висновки з проведеного дослідження. Структура РІП сучасного підприємства роздрібної
торгівлі досить складна з огляду на склад учасників, що формують цю структуру, характером,
призначенням рекламних матеріалів та їх медіа розміщенням, за композиційним складом рекламних
повідомлень та ін. Опрацьована структура дозволяє підприємству формувати цілий комплекс
відповідних досліджень, які враховують не тільки традиційне вивчення поведінки споживачів, засобів
розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів, їх форм, типів, каналів, процесів рекламної
комунікації, обсягів рекламних витрат і т.ін., але й інноваційні методи, одним з яких, наприклад, є
підхід, заснований на розгляді РІП з погляду семіотики та синтагматичного аналізу структури
рекламних матеріалів.
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Анотація
В статті розглянуто поняття «рекламно-інформаційний простір», а також підходи до
аналізу його структури. Відмічено основні тенденції формування рекламно-інформаційного
простору на прикладі підприємств роздрібної торгівлі, що працюють на ринку побутової техніки
та електроніки.
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простір, комунікативний простір, рекламно-комунікаційний простір, ко-брендинг, private labels.
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «рекламно-информационное пространство», а также
подходы к анализу его структуры. Отмечены основные тенденции формирования рекламноинформационного пространства на примере предприятий розничной торговли, работающих на
рынке бытовой техники и электроники.
Ключевые
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Annotation
In the article the term «advertising information space» and approaching to the analysis of its structure
are regarded. Major trends of advertising and information space are stressed. Analyses is made on the
example of retail enterprises, which work in the marker household electronic goods.
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ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В
КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ МАРКЕТИНГОМ
Постановка проблеми. Моніторинг тенденцій розвитку маркетингу останніх років дозволяє
простежити зростання уваги до питань інноваційності управління клієнтським активом. Аналіз праць у
фахових виданнях з питань маркетингу також дозволяє зробити висновок про пріоритетність сфери
лояльності в маркетинговій діяльності підприємств.
Як наслідок, відбувається не лише популяризація маркетингу лояльності, а й пошук нових,
невикористаних раніше можливостей. Фахівці - маркетологи все частіше шукають способи підвищити
цінність товарів для споживачів, утримати існуючих покупців та повернути втрачених.
Аналіз публікацій й досліджень показав, що деякі науковці констатують підвищення ролі
лояльності в умовах рівності якісних та функціональних характеристик товару, інші наголошують на
необхідності координації цілей і діяльності в напрямку створення та вдосконалення програм
лояльності. Ці питання висвітлені в працях М.Димшиць, О.Д. Шальнової, І. Кононенко, Л.С. Латишової,
Є.К. Пантєлєєвої, Н. Вудкок, К. Гонтмахер, Х. Найджел, Д. Тейлора, Е. Райс, Д. Хофмеєр та Б. Райс.
Більшість науковців визначають лояльність як схему надання переваги конкретній марці товару при
кожній покупці, таким чином асоціюючи лояльність з повторною покупкою. Споживач притримується
схеми повторної покупки, тому що саме ця торгова марка максимально задовольняє його потреби, а
також через формування особистої прихильності, як наслідок її емоційного впливу на споживача або
його самооцінку [1, с. 139]. Однак можливості застосування принципів лояльності в управлінні
торговим маркетингом набули не досить широкого висвітлення в теорії та практиці маркетингу.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування доцільності формування
лояльності споживачів ювелірних виробів в торговому маркетингу.
Актуальність мети підтверджується необхідністю досягнення стійких фінансових результатів
підприємствами ювелірної промисловості за умови стійкого зростання лояльності споживачів через
пропонування унікальної для них цінності ювелірних виробів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно лояльність розглядають в трьох
аспектах: лояльність споживачів, лояльність співробітників, лояльність інвесторів. В залежності від
пріоритетності кожного з них в ювелірній промисловості доцільно виокремити запропоновані нами
типи лояльності (табл. 1).
Таблиця 1
Типи лояльності покупців ювелірної промисловості
Трансакційна
лояльність

Перцепційна
лояльність

Розглядає зміни в
поведінці покупців
ювелірних
виробів, з
допомогою
показників
повторної покупки,
частки конкретної
торгової марки у
загальних обсягах
покупок.

Акцентує увагу на
таких аспектах, як
суб'єктивні думки
споживачів та їх
оцінки
(задоволеність
ювелірною
маркою, довіра
до неї).

Комплексна лояльність
Істинна лояльність

Хибна лояльність

Споживач
задоволений
виробами
ювелірної марки і
купує їх регулярно,
не чутливий до дій
конкурентів.

Споживач не
задоволений
ювелірною маркою,
яку він купує. Він
здійснює покупку
виробів конкретної
ювелірної марки у
зв'язку з сезонними
або
накопичувальними
знижками або ж у
зв'язку з
тимчасовою
недоступністю
ювелірної марки,
яка йому більше
подобається.

Адаптовано відповідно до [2]
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Латентна
лояльність
Споживач високо
оцінює конкретну
ювелірну марку,
але не має
можливості часто
купувати її, проте
всякий раз, коли в
нього з'являється
така можливість, він
здійснює купівлю
виробів цієї марки.
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Сучасний український ринок ювелірної промисловості переживає черговий етап розвитку –
насичення пропозицією більшості сегментів покупців ювелірних виробів. Більшість потенційних
споживачів вже сформували переваги стосовно провідних торгових марок та їх виробів. На
ювелірному ринку тривалий час працюють відомі регіональні дилери та налагоджені схеми дистрибуції
за таких умов пошук нових контрагентів стає проблематичним. Це призводить до змін підходу до
ведення ювелірного бізнесу: на зміну стратегії активного розширення клієнтської бази приходить
стратегія утримання клієнтів і переманювання їх у конкурентів [3, с. 458]. Активність продажів
поступово спадає і потребує системи підтримки лояльності і оптимізації систем дистрибуції з
подальшим набуванням комплексної лояльності торгового маркетингу. Поняття лояльності в
торговому маркетингу відображає прихильність до того чи іншого контрагента, а також дозволяє
оцінити, який обсяг ресурсів необхідно задіяти конкурентові, щоб контрагент прийняв рішення про
зміну бізнес-партнера. У випадках, коли контрагент може одночасно співпрацювати з декількома
постачальниками, від рівня лояльності залежить оперативність і легкість прийняття тих чи інших
рішень, а крім того, ступінь активності неоплачуваної участі контрагента в просуванні того чи іншого
постачальника.
Лояльність в торговому маркетингу ювелірної промисловості характеризується впливом ряду
факторів: особисті комунікації, раціональні фактори, функціональні фактори, іміджеві фактори.
Особисті комунікації – довгострокові зв'язки між співробітниками підприємств ювелірної
промисловості, суб’єктів торгового маркетингу, дозволяють оперативніше й ефективніше вирішувати
різні питання, а також полегшують пошук компромісу при виникненні спірних ситуацій. З іншого боку,
занадто велике значення особистих комунікацій в ювелірній бізнес – діяльності позбавляє її гнучкості і
перешкоджає приймати раціональні рішення.
Раціональні фактори – якість самого товару. Найбільш значимий фактор – співвідношення ціни і
якості. Посередники віддають пріоритет збуту великим партіям стандартних ювелірних товарів
відповідної якості за середньо ринковими цінами.
Другий за значимістю фактор – це асортимент. Якщо він недостатньо широкий, посередник рано
чи пізно зробить вибір на користь постачальника, що пропонує максимально широкий діапазон
товарів.
Функціональні фактори – це умови оплати, доставки та просування товарів, додаткові послуги.
На досить розвинутому ювелірному ринку підприємства пропонують приблизно однаковий пакет умов
співпраці, тому контрагенти намагаються оперувати іншими факторами, такими як набір додаткових
послуг, оперативність вирішення тактичних питань, компетентність персоналу [4, с. 32].
Іміджеві чинники – частка ювелірного ринку, репутація бренду, компетентність персоналу,
стабільність і надійність підприємства. Фактори стабільності і надійності ювелірного підприємства,
його репутація не потребують коментарів, оскільки саме вони служать гарантією подальшого
просування товару на ринку і своєчасної оплати послуг посередника.
Крім того, імідж підприємства – виробника має дуже велике значення для іміджу підприємства –
посередника, До категорії іміджевих можна віднести проведення різних корпоративних заходів для
контрагентів, які справляють незабутнє враження на партнерів і вносять значний внесок у зміцнення
лояльності.
Ступінь впливу кожної групи факторів неоднакова для різних сегментів ювелірного ринку.
Розробляючи програму підвищення лояльності для контрагентів, необхідно виявити всі перераховані
вище фактори та визначити їх значимість [5, с. 58]. При цьому потрібно враховувати, що лояльність
одного суб’єкта торгового маркетингу до іншого в ланцюгу просування товару часто вибудовується на
декількох рівнях в залежності від роботи на масовому чи ексклюзивному ринку ювелірних товарів.
При розробці програми лояльності на Київському ювелірному заводі найважливішим завданням
було визначення цілі її створення. Програма лояльності Київського ювелірного заводу (КЮЗ) в
сучасному розумінні являє собою складне утворення з багатьма учасниками, включаючи підприємство
–виробника, адміністрацію зовнішніх і фінансових партнерів, обслуговуючий персонал фірмових
магазинів і безпосередньо споживачів.
КЮЗ може обмежитись менш складними схемами, здійснюючи основний наголос на
кваліфікацію персоналу та якість обслуговування, однак програма лояльності, яка побудована на цих
принципах не є ефективною в сучасних умовах.
Значимість програми лояльності для КЮЗ – це закріплення поведінки споживачів за допомогою
нагород та премій за умови одночасної роботи над зміною поведінки всіх учасників різних рівнів
каналів дистрибуції ювелірних виробів підприємства. Саме ці аспекти зумовили необхідність збору
інформації про споживачів і, як наслідок, необхідність їх ідентифікації в місцях продажу. Крім того,
управління програмою вимагає виконання певних завдань і процесів, таких як розподіл привілеїв,
спілкування з споживачами, вирішення фінансових питань та формування відповідної
інфраструктури [7, c. 22].
Нами обґрунтовано три критерії для формування основи програми лояльності КЮЗ:
1. Знання того, ким є споживачі підприємства.
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2. Визначення термінальних та інструментальних цінностей для всіх учасників програми
лояльності.
3. Отримання всіма учасниками програми лояльності важливих для них комерційних та
інформаційних винагород.
Для отримання необхідної інформації проведено дослідження, що дало змогу виокремити
причини надання переваг фірмовим магазинам КЮЗу. Причини відвідування фірмових магазинів було
обрано наступні: реклама; поради референтних осіб; випадкове відвідування магазинів (проходив/
проїжджав повз магазину); заплановане відвідування; географічне розташування місця проживання,
роботи, навчання; інші варіанти відповідей.
На рис. 1 проілюстровано диференціацію відповідей респондентів на дане питання.

Рис.1. Структура причин відвідування магазинів КЮЗ , із загальної кількості відповідей, %
Як показали результати дослідження, серед усіх респондентів Києва і регіонів найбільш
значущою причиною відвідування магазинів КЮЗ було заплановане відвідування. Слід зазначити, що
жінки більш схильні до запланованого відвідування ювелірних магазинів, ніж чоловіки.
Другою за значимістю причиною відвідування магазинів у регіонах були поради рідних або
знайомих, а в Києві – факт проживання / роботи недалеко від магазину.
52,4 % відсотки респондентів планували відвідати фірмові магазини КЮЗ заплановано – саме
цей критерій найбільш точно відображає лояльність покупців ювелірних виробів торгової марки КЮЗ.
Можна вважати, що якщо особа планувала прийти в магазин, ймовірно, вона вже чула про магазин
або була в ньому раніше, що свідчить про лояльність до торгової марки.
В таблиці 2 приведено варіативність респондентів у містах України за критерієм «запланованого
відвідування».
За результатами, наведеними у табл. 2, можна зробити висновок, що близько 56,5%
респондентів регіональних магазинів КЮЗ відвідали магазин заплановано (19,1% чоловіків, 33,9%
жінок і 3,5% пар).
Серед опитаних чоловіків фактор плановості був у межах від 8,8% в Чернігові (П'ятницькому) до
37,9% в Ужгороді. А серед жінок – від 17,5% в Чернігові Миру до 57,6% у Полтаві. Отже, жінки більш
схильні до планування відвідування ювелірних магазинів.
Серед сімейних пар даний показник не перевищував 15,8% у Конотопі. Програма лояльності
КЮЗ повинна будуватися, акцентуючи увагу на цінностях, пріоритетних для постійних відвідувачів та
покупців ювелірних магазинів. Торговий маркетинг, завдяки реверсній системі обміну інформацією між
виробником, посередниками та споживачами, забезпечить максимально ефективний інструментарій
для визначення актуальних цінностей суб’єктів торгового маркетингу.
Отримані результати носять як науковий, так і практичний характер. Важливими аспектами
коректної побудови програми лояльності КЮЗ за результатами дослідження є: сезонні коливання та
механізм залучення і утримання покупців ювелірних виробів КЮЗ.
Сезонні коливання потрібно математично правильно розраховувати і враховувати в роботі
ювелірних магазинів [8, c. 169]. Необхідно акцентувати увагу на стилістичних змінах виробів в
залежності від пори року, кольору дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів, формуванні святкових
гарнітурів.
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Таблиця 2
Заплановане відвідування магазинів КЮЗ у регіонах
(у % від загальної кількості респондентів в кожному магазині)
Регіони
Біла Церква
Дніпропетровськ
Донецьк
Житомир Ж
Житомир К
Запоріжжя1
Запоріжжя2
Кременчук
Львів
Конотоп
Миколаїв
Одеса Н
Одеса Г
Полтава
Рівне
Севастополь
Суми
Ужгород
Хмельницький
Херсон
Черкаси
Чернігів М
Чернігів П
Чернівці
Ялта

мужчина
19,1
13,0
27,5
12,2
24,5
25,2
14,3
13,2
24,0
13,3
16,7
18,8
11,5
14,8
26,1
21,7
13,4
15,4
37,9
18,0
35,8
16,9
10,5
8,8
20,3
13,5

жінка
33,9
49,4
44,2
25,7
33,5
37,9
33,7
20,5
39,4
23,5
36,7
29,0
20,4
39,0
57,6
32,5
39,1
29,2
32,9
24,4
38,3
42,1
17,5
19,2
45,9
23,2

пара
3,5
10,8
0,0
7,3
0,0
0,0
4,0
1,5
0,0
9,7
15,8
1,6
1,1
8,1
0,0
0,6
9,3
0,8
6,6
0,0
6,9
0,0
3,8
3,3
1,7
9,7

загальне
56,5
73,2
71,7
45,3
58,0
63,1
52,0
35,1
63,4
46,7
69,2
49,4
33,0
61,9
83,7
54,8
55,5
45,5
83,2
42,5
81,9
59,0
31,8
31,3
67,9
46,5

Для нівелювання проблеми залучення й утримання клієнтів доречно застосовувати два типи
програм:
1. Програма взаємодії з оптовими клієнтами. Метою такої програми є причетність постійних
клієнтів-посередників до формування майбутнього асортименту ювелірних виробів. Система бонусів
заохочує внесок посередника не тільки в систему продажу, але і в інноваційний розвиток виробництва.
2. Мотиваційна програма для персоналу магазинів КЮЗ. Метою такої програми є прогнозування
попиту за допомогою активного спілкування з кінцевим споживачем, а також мотивація крос-продажів.
Ще одне завдання, яке вирішує ця програма – розвиток інноваційних сервісів роздрібу і виробництва
для кінцевого споживача.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищенаведену інформацію, доцільно
зазначити, що один з конкурентних прийомів завоювання лояльності споживача – застосування
механізму зворотного обміну інформацією з виробником. Застосування короткострокових акцій
дозволяє підняти обсяг продаж і збільшити лояльність споживачів до торгової марки тільки в межах
певного періоду.
Споживачі ювелірних виробів стали більш досвідченими і вибирають місця продажів за
критеріями «найбільші знижки» або «найбільш привабливі подарунки та привілеї». Ця тенденція
характерна тільки для активної частини споживачів, яка свідомо прагне до отримання знижок і бонусів.
Пасивна ж група завжди становить більшість і відноситься до різних акцій з недовірою. Збільшити
обсяг споживання в цій групі такими пропозиціями складно, тому найбільш активно ювелірні компанії
почнуть в 2011 році робити персоніфіковані пропозиції для груп споживачів, засновані на історії їх
покупок та виявленні глибинних мотивів їхньої поведінки. Новизна формування лояльності в контексті
управління торговим маркетингом в тому, що покупець буде отримувати пропозиції не лише
адресовані йому особисто, що вже освоєно більшістю підприємств, але і підлаштовано під його
очікування, мотивуючи його на конкретні дії в контексті здійснення покупки ювелірних виробів.
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Анотація
У статті проведено аналіз існуючих підходів до визначення поняття лояльності, зокрема
покупців ювелірної промисловості. Визначено фактори прямого впливу на формування лояльності
споживачів в контексті управління торговим маркетингом. Запропоновано заходи мотивації
споживачів та посередників в торговому маркетингу підприємств ювелірного ринку.
Ключові слова: лояльність, торговий маркетинг, типи лояльності, контрагенти,
інформаційна система, маркетингові дослідження.
Аннотация
В статье проведен анализ существующих подходов к определению понятия лояльности, в
частности покупателей ювелирной промышленности. Определены факторы прямого влияния на
формирование лояльности потребителей в контексте управления торговым маркетингом.
Предложены меры мотивации потребителей и посредников в торговом маркетинге предприятий
ювелирного рынка.
Ключевые слова: лояльность, торговый маркетинг, типы лояльности, контрагенты,
информационная система, маркетинговые исследования.
Annotation
The article analyzes the existing approaches to the definition of loyalty, including customer jewelry
industry. The factors of direct influence on the formation of consumer loyalty in the context of trade marketing
are defined. The measures of consumers and intermediaries motivation in the trade marketing of jewelry
market are suggested.
Key words: loyalty, trade marketing, the types of loyalty, contractors, information system, marketing
research.
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СУТЬ ТА ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ РИНКУ ЗНАНЬ
Постановка проблеми. Ринок знань – відносно нове поняття в сучасній економічній теорії. У
розвинених державах світу цей ринок сформований та успішно функціонує, а у державах з перехідною
економікою і в Україні в тому числі про нього згадується лише небагатьма економістами. Вивчення
питань, пов’язаних із формуванням ринку знань є необхідною умовою для його становлення та
успішного розвитку економіки знань в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним з перших відзначив важливість знань
П. Друкер, крім нього варто виділити таких дослідників економіки знань: Д. Белл, Дж. Стігліц,
Ф. Махлуп, Д. Тіс, А. Тофлер, І. Нонака, Д. Шварц, В. Іноземцев, Б. Мільнер, Є. Пилипенко, серед
українських вчених: В. Геєць, О.О. Лапко, М. Матвіїв, Є. Савельєв, Л. Семів, Л.І. Федулова та ін.
Однак до сьогоднішнього дня ще не в повній мірі розкрито сутність поняття «ринок знань»,
відсутня класифікацію знань та не визначені відмінності між поняттями знання та інформація.
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Постановка завдання. Метою статті є вивчення сутності існуючих підходів до поняття «ринок
знань», а також з’ясування передумов виникнення ринкових відносини у сферах, що стосуються знань.
Виклад основного матеріалу дослідження. У 60-х роках минулого століття поняття
«економіка знань» (knowledge-based economy) було новим перспективним напрямком розвитку
економічних досліджень в західноєвропейських та американських університетах. Вже у той час в
економістів не було сумніву, що знання варто розглядати на рівні з такими факторами виробництва як
земля, праця та капітал [1, с. 19]. Економічний розвиток держави скоро залежатиме не тільки від трьох
звичних для економічної думки факторів. Дефіцит такого ресурсу як знання спричинить новий розподіл
світової влади [2].
Сьогодні можна з певністю стверджувати, що «володіють світом» ті держави, які володіють
технологіями, в яких пріоритетними є наукомісткі галузі економіки, а науці як сфері де відбувається
створення знань відводиться важливе значення у суспільстві.
Про важливість вивчення даного питання свідчить той факт, що за останнє десятиліття
дослідження застосування знань в економіці обговорювалось на багатьох міжнародних конференціях
та форумах. В Україні у 2003-му році проведено міжнародний конгрес і періодично відбуваються
конференції, присвячені даній проблематиці. Підвищена увага уряду до питань становлення
економіки знань в Україні має позитивний характер, проте практичних кроків здійснено недостатньо,
оскільки цей процес відбувається надто повільно.
Для розуміння сутності поняття «ринок знань» необхідно спершу звернутись до визначення
поняття «ринок», з’ясувати чому саме ринковий механізм застосовується для передачі знань.
Одне з перших визначень ринку подано Адамом Смітом у 1776 році в праці «Дослідження
природи та причин багатства народів». Основною ознакою ринку є можливість обміну: «Оскільки
можливість обміну приводить до розподілу праці, то ступінь останнього завжди повинна обмежуватись
границями цієї можливості, або іншими словами – розмірами ринку» [3, с. 30]. Австрійський економіст
Й. Шумпетер у 1911 р. визначав ринок як «всі незліченні акти обміну, які ми спостерігаємо в ринковій
економіці в будь-який господарський період, в сукупності утворюють зовнішню оболонку, в якій
відбувається кругообіг господарського життя» [4, с. 109]. Економісти К.Р. Макконел і С.Л. Брю у 1963
р. подають таке визначення: «Ринок – це інститут або механізм, який зводить покупців (пред'явників
попиту) з продавцями (тими, хто забезпечує пропозицію) окремих товарів, послуг чи ресурсів» [5, с.
46]. Американський економіст українського походження Н.Г. Менк’ю у 1997 р. у своїй праці «Принципи
економікс» подає таке визначення ринку: «Ринок – це група покупців та продавців певного товару чи
послуги» [6, с. 88].
Кожне з наведених визначень підтверджує, що характерною ознакою ринку є обмін певним
продуктом (товаром, послугою чи ресурсом) між суб’єктами ринку – виробниками та споживачами
товарів. Існує багато видів ринків, в залежності від того товару, для обміну яким він створений.
Найбільш узагальнено можна виділити ринок ресурсів, ринок товарів та ринок послуг. Проте, кожен
ринок поділяється на більш деталізовані ринки, залежно від об’єкту ринку. Наприклад, на ринку зерна
відбувається продаж та купівля зерна, на ринку деревини зустрічаються суб’єкти, які зацікавлені в
продажі та купівлі деревини, відповідно існує ринок нафтопродуктів, ринок банківських послуг, ринок
страхових послуг, ринок медичних послуг, освітній ринок, ринок праці, ринок капіталу та ін. Кожен
ринок створюється тільки тоді, коли у покупців виникає потреба придбати певний товар, а з іншого
боку існують продавці, суб’єкти у яких є надлишок даного товару. Про це говорив ще Адам Сміт у 18
столітті.
«Знання – це сила» сказав відомий англійський філософ Р. Бекон (1214-1294). Він вважав, що
знання збільшують владу людини над природою. Сьогодні знання стають джерелом невпинного
економічного зростання багатьох розвинених держав та прихованим потужним ресурсом держав з
перехідною економікою.
Т. Давенпорт і Л. Прусак (1998 р.) визначають знання як поєднання набутого досвіду, цінності,
контекстуальної інформації та думок експертів, що забезпечує основу для оцінювання і створення
нового досвіду та інформації. Знання зароджується і поширюється в умах науковців. У організаціях
знання часто зберігаються не лише в документах або сховищах, але і в організаційних системах,
процесах, методах і нормах. Знання є поновлюваним ресурсом, який може бути використаний знову і
знову [7, с. 5].
А. Булатов наводить таке визначення знань: «Знання – це сукупність відомостей в різноманітних
областях.» При цьому він уточнює, що є життєві знання (знання життя), професійні знання працівників,
технологічні знання фірми і т.д. Життя потребує різноманітних знань. Набір чи рівень знань
визначаються для категорій працівників, підприємств, галузей та секторів господарської діяльності.
Набір знань, які необхідні інженеру для виготовлення автомобіля зовсім інший ніж у фінансового
директора цього ж підприємства [8, с. 277]. Знання це не тільки певний набір даних, знання – це
інформація, яку людина систематизувала та використовує для своїх цілей. Російський економіст
В.Л. Макаров стверджує, що знання – це продукт, з одного боку, приватний, який можна привласнити,
а з іншого – суспільний, який належить всім [9, с. 452].
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Класифікація знань, розроблена експертами Європейської комісії є такою:
- наукові знання, які формуються в університетах, державних науково-дослідних інститутах і
приватному секторі досліджень і розробок;
- технічні (технологічні) знання, основними постачальниками яких є компанії підприємницького
сектору, які проводять науково-дослідну діяльність та розробки, інститути підприємницького сектору, а
також дослідна активність в нових підприємницьких структурах;
- інновації, які здійснюють компанії підприємницького сектору і новостворені підприємства;
- інтелектуальний капітал, який створюється в результаті діяльності університетів, в процесі
досліджень в державному та приватному секторі, та інших установах вищої професійної освіти;
- кваліфікації (компетенції), отримані в процесі навчання у ВУЗах, в корпоративному секторі,
на професійних курсах, або отримані в результаті професійного досвіду працівників усіх сфер
економіки;
- інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), створені в корпоративному секторі і
розповсюджені в результаті їх застосування та діяльності мережевих структур [10, с. 129].
Знання може бути істинним і хибним, перспективним і концептуальним, судженням і
очікуванням. До знань належать: переконання і моральні цінності; ідеї та винаходи; судження; навики
та професійні пізнання; теорії; правила; міркування; поняття; набутий досвід [11, с. 18].
Знання можна отримати різними способами: через освіту, купівлю ноу-хау, ліцензій чи патентів,
проведення практики. Проте, основним джерелом знань є наука. В основі знань, які підприємства
використовують для отримання прибутку, є наукові розробки та дослідження [8, с. 277].
Замість поняття «знання» дуже часто вживають поняття «інформація». Вони справді близькі за
значеннями, проте різниця між ними полягає в тому, що інформація – це сукупність певних відомостей
про певний об’єкт, а знання – це інформація, перероблена і систематизована людським розумом.
Воно має більшу цінність для суспільства, ніж інформація, оскільки знання працівників є найбільшою
цінністю фірми, оскільки забезпечують успішну її діяльність.
На думку автора, найважливіша відмінність знань від інформації полягає у тому, що завдяки
невичерпності, знання є значно важливішим ресурсом, ніж інформація, яка у свою чергу є вичерпною.
Т. Давенпорт і Л. Прусак виділяють відмінності між поняттями дані, інформація, знання і
мудрість таким чином: знання – це інформація, поєднана з досвідом та міркуваннями; знання є чимось
більшим ніж дані чи інформація; знаннями володіють тільки люди. На думку авторів, знання не може
існувати поза межами людського мозку. Інформація стає знанням, коли вона потрапляє в людський
мозок; це знання перетворюється в інформацію знову, коли воно передається іншим [7, с. 5].
Автор статті не погоджується з таким твердженням, Ми виходимо з того, що праці науковців, до
яких можна отримати доступ у бібліотеках – це теж знання, які зберігаються на папері і ними можна
скористатись. Без сумніву, знання створюються тільки у людському мозку, проте зберігатись вони
можуть у різних можливих формах – на паперових чи електронних носіях (книги, патенти), на полотні,
дереві (картини, скульптури), у високотехнологічних товарах (обладнання). Знання не перестануть
бути знаннями і не стануть інформацією, якщо змінити форму їхнього зберігання.
Одночасно з переходом до економіки знань передача знань стала настільки важливою, набула
масштабного значення та обсягів, що у державі формування ринку знань є неминучим. Американський
економіст П. Друкер у 60-х роках минулого століття один з перших у світі відзначив важливу роль
знань у економіці держави, до цього часу знання розглядались тільки як філософська категорія.
Для створення ринку недостатньо, щоб зустрілись покупець і продавець та одноразово
здійснили обмін товару на грошовий еквівалент. Покупець та продавець повинні здійснювати обмін за
власним бажанням, тобто бути економічно незалежними при виборі з однієї сторони суб’єкта, у якого
придбати товар та з іншої сторони суб’єкта, якому продати товар. Отже, основними ознаками
функціонування ринку є: свобода покупця і продавця; в основі обміну лежить попит та пропозиція.
Наявність двох вищенаведених ознак недостатня для того, щоб розглянути ринок як систему.
Додатковою ознакою є багаторазовість та регулярність операцій обміну. Багаторазовість необхідна,
перш за все, із тієї причини, що при обмеженому колі продавців і покупців не може виникнути вільне
коливання цін, оскільки велика ймовірність утворення зговору як з боку продавців, так і з сторони
покупців. Основною особливістю ринкової організації є те, що вона не дозволяє суб’єктам заважати
один одному. Покупець може придбати товар у будь-якого продавця, керуючись власним вибором, а
продавець відповідно може продати товар якщо не одному покупцю, то іншому. Про виникнення
певного ринку можна говорити при наявності трьох ознак: по-перше: взаємодія покупця і продавця; подруге: конкурентне середовище; по-третє: орієнтація на потреби покупця-продавця [12, с. 39].
Усі перелічені вище ознаки присутні при обміні знаннями. Отже, можна з впевненістю говорити,
що саме ринковий механізм забезпечує обмін знаннями. Суб’єктами ринку знань є продавці знань
(науково-дослідні інститути, ВУЗи, школи, дитячі заклади дошкільної освіти, бібліотеки, венчурні
підприємства, засоби масової інформації, інформаційно-комунікаційні технології, працездатне
населення і т.д.) та покупці знань (високотехнологічні підприємства, учні, студенти і т.д.). Оскільки
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знання є перш за все суспільним благом, ринок знань потребує чіткої державної політики щодо його
регулювання. Держава на ринку знань представлена і як суб’єкт, і як регулятор. Існує твердження, що
економіка знань з’являється тоді, коли знання стають ринковим продуктом. Воно продається та
купується так як продаються і купуються звичайні продукти [13, с. 62].
У всесвітній доповіді ЮНЕСКО «До суспільств знань» економісти висловлюють стурбованість,
щодо питань надмірної комерціалізації знань та підкреслюють, що знання не можна розглядати як
звичайний товар, оскільки вони є суспільним надбанням [14, с. 25].
В українській економічній літературі, в статтях газет чи журналів термін «ринок знань» часто
вживають для визначення ринку навчальних послуг, ринку навчальних закладів. Проте, за останні
десятиліття в світовій економічній теорії поняттю «ринок знань» надається значно ширше значення.
Ринок знань, на думку М. Матвіїва, – це сфера формування попиту та пропозиції на
інтелектуальні продукти і послуги [15, с. 73].
О. Булатов вважає, що ринок знань не має чітких меж, його можна визначити як ринок, де
відбувається продаж та передача знань. Особливістю цього ринку є те, що значна частка знань на
ньому передається безкоштовно або за невелику оплату. Наприклад в школах або бібліотеках учні
отримують знання практично безкоштовно [8, с. 279].
Характерною особливістю ринку знань є попит на знання. Варто відрізняти ринковий попит на
знання від просто попиту на знання. Попит на знання буде завжди, оскільки основним споживачем
знань є його виробник – людина і для задоволення людської потреби у знаннях не завжди потрібен
ринок [13, с. 62]. А ринковий попит на знання виникає тоді, коли в суб’єктів ринку виникає потреба та
можливість отримати від знань дохід.
Висновки з проведеного дослідження. Знання перестали бути тільки філософською
категорією, їх все частіше розглядають з економічної точки зору. Перш за все, знання це суспільне
благо – не стільки приватне надбання, скільки загальнодоступна усім бажаючим категорія, проте
знання також набувають рис товару і розповсюджуються на ринку як і всі інші товари. Важливо
відрізняти інформацію і знання. Основна відмінність полягає у тому, що знання створюються тільки
людським розумом і є невичерпними, а інформація є вичерпною і становить меншу цінність для
суспільства, ніж знання.
Знання на ринку представлені у формі товарів або послуг. Велика частка знань на ринку
передається безкоштовно або за символічну плату, що відрізняє ринок знань від інших ринків.
Формування ринку, на якому відбувався б обмін знаннями, стало неминучим у зв’язку з становленням
економіки знань та підвищенням інтересу до комерціалізації знань.
Бібліографічний список
1. Гриньов А. В. Знання як основний ресурс сучасної економіки / А. В. Гриньов, О. А. Компанієць
// Академічний огляд. – 2010. – № 1 (32). – С. 16-22.
2. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв’язку з Посланням Президента
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році»; режим
доступу: http://www.president. gov.ua/news/data/11_6001.html.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Соцэкгиз,
1962. – 654 с. ил.
4. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. В. С. Автономова [и др.]
– М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 356с.
5. Макконелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с англ. /
Макконелл, Кэмпбелл Р. – К. : ХаГар, 2000. – 785 c.
6. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Н. Г. Мэнкью - Спб : Питер Ком, 1999. – 784 с.
7. Davenport T.H., Prusak L. Working Knowledge // Harvard Business School Press, Cambridge, MA,
1998.
8. Булатов А. С. Мировая экономика / А. С. Булатов. – М. : Юристь, 2000. – 734 с.
9. Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России / В. Л. Макаров // Вестник РАН. – 2003. –
Т.73 – № 5. – C. 450-456.
10. Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами / Б. Мильнер // Вопросы экономики.–
2008.– №7. – С. 129–141.
11. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии
управления знаниями : пер. с анrл. Е.М. Пестеревой – М. : Добрая книга, 2005. – 192 с.
12. Барышев А. Ф. Маркетинг : учебник / Александр Федорович Барышев. – 3-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.
13. Пилипенко Е. В. Рынок и экономика знаний / Е. В. Пилипенко, С. Ю. Цехла // Экономика
Крыма. – 2010. – № 3(32). – С. 60-63.
14.
Всемирный
доклад
ЮНЕСКО
«К
обществам
знаний»
режим
доступу:
http://www.unesco.org/ru/worldreport 17.01.2011 р.

262

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

15. Матвіїв М. Я. Взаємозв’язок ринку знань з ринком праці в Україні: маркетинговий аспект /
Микола Матвіїв // Галицький економічний вісник. — 2009. – № 2. – С. 73-79. – (проблеми мікро- та
макроекономіки України).
Анотація
У статті розкрито сутність поняття «ринок знань». Здійснено огляд визначень термінів
«ринок» та «знання». Подано класифікацію знань. Визначено відмінності між поняттями знання та
інформація. Обґрунтовано чому саме ринковий механізм використовується для обміну знаннями.
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Аннотация
В статье раскрыта сущность понятия «рынок знаний». Осуществлен обзор определений
терминов «рынок» и «знания». Представлена классификация знаний. Определены различия между
понятиями знания и информация. Обосновано почему рыночный механизм используется для
обмена знаниями.
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knowledge and information. Proved why the market mechanism is used for sharing knowledge.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РІВНОВАЖНОГО
ЦІНОВОГО ОПТИМУМУ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Аналіз рівноважного цінового оптимуму між пропозиціями туристичної
компанії та потенційними туристами вибраного туристичного напряму здійснюють компанії з
проведення маркетингових досліджень [1]. Сутність таких досліджень полягає в тому, що під час
продажу туристичними компаніями турів у суб'єкта господарської діяльності роздрібної компанії
обов'язково є прямий постачальник туристичних пакетів – туристична компанія-оптовик, або
туроператор. Роздрібна компанія на первинному туристичному ринку бере пропозиції у туристичних
компаній-оптовиків, і реалізує вже готові туристичні пакети, що містять витрати самої компанії на
вторинному ринку.
Аналіз досліджень та публікацій. У вітчизняних наукових дослідженнях з питань маркетингу
рівноважний ціновий оптимум аналізується в фундаментальних роботах В.П. Онищенка, А.В. Вовчака,
В.Я. Кардаша, А.Ф. Павленка, П.Г. Перерви, А.О. Старостіної, Н.Л. Куденко, С.С. Гаркавенко,
В.Г. Герасимчука, О.К. Шафалюка, І.І. Королькова, В.Д. Мови, Л.В. Балабанової, І.В. Лилик, О.П. Луція,
Т.О. Примак.
Однак на сьогоднішній день ще відсутні комплексні методичні дослідження з проведення
маркетингового аналізу рівноважного цінового оптимуму в туристичній галузі
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування рівноважного цінового оптимуму для
операцій з купівлі-продажу інформації, при якому інтереси покупця інформації збігаються з інтересами
її продавця.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженням встановлено, що рівноважний
ціновий оптимум – це ціна інформації, за якої виграш продавця інформації дорівнює виграшу її
покупця. За умови рівноважного цінового оптимуму інтереси покупця інформації, тобто турагенства,
збігаються з інтересами її продавця, тобто туроператора, тому вірогідність укладення угоди
максимальна.
По суті, Vbp – ціна пропозиції продавця, за якої інформація буде придбана покупцем, а
продавцем продана зі 100-відсотковою вірогідністю (Рс). Очевидно, що чим менша різниця між
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максимальною сумою, яку покупець готовий заплатити, тобто між граничною вартістю маркетингової
інформації (Ve) і тим, що продавець хоче одержати, тобто ціною пропозиції продавця, тим нижча
вірогідність укладення угоди, оскільки виграш покупця менший, адже модель враховує тільки ціновий
чинник, який припускає відсутність "неринкових" стимулів до здійснення купівлі інформації покупцем. І
навпаки, чим вищий виграш покупця, тим вища вірогідність укладання угоди (Рс) [2].
У такому разі, якщо на ринку присутній лише один продавець інформації, для продавця
вірогідність укладення угоди з боку покупця можна вивести через таку формулу (графічне зображення
рис. 1):

Pc = ax[(Ve − Vbp ) : Ve ] + b.

Коефіцієнти а і b визначаються із системи лінійних рівнянь

0 = a ⋅ 0 + b,
1 = a ⋅ 1 + b.

1) 

2)

a = 1,
b = 0.

(Ve − Vbp )
Ve

1

0

1

Рс

Рис. 1. Вірогідність укладення угоди і виграш покупця
Рівноважний ціновий оптимум (Vbp) визначається через похідну потенційного виграшу
продавця, тобто різниця між ціною 1 пропозиції інформації та витратами за проектом проведення
маркетингового дослідження і вірогідність укладення угоди.


  (Vc − Vbp 

+ b   = 0,
(Vbp − TC ) ⋅  ax 


  V



де ТС – витрати продавця інформації за проектом проведення маркетингового дослідження.
Похідна відповідає основній умові максимізації виграшу продавця. Виграш продавця
максимальний, коли його величина дорівнює граничній вартості маркетингової інформації, проте за
ціни пропозиції, що дорівнює цієї величині, вірогідність укладення угоди з боку покупця дорівнює нулю
[7]. Тому продавець змушений поєднувати максимальний виграш (= Vbp - ТС) з максимально
можливим значенням Рc.
Складнішою є ситуація, за якої покупець одержує пропозицію на покупку інформації від
декількох продавців, тобто коли на ринку є декілька продавців інформації [6]. Змінивши методику
визначення цінового оптимуму, можна визначити рівноважний ціновий оптимум для конкретного
продавця за умови, якщо на ринку є один потенційний покупець інформації і декілька продавцівконкурентів. За ситуації декількох продавців формула, що визначає вірогідність укладення угоди
покупцем, матиме такий вигляд:

 (Ve − Vbp ) 
Pc = a ⋅ 
 + b,
 (Ve − Vm ) 

де Vm – середня ціна пропозиції інформації на ринку, що розраховується за формулою
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Vm =

(Vbp + n ⋅ Vc ) ,
(n + 1)

де Vc – середня ціна конкурентів,
п – число фірм-конкурентів, що пропонують інформацію на ринку, крім продавця, для якого
визначається рівноважний ціновий оптимум (Vbp).
За ситуації декількох продавців інформації замість двох крапок у моделі Рс з'являються три.
Перша крапка (0; 0) – характеризує ситуацію, коли продавець встановлює ціну інформації, що
дорівнює граничній вартості інформації покупця (Ve).
Друга крапка (1; 1 : (п + 1)) – характеризує ситуацію, коли продавець встановлює ціну
інформації Vbp, яка дорівнює середній ціні пропозиції інформації на ринку Vm.
Третя крапка (Ve : [Vc - (п • Vc : (n + 1))]; 1) — характеризує ситуацію, за якої Рс для пропозиції
конкретного продавця прагне до 100 % [4].
Коефіцієнти а і b для рівняння (Рс = а · [(Ve – Vbp) : (Ve – Vm)] + b) визначаються рішенням
системи рівнянь (графічне пояснення на рис. 2).

(Ve − Vbp )
(Ve − Vm )
1
Ve


Vc 

Ve −  n ⋅
n
+
1
(
)




0

1
(n + 1)

1

Pc

Рис. 2. Вірогідність укладення угоди і виграш покупця
(ситуація один покупець – декілька продавців)
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+ b


(V c )
 + b.

 
Vc
 n ⋅
 
(n + 1 )   


Як випливає із системи рівнянь, пошук цінового оптимуму відбувається на двох ділянках (за Рс)
(0; 1 : (n + 1)) і (1: (n + 1);1).
На практиці найактуальнішим є пошук оптимуму на ділянці (1 :(п + 1); 1) за Рс тобто, прагнучи
підвищити свої шанси на укладення угоди, продавець прагне запропонувати ціну, нижчу від
конкурентної. Відповідно, рівноважний ціновий оптимум (Vbp) визначатиметься рішенням похідної
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  (Vc − Vbp ) 

+ b  = 0.
(Vbp − TC ) ⋅  a ⋅ 


  (Ve − Vm ) 

Похідна відповідає основній умові максимізації можливого виграшу продавця. Встановлюючи
ціну інформації, продавець повинен орієнтуватися на власні витрати ТС, середню ціну інформації
конкурентів (Vс), граничну вартість маркетингової інформації для покупця (Vе). Тобто, продавець
вимушений поєднувати максимальний виграш (= Vbp - ТС) з максимально можливим значенням Рc.
Під час формування ціни інформації продавцеві необхідно орієнтуватися на граничну вартість
інформації, власні витрати і ціну конкурентної пропозиції [8].
Оптимальне співвідношення виграшу, що одержується продавцем від продажу інформації, та
виграшу, який отримує покупець від купівлі інформації, визначається рівноважним ціновим оптимумом, під
час розрахунку якого використовуються перелічені вище компоненти і характеризується максимальною
вірогідністю укладення угоди купівлі-продажу маркетингової інформації туристичної компанії [5].
Висновки з проведеного дослідження. Найкраща стратегія для продавця – туристичної
компанії-оптовика у процесі ведення переговорів за ціною інформації, що продається, –
"дотримуватися" діапазону "рівноважний ціновий оптимум – гранична вартість інформації для
споживача" для випадку "один покупець – один продавець" і діапазону "рівноважний ціновий оптимум
– середня ціна пропозиції інформації на ринку" за умови "один покупець – декілька продавців".
Наведена модель має спрощений характер, адже, під час розгляду цін конкурентів не вводиться
значення дисперсії, оскільки завданням цього матеріалу є демонстрація принципу побудови моделі
розрахунку рівноважного цінового оптимуму.
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Анотація
У статті досліджено проблему рівноважного цінового оптимуму, за якого виграш продавця
інформації дорівнює виграшу її покупця. Обґрунтовано умови рівноважного цінового оптимуму, при
якому інтереси покупця інформації, тобто турагенства, збігаються з інтересами її продавця,
тобто тур оператора.
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Аннотация
В статье исследована проблема равновесного ценового оптимума, при котором выигрыш
продавца информации равна выигрышу ее покупателя. Обоснованы условия равновесного ценового
оптимума, при котором интересы покупателя информации, т.е. турагенства, совпадают с
интересами ее продавца, т.е. туроператора.
Ключевые слова: равновесный ценовой оптимум, покупатель информации – турагенство,
продавец информации – туроператор, потенциальный турист, туристическая отрасль.
Annotation
The article examines the problem of optimum equilibrium price
information is winning its customers. Proved optimum conditions for the
interests of the buyer's information, that travel agency, coincide with the
operator.
Key words: the equilibrium price optimum, buyer of information –
information is tourist operator, potential tourist, tourist industry.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АПТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В кінці 2008 року стало очевидним, що золота ера активного зростання
фармацевтичного ринку України на тлі відносної благополучної і стабільної економічної ситуації
завершилася і наступив період серйозних випробувань та напруженої конкуренції [1].
Девальвація національної валюти і зниження купівельної спроможності населення, спроби
цінового регулювання з боку уряду і збій відлагоджених схем постачань медикаментів до аптечних
установ, а також багато інших чинників, властивих періоду фінансово-економічної кризи, привели до
закономірного зменшення об'єму фармацевтичного ринку.
Але, якщо проаналізувати фармацевтичний ринок України в 2010 році то він показав значне
зростання по відношенню до 2009 року. Особливо це позначилося на збільшенні фактичного обороту
в роздрібних продажах, це свідчить про те, що аптечний бізнес в країні розвивається в закономірному
і, враховуючи досвід зарубіжних колег, правильному напрямі.
Проблема формування фармацевтичного ринку України є по своїй суті багатогранною, оскільки
матеріальні потоки продукції медичного призначення лікарських засобів формуються як на
промислових підприємствах, так і в оптовій чи роздрібній (аптечній) мережі.
Це обумовлює доцільність розгляду теоретичних положень і конкретних практичних завдань, які
крім складових промислового, мають і розподільний аспект проблеми, що представляє цілком
самостійний науковий і практичний інтерес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми аналізу
фармацевтичного (аптечного) ринку знайшли своє відображення в науковій літературі, зокрема, в
працях учених Міккі С. Сміта, Коласа Е.М., Грега Паркінса, Брюса Сікера,Т.М. Розсохи, З.М. Мнушко,
А.В. Кабачної, В.П. Георгієвського, Т.А. Грошового, А.С. Немченко, Б.Л. Парновського, С.І. Діхтярьова,
В.М. Толочко, О.М. Заліської, О.В. Посилкіної та ін.
Однак, питання, які стосуються конкретних проблем формування, регулювання, виробництва та
обсягу продаж лікарських засобів, а також аналізу основних тенденції його розвитку і шляхів
відновлення та стабілізації динаміки у післякризовий час досліджені не в повній мірі і потребують
більш глибокого і детального аналізу.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних тенденцій розвитку аптечних
закладів, які обумовлюють наявний рівень фармацевтичного потенціалу України і передумови його
майбутнього стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. До аптек завжди відносилися з великою повагою,
їх робота стимулювалася різними методами, але при цьому вплив кожної розрізненої аптечної точки
на основних гравців ринку був мінімальним, непомітним і неістотним. Але, зараз український аптечний
ринок розвивається швидко і бурхливо. Постійно збільшується кількість аптечних підприємств і,
відповідно, торговельних точок. Під аптечним підприємством розуміють агломерат різних видів
торговельних точок, що об’єднані юридично, працюють за однією ліцензією [2]. Сукупність аптечних
підприємств включає в себе аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски.
Відповідно до ліцензійного реєстру на 2010 рік відпуск лікарських засобів здійснювали 22 864
аптечних заклади. 81% закладів розташовані в містах та селищах міського типу. І це при тому, що
в селах проживає третина населення України.
Середнє навантаження на один аптечний заклад:
• по Україні становить 3,3 тис. осіб;
• у містах – 1,81 тис. осіб;
• а в сільській місцевості – 3,78 тис. осіб.
У цілому це відповідає європейським показникам навантаження населення на один аптечний
заклад. В Європі середня кількість населення, що припадає на одну аптеку, коливається від 1143 осіб
у Греції до 17 869 у Данії, 2641 – у Франції, у Німеччині – 3883, у Польщі – 6094 [3].
Станом на 01.06.2010 р. в Україні дистрибуцію здійснювали 542 оптові компанії. При цьому
перша четвірка дистриб’юторів забезпечує 70% постачання ліків в аптеки. Крупні дистриб’юторські
компанії постійно покращують свою матеріальну базу, інвестують в удосконалення технологій якісного
зберігання, транспортування лікарських засобів.
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Важливо, що не дивлячись на всі вируючі події 2009 р., вітчизняний фармринок розвивався, і,
звичайно, головна заслуга в цьому належить операторам ринку.
За підсумками 11 міс. 2010 р. загальний об’єм українського фармринку досяг 2,7 млрд. дол.
США, перевищивши показник за аналогічний період попереднього року на 13,4% [4].
Станом на 2010 р. cтруктура аптечного обсягу продаж лікарських засобів представлена на рис 1.
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Рис. 1. Обсяг аптечних продаж лікарських засобів в грошовому і натуральному виразі, а
також в доларовому еквіваленті в 2008-2010 рр.
Слід зазначити, що в 2010 р. обсяг ринку аптечних продаж препаратів збільшився порівняно з 2009
р. майже на 18% в грошовому та на 9% в натуральному виразі і склав 19,7 млрд. грн. за 1,2 млрд.
упаковок. У доларовому еквіваленті цей показник збільшився майже на 16% і досяг 2,5 млрд. дол.
У розрізі щомісячної динаміки максимальний обсяг аптечних продаж лікарських засобів в
грошовому і натуральному виразі традиційно був відмічений в пікові місяці – березні, вересні-грудні.
Після сплеску аптечних продаж в кінці 2009 р. (протягом 2 тижнів жовтня-листопада), викликаного
епідемією грипу, досягнуті в минулому показники були значно перевищені.
Учасникам фармринку вдалося подолати високу задану планку обсягу роздрібної реалізації
препаратів в грошовому виразі. Чого не можна сказати про кількість реалізованих упаковок, обсяг
фізичного споживання яких в жовтні-листопаді 2010 р. дещо зменшився в порівнянні з аналогічним
періодом попереднього року. У ситуації, що склалася, недивно, що максимальні темпи приросту
роздрібних продаж лікарських засобів зафіксовані у весняно-літній період. Можна припустити, що в
умовах ажіотажного попиту в кінці 2009 р. споживачі придбали ліки про запас. Як наслідок – на початку
минулого року було відмічено уповільнення споживання ліків [5].
У регіональному розрізі традиційно максимальну питому вагу в загальному обсязі аптечних
продаж лікарських засобів акумулювали східні області, в січні-листопаді 2010 р. їх частка склала 33,1 в
грошовому і 32,5% в натуральному виразі (рис. 2) [6].
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Рис. 2. Пайовий розподіл ринку аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і
натуральному виразі в розрізі регіонів України за підсумками січня-листопада 2010 р.

268

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Для Центрального і Західного регіонів відмічено перевищення їх питомої ваги в грошовому
виразі над таким в натуральних величинах в загальному обсязі ринку, що свідчить про домінування в
структурі продаж дешевших препаратів в цих регіонах в порівнянні з Києвом і Східним регіоном.
Спостерігається тенденція до стрімкого зростання споживання препаратів вітчизняного
виробництва. Минулого року питома вага вітчизняних лікарських засобів в загальному об’ємі аптечної
реалізації збільшилася до 27% в грошовому і 66% в натуральному виразі. Причому, якщо порівняти
цей показник з 2008 р., то в 2010 р. він збільшився на 4% і в грошовому, і в натуральному виразі.
Перерозподіл пайової участі зліків зарубіжного і вітчизняного виробництва в загальному обсязі
роздрібного ринку був обумовлений випереджаючою динамікою сегменту українських препаратів в
2009 р. У 2010р. в грошовому виразі сегмент ліків вітчизняного виробництва продовжив
демонструвати високі темпи приросту обсягу аптечних продажів, майже удвічі перевищивши
аналогічний показник для сегменту зарубіжних препаратів. А в натуральному виразі розвиток цих
сегментів був схожим [5].
У ціновій структурі ринку лікарських засобів в 2010 р. намітилася тенденція до відновлення
попиту на препарати високовартісної ніші. Їх частка на ринку ліків після зменшення в 2009 р.
практично повернулася до показників докризового періоду і склала 45% в грошовому та 8% в
натуральному виразі. Аптечна реалізація препаратів цієї ніші продемонструвала максимальні темпи
приросту – більше 20% як в грошовому, так і в натуральному виразі. Також активно збільшувався
об’єм продаж в грошовому виразі препаратів низьковартісної ніші, де в основному представлена
вітчизняна продукція. Середньозважена вартість лікарських засобів, віднесених до цієї цінової ніші, за
підсумками 2010 р. збільшилася максимально в порівнянні з препаратами інших ніш – на 12%, що
вище, ніж в цілому по ринку (рис. 3.) [7].
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Рис. 3. Середньозважена вартість лікарських засобів в розрізі цінових ніш за підсумками
2008-2010гг. з вказівкою приросту щодо попередніх років
У розрізі рецептурного статусу лікарських засобів структура аптечних продаж в грошовому
виразі практично в рівних долях представлена рецептурними і безрецептурними препаратами – 53 і
47% відповідно. В цей же час в натуральних величинах домінують безрецептурні лікарські засоби, їх
частка складає 67% об’єму роздрібного ринку, рецептурні препарати, відповідно, акумулюють 33%
цього об’єму. Нагадаємо, що в 2009 р. обидва сегменти демонстрували однакову динаміку аптечних
продаж (+27-28% у грошовому і -8% у натуральному виразі). У 2010 р. випереджаючий розвиток
продемонстрували рецептурні лікарські засоби +20% у грошовому і +15% у натуральному виразі. А
для сегменту безрецептурних препаратів цей показник склав 15 і 6% відповідно.
Фармакотерапевтична структура ринку аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі
в 2010 р. залишається стабільною в порівнянні з попередніми роками. Максимальний об’єм аптечної
виручки акумулювали препарати групи A «Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм».
Топ-5 груп АТС-класифікації 1-го рівня за обсягом аптечних продаж в грошовому виразі також
сформували препарати груп C «Засоби, що впливають на серцево-судинну систему», R «Засоби, що
діють на респіраторну систему», N «Засоби, що діють на нервову систему» і J «Протимікробні засоби
для системного застосування».
За підсумками 2010 р. як і в попередніх 2 роках максимальний обсяг аптечних продаж лікарських
засобів в грошовому виразі продемонстрував препарат актовегин. 2-е і 3-є місце в рейтингу стабільно
займають есенціале і мілдронат [8].
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Топ-лист організацій за об’ємом аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі за
підсумками 2010 р. як і в попередні роки очолила компанія «Berlin-chemie/menarini Group» (табл. 1) [7].
На 2-ій і 3-ій позиціях як і роком раніше розташувалися вітчизняна компанія «Фармак» і зарубіжна «Sanofi-aventis».
Таблиця 1
Топ 30 організацій за обсягом аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі за
підсумками 2010 р. з вказівкою позиції в рейтингу
за 2008-2009 рр.
Організації
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германія)
Фармак (Україна)
Sanofi-aventis (Франція)
Nycomed (Норвегія)
Дарница (Україна)
Артериум Корпорация (Україна)
Teva (Ізраїль)
KRKA (Словенія)
Servier (Франція)
Sandoz (Швейцарія)
Gedeon Richter (Венгрія)
Heel (Германія)
GlaxoSmithKline (Великобританія)
Здоровье (Україна)
Борщаговский ХФЗ (Україна)
Actavis Group (Ісландія)
Bayer Consumer Care (Швейцарія)
Стада-Нижфарм (Германія–Росія)
Дельта Медикел (Україна)
Boehringer Ingelheim (Германія)
Bittner (Австрія)
Киевский витаминный завод (Україна)
ИнтерХим (Україна)
Solvay Pharmaceuticals (Нідерланди)
Bionorica (Германія)
Merck&Co (США)
Mili Healthcare (Великобританія)
Kusum Healthcare (Індія)
Sopharma (Болгарія)
Ranbaxy (Індія)

2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2009
1
2
3
6
4
7
5
9
10
8
11
19
14
15
12
16
13
21
20
17
18
25
30
22
24
29
26
33
32
23

2010
1
7
2
9
4
8
3
5
10
6
13
11
15
16
14
18
12
24
20
17
21
34
39
19
25
27
28
35
41
22

Високі темпи приросту – більше 30% відзначають для компаній «Heel», «Фармак», «Nycomed»,
Київський вітамінний завод, «Інтерхим» і «Kusum Healthcare».
В цілому за підсумками 2010 р. топ-30 організацій сумарно акумулювала близько 58%
загального об’єму аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі, а топ -10 – 30%.
Разом із збільшенням фізичного обсягу споживання ліків відмічений зсув структури аптечних
продаж з дешевих на дорожчі препарати.
Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що фармринок зразка 2010 р.
відмічений як зростаючий, динамічний, ваблячий учасників своїми перспективами. Вітчизняний ринок
аптечних продаж лікарських засобів продемонстрував зростання в грошовому і натуральному виразі –
18 і 9% відповідно. Перевищення показників 2009 р. виявилося під силу учасникам вітчизняного
фармринку, навіть не дивлячись на завищений базис для порівняння, обумовлений сплеском
аптечних продаж в період епідемії грипу. Цілком очевидно, що фармацевтична галузь продовжить
активну трансформацію, адже всі учасники прагнуть до більших обсягів продаж.
В подальшому при аналізі даної галузі слід звернути більшу увагу на дослідження розвитку
вітчизняного фармринку, динаміку продаж головних категорій «аптечної корзини» за регіонами, а
також звернути увагу на супутню та парафармацевтичну продукцію, яка в докризовий період
демонструвала високу динаміку, а в умовах економічної нестабільності – низьку активність.
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Анотація
В роботі досліджуються основні тенденції розвитку аптечного ринку України. Проведено
аналіз обсягу реалізації на регіональному рівні в грошовому та натуральному виразі. Обґрунтовано
шляхи відновлення і стабілізації динаміки фармацевтичного ринку.
Ключові слова: аптечний заклад, лікарські засоби, аптечні продажі, безрецептурні лікарські
засоби.
Аннотация
В работе исследуются основные тенденции развития аптечного рынка Украины. Проведен
анализ объема реализации на региональном уровне в денежном и натуральном выражении.
Обоснованы пути восстановления и стабилизации динамики фармацевтического рынка.
Ключевые слова: аптечное заведение, лекарственные средства, аптечные продажи,
безрецептурные лекарственные средства.
Annotation
The paper examines major trends in pharmaceutical market of Ukraine. Analysis of sales at the
regional level in cash and kind. Substantiates the ways restoring and stabilizing the dynamics of the
pharmaceutical market.
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БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ АУТСОРСИНГУ
МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ
Постановка проблеми. Сьогоднішні умови постійного пошуку оптимальних форм взаємодії між
учасниками ринку вимагають високого рівня організованості та обізнаності в сфері сучасних
комунікацій. За умов аутсорсингу певних маркетингових функцій українські підприємства повинні
детально вивчати всі наявні інструменти зв’язку, враховуючи специфіку діяльності, можливості
персоналу та останні технологічні розробки. Вибір ефективних форм здійснення контактів,
використання новітніх технологій та засобів зв’язку є одним з найголовніших завдань для
представників українських підприємств, які формують стабільні аутсорсингові відносини у сфері
маркетингу. Дослідження в сфері комунікацій дозволить оцінити можливі форми взаємодії, а також
продемонструє переваги та недоліки конкретних інструментів. На сьогоднішній день вивчення
комунікацій за умов застосування аутсорсингу є одним з центральних векторів досліджень, пов’язаних
з аутсорсингом. Використовуючи основи «комунікології», детальний аналіз різних форм контактів
учасників дозволить українським підприємствам всіх сфер народного господарства обрати
ефективний шлях досягнення поставлених цілей. Дослідження джерел, присвячених аутсорсингу та
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теорії бізнес-комунікацій, довів відсутність комплексного підходу при вивченні форм та інструментів,
які б поєднували ці два аспекти та дозволили вітчизняним підприємствам ознайомитись із сильними і
слабкими сторонами різних типів взаємодії та побудови спільної системи відносин з зовнішніми
виконавцями маркетингових функцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження, що проводяться науковцями
зі всього світу спрямовані на різні аспекти теорії комунікації. Так російський вчений Яковлев звертає
увагу на теоретичні засади «комунікології», вивчаючи різні види, форми та рівні комунікацій. Термін
«бізнес-комунікацій» у роботах цього науковця обмежує коло маркетингових елементів, до яких
відносяться зв’язки з громадськістю, реклама, просування товарів тощо [1]. Лэйхифф Дж. М. та
Пенроуз Дж. М. в своїй праці «Бізнес-стратегія: стратегії та навички» досліджують засоби комунікацій,
які були поширені у першому десятиріччі ХХ століття [2]. Основи аутсорсингових комунікацій
розглядаються
в роботі
«Ефективний аутсорсинг»
Ж.-Л. Бровара та Р. Моргана і носять
рекомендаційний характер [3]. Одним з методів побудови відносин з провайдером П. Бендор-Самуель
вважає концентрацію уваги на сильних сторонах аутсорсера, що забезпечить високий рівень
здійснення комунікацій та досягнення встановлених перед виконавцем цілей. На його думку
можливості, якими володіє аутсорсер, є базою для розбудови системи зв’язків, за умов якщо бізнескультура обох сторін носить схожий характер [4]. Е. Аксенов та И. Альтшулер, досліджуючи ринок ІТаутсорсингу, надали цінну класифікацію аутсорсерів в залежності від масштабів підприємства, що
дозволяє передбачити наявність різних умов та засобів комунікацій з кожною категорією [5].
В нових економічних умовах важливу роль доцільно відвести дослідженню бізнес-комунікації у
сфері аутсорсингу маркетингових функцій
Постановка завдання. Вперше сформувати класифікацію утсорсингових комунікацій,
враховуючи рівень та характер залучення представників Виконавця та Замовника, вектор пропозицій
вдосконалення спільної діяльності. Досліджено переваги та недоліки засобів зв’язку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для формування теоретичної бази, яка
дозволить детально та плідно вивчати аспект взаємодії сторін під час аутсорсингу, необхідне
введення поняття «системи аутсорсингових бізнес-комунікацій», яка являє собою сукупність всіх форм
та рівнів встановлення контактів між Замовником та Виконавцем функцій, бізнес-процесів, завдань, які
передаються на зовнішнє виконання, розподіл відповідальності, методи регулювання, а також засоби
зв’язку, що забезпечують встановлення контактів в процесі аутсорсингу.
Проведений аналіз аутсорсингових бізнес-комунікацій дозволив розробити їх класифікацію за
наступними категорійними ознаками:
1. Рівень залучення служби маркетингу (СМ) Замовника (Кількість залучених представників
СМ Замовника до аутсорсингу маркетингової функції):
1.1. Залучення всіх співробітників СМ.
1.1.1. З одним аутсорсером. Такий тип відносин є різновидом сінглаутсорсингу, який
передбачає, що замовляється певна маркетингова функція лише у одного Виконавця, але етапи або
складові частини цієї функції є об’єктом робіт декількох працівників підприємства-Замовника.
Найпоширенішим прикладом такого типу є аутсорсинг проведення маркетингових досліджень:
провайдер повинен враховувати цілі, що перед ним ставлять співробітники СМ, які відповідають за
різні напрями реалізації маркетингу на підприємстві: дослідження питань цінової, товарної, політики
розповсюдження та просування. Недоліком такого типу аутсорсингу маркетингових функцій є
відсутність єдиного центру контролю за якістю виконання договірних зобов’язань та прийому
результатів виконаних робіт.
1.1.2. З декількома аутсорсерами. Такий тип відносин характерний для ситуації, коли різні етапи
або складові частини однієї маркетингової функції віддаються на виконання декільком підрядникам.
Головною причиною, через яку для виконання однієї функції на практиці не залучається більше одного
провайдера для виконання однієї маркетингової функції є необґрунтованість витрат на пошук
декількох контрагентів. Створення такої системи взаємодії можливе в умовах, коли при проведенні
тендеру Замовник обирає одразу декількох учасників для реалізації різних етапів або частин
маркетингової функції на більш вигідних для нього умовах.
1.2. Єдиний співробітник служби маркетингу відповідальний за аутсорсинг:
1.2.1. З одним аутсорсером. Виокремлення єдиного відповідального за роботу з конкретним
аутсорсером, який акумулює всі етапи реалізації взаємодії та є єдиним джерелом, що встановлює цілі,
завдання, надає необхідну інформацію, вносить зміни в постановку завдань, а також приймає
результати роботи, оцінює ефективність виконання відносно певного аутсорсера
1.2.2. З декількома аутсорсерами. Виокремлення єдиного відповідального за роботу зі всіма
аутсорсерами, який розподіляє обов’язки між різними Виконавцями, будує систему взаємодії зі всіма
провайдерами та є єдиним ланцюгом з боку Замовника, що поєднує роботу обох підприємств.
2. Залучення додаткових підрозділів Замовника:
2.1. Залучення з боку Замовника лише СМ.
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2.1. Залучення з боку Замовника інших підрозділів підприємства для взаємодії з провайдером.
Найбільшу можливість бути залученим до процесу взаємодії з аутсорсером з боку замовника мають
представники відділу продаж або комерційного відділу.
3. Рівень залучення підприємства-аутсорсера (кількість співробітників провайдера, які
залучені до процесу обслуговування Замовника):
3.1. Призначення єдиного спеціаліста, для роботи з певним Замовником (менеджер по роботі з
клієнтами): спеціаліст координує всі роботи провайдера та є джерелом всіх типів інформації, що
призначені для Замовника, також одноособово приймає від Замовника всі цілі, завдання та зміни,
необхідні для досягнення початкових запланованих показників.
3.2. Призначення групи спеціалістів, які відповідатимуть за зв’язки з клієнтом для вирішення
завдань різної спеціалізації (функціональна система взаємодії): кожний представник такої групи
відповідає перед Замовником за виконання певної функції, її частини або групи функцій певної
спеціалізації.
4. Вектор пропозицій щодо побудови системи виконання функцій та її вдосконалення під
час взаємодії
4.1.Односторонній:
4.1.1. З боку Замовника: всі пропозиції та проекти розбудови системи взаємодії та співпраці між
сторонами є результатом внутрішньої роботи Замовника, який визначає всі елементи та умови зв’язків
між ними для такої системи відповідно до існуючих цілей. Внесення змін для вдосконалення базується
на рішенні Замовника, відстеження адаптивності системи до існуючих цілей та умов ринку відноситься
до компетенції співробітників служби маркетингу Замовника. В такому випадку не враховуються
можливості аутсорсера.
4.1.2. З боку Виконавця: пропозиції до розбудови системи взаємодії представлені Виконавцем
та основані на цілях, зазначених Замовником на перших етапах співробітництва. Вдосконалення
системи є обов’язком Виконавця, який додатково вмотивований за підвищення якості надання послуг.
Можливості аутсорсера можуть не відповідати вимогам Замовника.
4.2. Двосторонній: ефективність роботи системи є об’єктом дослідження для співробітників обох
сторін, внесення змін в систему є результатом спільної роботи сторін та враховує потреби Замовника і
можливості Виконавця.
Наступним аспектом вивчення системи аутсорсингових бізнес-комунікацій є розподіл
відповідальності на підприємстві за взаємодію з провайдером. Проаналізуємо структуру
відповідальності на підприємстві Замовника. Керівник підприємства у більшості випадків відповідає за
договірну частину: постановку завдання, укладання договору аутсорсингу, продовження та розірвання
договору [8]. Така тенденція частіше спостерігається на мікро- та малих підприємствах, на яких
відсутні представники маркетингових служб або спеціалісти які мають компетенції для вирішення
подібних питань. У випадках, коли на підприємстві існує посада керівника відділу маркетингу або іншої
маркетингової служби (середній та великий бізнес) договірні фази є об’єктом його роботи. Взаємодія
між Замовником та Виконавцем на рівні передачі вхідної інформації, її коригування та поточного
контролю над виконанням є завданнями спеціалістів відділу маркетингових служб. Серед інших
підрозділів, що залучені до співпраці з аутсорсерами, частіше всього виявляються комерційні служби
– відділ продаж, збутовий відділ тощо. Така тенденція простежується на підприємствах, де відсутня
розгалужена маркетингова служба – малий та середній бізнес. Приймання результатів діяльності,
оцінка якості наданих послуг є об’єктом діяльності начальника відділу маркетингу та спеціалістів
відділу, робота яких напряму залежить від взаємодії з аутсорсером.
Окрім безпосереднього аналізу суб’єктів аутсорсингових відносин під час проведених
досліджень були представлені й основні інструменти (засоби) комунікацій, які дозволяють ефективно
здійснювати контакт на різних етапах співробітництва. В залежності від формату участі представників
сторін комунікації поділяються на прямі (особиста зустріч учасників) та опосередковані (за допомогою
засобів зв’язку). Серед опосередкованих були представлені: телефонний зв'язок (телефонна розмова,
sms- листування, передача mms-повідомлень, факс), національна пошта (листування), електронна
пошта (e-mail), інтернет-конференції, вебінари, інтернет-служби обміну текстовими повідомленнями
(ICQ, Miranda, QIP). До прямих форматів участі відносяться особисті зустрічі між працівниками
підприємств – учасників процесу. Дослідивши всі варіанти здійснення контакту, нами було виявлено
ряд переваг та недоліків кожного засобу.
Телефонія. До головних переваг відносяться: можливість швидкого з’єднання учасників
комунікації, широке поширення засобу, яка передбачає зручність його використання різними
категоріями учасників процесу. Основними недоліками є відсутність можливості проілюструвати
вимоги Замовника або результати робіт Виконавця через неможливість передачі відео, аудіоматеріалів та графічних зображень, що становить основу функцій зі створення рекламних посилань.
Також мінусом є висока вартість в роумінгу у разі знаходження Замовника та Виконавця у різних
країнах. Окрім того при телефонній розмові неможливе здійснення юридичних процедур, таких як
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підписання угод, затвердження завдань. Але за допомогою факсового зв’язку існує можливість значно
прискорити узгоджувальні процедури у разі передачі копії підписаних документів. Ще одним
недоліком є важкість для сприйняття великого масиву даних (виняток становить факсовий зв'язок).
MS-повідомлення. Зручний засіб для передачі коротких текстових (sms) та відео, аудіо та
графічних (mms) матеріалів. Недоліками є неможливість передачі великого масиву інформації та
здійснення юридичних процедур. Окрім того, цей інструмент не є поширеним у консервативних колах
спеціалістів старшого покоління.
Національна пошта. Головна перевага – забезпечення юридичних процедур, що передбачає
фізичну доставку документів між суб’єктами, відповідно до норм господарського права України. Недолік –
відсутність оперативності при передачі даних. Цей інструмент використовується у сучасних умовах як
допоміжний, існує загроза його зникнення у разі подальшої адаптації електронних підписів у практиці.
Окрім традиційних засобів комунікації у сучасному бізнес-просторі популярності набувають нові
технології, до яких відносять електронна пошта, інтернет-конференції в аудіо та відео форматах тощо [6].
Інтернет-пошта/електронна пошта. За допомогою електронної пошти та додаткової офісної
техніки також можливі певні прискорення у процесі підписання документації, але це не відміняє
необхідність фізичної передачі оригіналів документів між суб’єктами аутсорсингу. За допомогою
електронного листування існує можливість швидко передати проілюстровані вимоги до Виконавця та
отримати результати здійснених робіт. Окрім всього за допомогою цього засобу комунікацій
передаються великі масиви текстової, графічної, відео та аудіо-інформації, що дозволяє значно
спростити певні етапи аутсорсингу, пов’язані з постановкою завдань, наданням вхідних даних та
оцінкою виконаних завдань [7]. Для використання цього інструменту існують наступні можливості:
власна поштова скринька суб’єкта, індивідуальна корпоративна скринька суб’єкта, загальна
корпоративна скринька суб’єкта. Перевагами власної електронної скриньки є можливість постійного
доступу учасників процесу, незалежно від місця знаходження, її недоліками є відсутність можливості
додаткового контролю з боку підприємства, що інколи забороняється службами безпеки. Перевагами
індивідуальної корпоративної електронної скриньки є відокремленість робочих процесів учасників від
особистого життя, можливість контролю з боку відділів безпеки, недоліки полягають у тому, що
підприємства, враховуючи аспекти тієї ж безпеки, забороняють доступ до скриньки з сторонніх IPадрес, що заважає приймати участь у комунікації з неробочого місця. Така ситуація є недосконалою та
припиняє зв'язок у разі відрядження, лікарняного тощо одного з учасників.
Інтеренет-конференції та вебінари на сьогоднішній день стають більш доступними. Вебінари
відрізняються від конференцій тим, що не дають змоги всім учасникам прийняти активну участь, існує
єдиний виступаючий, який представляє інформацію, зворотній відеозв'язок в онлайн режимі відсутній.
Існує дві форми здійснення сеансу інтернет-конференції: відео формат та аудіо формат. Серед сучасних
комп’ютерних програмних забезпечень, що дозволяють здійснювати голосовий зв'язок (прототип
телефонії), популярності набувають TeamSpeak та Vertilo, які забезпечують одночасне спілкування
необмеженої кількості осіб, можливість кодування каналу розмов, необмежену тривалість комунікації.
Відео-зв'язок став можливим за допомогою програм Skype, ВідеоПорт Online, NetMeeting,
ВідеоПорт VCS тощо. Ці інструменти зв’язку представляють наступні унікальні можливості: 1) швидке
з’єднання всіх суб’єктів процесу, що є перевагою у надзвичайних ситуаціях у порівнянні з особистими
зустрічами; 2) одночасне залучення великої кількості представників обох сторін, яке досягається через
відсутність просторових обмежень, обумовлених внутрішньою архітектурою офісів; 3) візуальний
контакт у реальному часі, що дозволяє контролювати роботу Виконавця та миттєво вносити зміни за
необхідності. За допомогою додаткових опцій програм можлива передача текстових та графічних
зображень. Окрім того, наприклад за допомогою Skype, можлива демонстрація простору «робочого
столу» співрозмовника, який дозволяє слідкувати за його послідовними діями, що може значно
полегшити пояснення при процедурі постановки завдання чи передачі результатів роботи.
Інтеренет-служби обміну текстовими повідомленнями (месенджери від англ. massage –
повідомлення) – швидкий і зручний засіб з’єднання суб’єктів аутсорсингових комунікацій, що знаходяться
поруч з комп’ютером. До їх переваг можна віднести низьку вартість контакту у будь-якій частині світу
(обмеження існують тільки для Китайської республіки, де використовується аналог – програма QQ),
поширеність серед сучасного населення, можливість збереження «історії» спілкування, передачі
текстових, відео, аудіо та графічних матеріалів. Також у сучасному просторі обміну інформацією
з’являються нові симбіози, в яких враховані світові тенденції, спрямовані на адаптацію мобільних
телефонів до підключення до мережі Інтернет; серед найпоширеніших – Jimm, Wapalta, Pigeon.
Аналіз результатів дозволяє розробити рекомендації щодо застосування засобів комунікацій на
різних етапах аутсорсингу:
На початкових етапах аутсорсингу, пов’язаних з укладанням договору та постановкою завдання,
необхідне проведення особистих зустрічей представників, що дозволить максимально ефективно
організувати представлення інтересів обох сторін та забезпечити виконання необхідних юридичних
норм. Також за допомогою особистих зустрічей проводиться передача вхідних даних, необхідних для
реалізації функцій, але для фізичної передачі великого масиву текстової, графічної, відео та аудіо
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інформації використовується електронна пошта. Контроль над реалізацією функції доречно проводити
за допомогою телефонного зв’язку, можливе використання інтернет-служб обміну текстовими
повідомленнями. Внесення корегуючих даних зручно реалізовувати за допомогою телефону та у разі
необхідності передачі медіа-даних використовувати електронну пошту. Прийняття результатів
організовується під час особистих зустрічей, що дозволить у реальному просторі й часі оцінити роботу
виконавця. Продовження або розірвання договору аутсорсингу відбувається за допомогою телефону,
окрім випадків, пов’язаних з достроковим припиненням дії угод, що передбачає проведення особистих
зустрічей представників юридичних служб учасників аутсорсингового процесу.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз системи аутсорсингових бізнес-комунікацій
дозволив розробити ґрунтовну класифікацію форм взаємодії Замовника маркетингових функцій з
аутсорсером за наступними категоріальними ознаками: рівень залучення служби маркетингу
Замовника, залучення додаткових підрозділів Замовника, вектор внесення пропозицій щодо
вдосконалення системи, рівень залучення Виконавця. Окрім того було досліджено основи розподілу
відповідальності з боку представників Замовника за реалізацію конкретних етапів аутсорсингу, а також
проаналізовано переваги і недоліки особистих зустрічей та опосередкованих типів контактів, що
дозволило розробити рекомендації щодо їхнього застосування. Результати досліджень у подальшому
можуть становити базу для розробки програмних забезпечень, які використовуватимуться для
обслуговування комунікацій у сфері аутсорсингу. Окрім того запропонована класифікація
аутсорсингових бізнес-відносин дозволить в подальшому детально вивчити переваги та недоліки
існуючих форм взаємодії та розробити на їх базі нові, більш вдосконалені.
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процесса. Рассмотрены основные формы взаимодействия, исследованы преимущества и
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
Постановка проблеми. В умовах інтенсивної конкуренції на світових ринках та посилення
вимог з боку споживачів підприємства знаходяться у постійному пошуку ефективних способів
залучення й утримання клієнтів. За сучасних умовах розвитку інформаційних технологій все більшої
популярності здобуває цифровий маркетинг – просування брендів з використанням всіх цифрових
каналів, до яких належать телебачення, радіо, Інтернет, мобільний телефон та інші.
З огляду на існуючу тенденцію зменшення чутливості споживачів до комунікаційних заходів
підприємств через традиційні медіа канали, такі як радіо та телебачення, та постійне зростання уваги
населення до соціальних спільнот в мережі Інтернет, найбільш динамічно розвивається маркетинг у
соціальних мережах. Таким чином для маркетологів відкривається новий вид медіа, а разом з тим і
нові можливості комунікації з цільовою аудиторією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні Україна відчуває активне зростання
популярності Інтернет, а кількість інтернет-користувачів зростає щодня. Найбільш привабливими для
інтернет-користувачів є соціальні мережі (в Контакте, Одноклассники, Facebook, Profeo), блоги
(LiveJournal, Blogger, Wordpress) та сервіси мікроблогінгу (Twitter, FriendFeed), а також сайти відео- та
фотохостингу (Youtube, Flickr). Так, дослідження провідних українських аналітичних фірм (GFK
Ukraine, InMind, Bigmir) надають наступну статистику на березень 2010 року – з 8,25 млн. українських
інтернет-користувачів:
- 4 млн. українців мають профіль в соціальній мережі в Контакте;
- 3 млн. українців мають профіль в Однокласниках;
- 300 тисяч учасників соціальної мережі Facebook;
- 84 тисячі українських блогерів розміщують свої блоги на LiveJournal;
- 35,5 тисяч щодня користуються сервісом мікроблогінгу Twitter;
- тисячі українців щодня проглядають фото та відео матеріали на Youtube та Flickr [1].
За таких умов все більше вітчизняних компаній виділяють в окрему статтю комунікаційного
бюджету маркетингову активність у соціальних мережах.
Постановка завдання. Метою даної статті є з’ясування сутності маркетингу у соціальних
медіа; визначення основних напрямів маркетингової діяльності у соціальних мережах; окреслення
особливостей здійснення комунікаційних заходів у мережевих спільнотах; ознайомлення з критеріями
оцінки ефективності здійснення маркетингових комунікацій за допомогою соціальних медіа.
Викладення основного матеріалу дослідження. Social media marketing (SMM) – маркетинг у
соціальних медіа – це просування брендів, товарів або послуг у соціальних мережах (блогах,
форумах, мережевих спільнотах).
Існує два основні напрями маркетингу у соціальних мережах:
1. Інтернет-магазини розглядають онлайн-спільноти як ефективний канал продажів.
2. Підвищення репутації бренда та лояльності цільової аудиторії.
Здійснення маркетингу у соціальних мережах також надає можливість:
- підтримувати доброзичливі відносини між організацією та її цільовою аудиторією, партнерами
з маркетингової діяльності;
- формувати сприятливий образу (імідж) організації;
- привернути увагу бажаних аудиторій до діяльності організації;
- здійснити пошук цільових груп у новому середовищі;
- підвищити довіру потенційних споживачів та лояльність уже існуючих;
- забезпечити постійний двосторонній зв’язок з потенційними клієнтами;
- здійснювати збір інформації про відношення цільових груп до компанії або бренду;
- забезпечити підтримку PR та маркетингових заходів підприємства;
- здійснювати просування нових та існуючих товарів та послуг серед цільової аудиторії [2].
У рамках реалізації концепції Social media marketing корпоративний профіль на базі соціальних
мереж стає обов’язковим елементом комунікаційного міксу вітчизняних підприємств. За даними
рейтингу брендів у Facebook до трійки лідерів в Україні у 2010 році увійшли «Privat 24 – система
дистанційного банківського обслуговування» (6869 читачів), «Сім’я ресторанів «Козырная Карта»
(4866 читачів) та «Tez Tour в Украине» – ділимося враженнями разом з туроператором Tez Tour»
(3465 читачів) (рейтинг складено 26.12.2010 р.) [3].
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Виміряти ефективність комунікаційних заходів в соціальних мережах у звичних показниках
охоплення, вартості контакту, affinity index, GRP, CPT і т.і. неможливо. Ціноутворення в маркетингу в
соціальних медіа відрізняється принципово: social media – це не цифри, а люди і відносини. Тому для
цього не підходять традиційні інструменти медіа-планування й оцінки ефективності [4].
До критеріїв оцінки ефективності корпоративної сторінки у соціальних мережах належить:
• обсяг аудиторії (кількість послідовників «followers» – у мережі Twitter, а також кількість
переглядів кожної публікації на корпоративній сторінці у мережі Facebook);
• рівень залучення аудиторії (кількість дискусій, коментарів та рекомендацій: «retweets» у Twitter
та «likes» на Facebook);
• якісні характеристики аудиторії (у більшості послідовників заповнені профілі користувачів,
серед яких є і лідери думок);
• рівень згадування бренду в соціальних медіа (необхідно відстежувати та підраховувати як
позитивні, так і негативні відгуки, а також їх кількість);
• лояльність (варто прослідкувати чи взаємодіють користувачі в соціальних мережах повторно,
згадують ваші бренди, обмінюються контентом чи посиланнями, як багато користувачів передає
інформацію про ваш бренд і як часто вони це роблять).
Для більш глибокого аналізу ефективності здійснення маркетингових комунікацій у соціальних
мережах, їх кількісної оцінки, а також для дослідження комунікаційних дій конкурентів можна
використовувати безкоштовні он-лайн сервіси, що активно застосовують у своїй роботі західні
компанії, наприклад, Social Bakers (http://www.socialbakers.com). Запропонований на сайті сервіс Get
Score дозволяє аналізувати корпоративні сторінки брендів у Facebook за такими критеріями, як
зростання кількості послідовників, контент, залучення аудиторії та якість коментарів. Сервіс також
формує інтегральне значення Score (сукупність усіх згаданих параметрів).
Схожий сервіс для оцінки корпоративних аккаунтів в Twitter – Klout (http://klout.com). Він аналізує
реальне охоплення аудиторії, тенденції, прогноз розвитку та впливовість передплатників
корпоративної сторінки. Велика перевага, якщо серед них будуть так звані лідери думок, авторитетні
блогери [5].
Згідно з проведеним у 2009 році дослідженню Mzinga & Babson Executive Education, більше 80%
професіоналів не аналізували ROI (return on investment – рівнем повернення інвестицій) від своїх
кампаній в соціальних медіа. Це можна пояснити тим, що соціальні показники та техніки їх
вимірювання відносно нові і тому доволі складно вчасно зорієнтуватися, як їх відстежувати [6].
Проте, за даними дослідження Bazaarvoice «CMOs on Social Marketing Plans for 2011» (січень
2011 р.) ¾ маркетологів у 2011 році мають намір пов’язати показники роботи у соціальних мережах з
основним показником ефективності комунікаційних заходів ROI [7].
З часом, коли кількість передплатників перевищить тисячу осіб, корпоративні сторінки у
соціальних мережах можна використовувати як канал комунікації. При достатньому рівні залучення
послідовників може бути досягнуто ефекту так званого «сарафанного радіо» або вірусного
маркетингу.
Вірусний потенціал реклами розглядається вже не просто як корисне доповнення, а як основний
критерій успіху для будь-якої нової ідеї комунікації з аудиторією у мережі Інтернет. Вірусне
планування стає все більш важливим елементом планування цифрової комунікаційної кампанії
підприємства. Згідно результатів досліджень, платне просування он-лайн реклами надає
безкоштовний бонус у вигляді додаткових вірусних переглядів понад сплаченої кількості показів, що
призводить до розширення присутності бренду, а також до зниження загальної вартості залучення
нових клієнтів чи споживачів [8].
Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи на те, що український інтернет-ринок
знаходиться в процесі розвитку, за темпами росту він випереджає всі інші засоби комунікацій. Вже
сьогодні більшість споживачів приймають рішення про вибір товарів та послуг ґрунтуючись на
інформації отриманій у мережі Інтернет.
Враховуючи той факт, що інтернет-аудиторія зростає та компанії з різних галузей усвідомлюють
привабливість даного медіа каналу, ринок інтернет-маркетингу, а разом з тим і social media marketing,
продемонструє значне зростання в найближчі роки. Дана тенденція обумовлена тим, що, по-перше,
використання традиційних комунікаційних каналів у поєднанні з потенціалом цифрових медіа
допомагає реалізувати концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства, оптимізувати
маркетингові програми і підвищити ефективність комунікаційних заходів, а, по-друге, завдання
формування іміджу компанії потребуватиме набагато менше маркетингових зусиль і
капіталовкладень.
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Анотація
У статті з’ясовано сутність маркетингу у соціальних медіа, визначено основні напрями
маркетингової діяльності у соціальних мережах, окреслено особливості здійснення комунікаційних
заходів у мережевих спільнотах, надано основні критерії оцінки ефективності здійснення
маркетингових комунікацій за допомогою соціальних медіа.
Ключові слова: соціальні мережі, маркетингові комунікації, цифровий маркетинг.
Аннотация
В статье определена сущность маркетинга в социальных медиа, рассмотрены основные
направления маркетинговой деятельности в социальных сетях, обозначены особенности
осуществления коммуникационных мероприятий в сетевых сообществах, определены основные
критерии оценки эффективности реализации маркетинговых коммуникаций с помощью
социальных медиа.
Ключевые слова: социальные сети, маркетинговые коммуникации, цифровой маркетинг.
Annotation
In the article the essence of social media marketing, the main areas of marketing activity in social
networks, individual features of the implementation of communication activities in networked communities,
the basic criteria for evaluating the effectiveness of marketing communications through social media are
given.
Key words: social networking, marketing communications, digital marketing.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. У системі ринкових економічних відносин сільське господарство
повільніше пристосовується до підприємницького середовища через дію низки специфічних
особливостей галузі, зокрема агробіологічних чинників, сезонності виробництва.
Подальший розвиток економічних відносин на продовольчому ринку полягає в підвищенні
ефективності маркетингу сільськогосподарських підприємств, в основу концепції якого покладено ідею
задоволення потреб потенціальних споживачів, знаходження нових каналів реалізації продукції, що
забезпечить умови збільшення обсягу продажу і маси прибутку. Саме тому в сучасних умовах зростає
значення маркетингової діяльності в цілому і управління ціною, як важливою складовою такої діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфіка формування маркетингових відносин,
проблем формування і функціонування господарського, економічного та цінового механізму у
сільському господарстві досліджувалася в роботах В.Г. Андрійчука, Г.О. Андрусенка, О.М. Варченко,
Д.П.Доманчука, Т.Г. Дударя, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, І.О. Соловйова,
О.М. Шпичака та ін.
Сформульовані в їхніх працях наукові концепції, положення, висновки і рекомендації посідають
важливе місце в сучасній теорії маркетингу і дозволяють усвідомити труднощі реалізації маркетингових
підходів у практичній діяльності суб’єктів господарювання аграрної сфери. Поряд із цим нині потребують
негайного вирішення питання щодо розроблення механізмів ефективного збуту сільськогосподарської
продукції із врахуванням регіональної специфіки господарювання, налагодження взаємодії суб’єктів
аграрного ринку на рівні області. Недостатнє вивчення цих питань та їх важливість для забезпечення
ефективного розвитку національної аграрної економіки зумовили вибір напрямку дослідження.
Постановка завдання. На сучасному етапі розвитку аграрної економіки України актуальність
даної роботи зумовлена необхідністю створення умов для формування важелів маркетингової
діяльності на регіональному рівні з метою підвищення ефективності сільського господарства окремих
регіонів України. Таким регіоном для даного дослідження обрано Чернівецьку область.
У процесі дослідження використано комплекс економічних методів: системний метод наукового
пізнання; економіко-статистичний; економіко-математичний; економіко-логічні методи – порівняння,
угрупування, табличний, графічний; абстрактно-логічний – для формування теоретичних узагальнень,
висновків і пропозицій.
Теоретична основа дослідження ґрунтується на законах розвитку ринкової економіки,
фундаментальних положеннях сучасних теорій з питань удосконалення механізмів регулювання, на
базових положеннях аграрної економіки, економіки аграрних підприємств, на наукових розробках
вітчизняних і зарубіжних учених. Інформаційною базою проведеного дослідження є законодавчонормативні акти з питань реформування і регулювання аграрного сектора, матеріали управління
статистики Чернівецької області, літературні джерела, власні розрахунки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система маркетингу підприємства
агропромислового комплексу характеризується своїми особливостями і відмінностями, які
визначаються специфікою сільськогосподарського виробництва [8, c. 270].
Організація маркетингової діяльності в агропромислових підприємствах має на меті стимулювання
зростання виробництва сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки; підвищення ефективності
виробництва і доходності підприємств; забезпечення належного рівня доходу, необхідного для
розширеного відтворення у господарствах; розвитку інфраструктури продовольчого ринку; організації
імпорту та експорту з позиції регулювання внутрішніх ринків [1, с. 111].
На сучасному етапі розвитку агарного сектора економіки України маркетинг ще не отримав значного
поширення. Це пояснюється декількома причинами: по-перше, реформування галузі сільського
господарства зумовило виникнення великої кількості сільськогосподарських підприємств, як правило,
суб’єктів малого бізнесу, які з фінансових причин не в змозі займатися маркетинговою діяльністю; по-друге,
не виникає проблеми перевиробництв; по-третє, у більшості керівників складається думка про незначну
роль маркетингу в умовах дефіциту продуктів харчування. Таким чином, в АПК склались дві філософії
агробізнесу – маркетингова і виробничо-збутова. Безпосередньо система агробізнесу функціонує
∗
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внаслідок поєднання процесів виробництва сільськогосподарської продукції (сировини), її перероблення,
зберігання, транспортування і доведення до споживача [4, с. 164].
У рамках АПК торгівля є специфічним елементом, який зв’язаний, з одного боку, із сільським
господарством, промисловістю, транспортом, а з другого боку – з безпосереднім споживачем виробленої
продукції, тобто базується на двосторонніх зв’язках. Завдяки цій особливості саме в торгівлі створюється
можливість формувати інформацію про характер, зміни і ступінь задоволення споживчого попиту і на цій
основі сприяти організації та функціонуванню добре налагодженого агробізнесу [7, с. 204].
Маркетингові дослідження передбачають виявлення існуючого попиту споживачів на певну
продукцію шляхом вивчення стану ринку і перспектив його розвитку, тенденцій структурних рішень
сегментації ринку і кон’юнктури; удосконалення організації та форм реалізації сільськогосподарської
продукції; аналіз каналів збуту продукції та розширення ринку збуту; оцінку конкурентоспроможності
продукції; розробку політики ціноутворення підприємства та його стратегії розвитку, перевірку їх
ефективності та вдосконалення за необхідності; управління асортиментом продукції; оцінку
ефективності впроваджених маркетингових заходів тощо. Одним із таких заходів можна назвати
проектом створення на Буковині агропромислового кластеру. Головною перевагою даного проекту є
те, що товаровиробник отримає належний дохід, а покупець – товар за вигідною ціною [3].
Маркетингове управління – це організований процес реалізації опрацьованих планів та інших
маркетингових концепцій у реальних умовах діяльності підприємства. Цей процес передбачає
планування, організацію, реалізацію на практиці та контроль за проведенням заходів, розрахованих на
встановлення, зміцнення та підтримку вигідних обмінів з цільовими споживачами з певною метою
(одержання прибутку, зростання обсягів збуту, розширення частки ринку тощо) [2, с. 215].
Обсяги реалізації основних видів аграрної продукції у 2009р. підприємствами Чернівецької
області характеризувались такими показниками (табл.1).
Таблиця 1
Основні показники реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами
Чернівецької області
Обсяг реалізованої продукції, т
Худоба та птиці (у живій вазі)
у тому числі
велика рогата худоба
свині
птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця, тис. шт.
Зернові та зернобобові культури
у т.ч. пшениця
Насіння соняшнику
Цукрові буряки (вкл. давальницьку сировину)
Картопля
Овочі – всього
Плоди та ягоди

Середня ціна реалізації,
грн. за т
2009р.
у % до 2008р.

2009р.

у % до 2008р.

19747

106,5

11946,9

104,9

2728
6923
9989
19125
177250
175255
60093
3118
15728
487
625
5463

77,2
85,6
147.5
113,0
104,2
198,6
165,7
86,1
20,6
82,8
111,4
189,3

7847,6
14030,6
11665,3
1898,9
429,6
816,2
869,7
1955,7
281,3
2011,5
1645,3
1367,4

81,4
104,0
117,6
91,9
111,6
99,5
99,6
104,4
132,1
118,6
91,5
104,3

Джерело: ГУС в Чернівецькій обл.

У
2009
р.
агропідприємствами
(без
врахування
малих)
реалізовано
власної
сільськогосподарської продукції на 705,4 млн.грн., що в півтора рази більше, ніж у 2008 р. У структурі
загального обсягу реалізації переважала продукція тваринництва – 54,4% (у 2008р. – 67,7%).
Виходячи із поставленого завдання, було здійснено аналіз каналів реалізації
сільськогосподарської продукції, результати якого згруповано в таблицю 2. У розвитку
агропромислового комплексу області намітились позитивні тенденції, які за останні роки набули
стабільного характеру. Основним напрямком реалізації продукції рослинництва у 2009 році був
продаж комерційним структурам. Зокрема, зернових та олійних культур за цим каналом реалізовано
відповідно 75,3% і 70,2% від загального обсягу, картоплі і овочів – відповідно 92,2% і 62,9%, а також
худоби та птиці (у живій вазі) – 48,1%. Продаж переробним підприємствам залишився домінуючим
лише при реалізації цукрових буряків (84,4% від загальної кількості), молока та молочних продуктів
(94,4%). На ринку реалізували, в основному, яйця – 97,4%, плодово-ягідну продукцію – 48,8%.
Одним із найголовніших напрямків маркетингового аналізу є цінова політика підприємств на
товарних ринках. Ціни забезпечують запланований прибуток, конкурентоспроможність продукції, попит
на неї. Цінова ситуація на регіональному ринку продовольчих товарів формується під впливом
загальнодержавних цінових тенденцій. Це пояснюється тим, що в області практично відсутні потужні
виробники продовольчих товарів. Якщо на Буковині можна придбати хліб з борошна вищого ґатунку,
ковбасу варену, сало та м’ясо птиці за цінами, що є нижчими, ніж загалом по Україні, то за крупу
гречану, молокопродукти та макаронні вироби доведеться заплатити дорожче. Зокрема, за рейтингом
зростання цін на продовольчі товари серед інших областей Буковина посідає 6-7 місце.
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Таблиця 2
Структура реалізації основних видів сільськогосподарської продукції за каналами
реалізації
(у відсотках до загального обсягу реалізації)
1990
2000
2005
Переробним підприємствам
71,0
2,1
4,8
99,6
0,6
1,1
100,0
95,6
93,8
70,8
25,3
43,8
1,7
53,5
4,6
94,7
26,6
61,3
99,5
89,0
94,3
95,6
16,0
50,0
17,1
На ринку
0,8
26,1
18,6
39,9
16,5
3,5
3,6
36,3
39,0
5,9
57,8
57,7
9,1
62,0
58,0
0,4
39,6
10,9
0,0
6,0
2,3
1,3
51,0
24,9
59,3
23,2
Населенню
28,2
61,3
47,0
0,4
41,3
14,2
0,0
0,3
7,0
36,2
12,0
3,8
32,1
7,4
14,1
30,8
23,0
3,1
29,4
4,5
0,4
5,0
2,2
0,5
28,8
0,1
0,0
28,4
23,1
За іншими каналами
10,5
29,6
18,2
68,2
0,9
5,9
18,6
2,2
49,0
46,5
8,4
34,9
23,3
7,2
14,4
1,8
4,4
23,3
0,1
0,0
1,2
2,6
4,2
75,0

Зернові культури
Олійні культури
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди
Худоба та птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця
Вовна
Зернові культури
Олійні культури
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди
Худоба та птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця
Вовна
Зернові культури
Олійні культури
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди
Худоба та птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця
Вовна
Зернові культури
Олійні культури
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди
Худоба та птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця

Вовна
50,0
Джерело: ГУС в Чернівецькій обл. [5, с. 93]

12,3

36,6

2006

2007

2008

2009

7,4
3,4
97,1
10,2
0,1
50,2
93,4
25,8

9,6
5,0
100,0
1,3
3,4
50,8
94,2
29,4

2,4
7,3
99,6
18,8
7,6
54,1
95,3
90,2

4.4
9,8
84,4
27,7
0,3
42,7
94,4
41,9

23,8
31,2
37,5
26,6
54,4
6,6
2,7
49,2
22,6

18,5
30,7
0,0
54,5
65,3
44,6
6,6
2,7
82,7
50,0

14,1
19,3
32,5
17,3
39,8
7,7
2,5
96,0
7,1

17,2
18,6
0,4
5,1
4,9
48,8
7,8
3,6
97,4
44,6

38,2
8,7
0,1
14,0
7,3
23,9
3,2
2,3
0,0
6,4

34,1
3,2
7,5
5,4
19,4
2,6
1,3
0,0
-

26,1
1,9
3,9
6,0
6,3
1,3
0,5
0,9

3,1
1,3
2,7
4,5
4,2
1.4
0,5
2,7

30,6
56,7
2,8
48,5
55,9
21,6
40,0
1,6
50,8

37,8
61,1
38,0
28,0
32,6
40,0
1,8
17,3

57,4
71,5
0,4
63,6
57,9
46,3
36,9
1,7
4,0

75,3
70,3
15,2
92,2
62,9
46,7
48,1
1,5
2,6

45,2

20,6

1,8

10,8

Динаміку цін в області за останні роки можна побачити в таблиці 3.
Таблиця 3
Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської продукції
(гривень за тонну)
2000

2005

2006

2007

2008

2009

Відхилення +,-

Зернові та зернобобові культури
Олійні культури
Цукрові буряки
Картопля

497,0
592,4
116,8
405,5

461,7
953,5
182,0
630,3

543,2
965,8
193,8
1315,5

808,9
1650,8
166,6
1318,0

820,3
2011,5
212,9
1696,1

816,2
2547,9
281,3
2011,5

319,2
1955,5
164,5
1606,0

Овочі
Плоди та ягоди
Баштанні культури

619,7
233,9
194,4

806,1
539,2
–

904,3
726,3
600,0

1211,6
777,4
–

1798,2
1311,4
1845,2

1645,3
1367,4
2189,3

1025,6
1133,5
1994,9

Худоба та птиця (у живій вазі)

2110,8

8023,2

8059,2

7603,3

11394,0

11946,9

9836,1

Молоко та молочні продукти
Яйця, за тис. шт.
Вовна, за ц.

518,6
246,8
173,0

1136,6
246,0
307,3

1072,6
182,7
645,2

1565,4
314,2
470,6

2065,8
385,0
695,6

1898,9
429,6
281,1

1380,3
182,8
108,1

Джерело: ГУС в Чернівецькій обл. [6, с. 256]
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Із наведених даних ми бачимо, що найбільш стрімкий ріст цін за досліджуваний період відбувся
на основні та життєво необхідні продукти харчування: м’ясо – на 9836,1 грн. за тонну, олійні культури
– 1606,0 грн.. картоплю та молоко і молочні продукти – відповідно на 1606,0 та 1380,3 грн. за тонну
продукції. Це, в свою чергу, наводить на думку про стратегічну важливість цих продуктів та про
використання правильної маркетингової концепції у вирішенні проблеми продовольчої безпеки країни.
Висновки з проведеного дослідження. Впроваджувати засади сучасної концепції маркетингу
доцільно через формування стратегічних планів розвитку, обґрунтування цільових ринків,
налагодження у них доброзичливого ставлення до продукції та підприємств в цілому. Вважаємо, що
використання маркетингу стосунків підприємствами АПК доцільно, особливо у процесі інтеграції різних
учасників агропромислового виробництва й ринкової інфраструктури через надання допомоги та
консультацій, створення багатофункціональних аграрних маркетингових кооперативів.
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Анотація
В статті розглядається система аграрного маркетингу на прикладі Чернівецької області.
Висвітлено стан маркетингової діяльності в аграрному секторі та обґрунтовані основні напрямки
і структура реалізації продукції сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова: аграрний маркетинг, реалізація, середня ціна.
Аннотация
В статье рассматривается система аграрного маркетинга на примере Черновицкой
области. Отражено состояние маркетинговой деятельности в аграрном секторе и обоснованы
основные направления и структура реализации продукции сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: аграрный маркетинг, реализация, средняя цена.
Annotation
In this paper consider a system of agricultural marketing in the example of Chernivtsi region. Shows
the status marketing activities in the agricultural sector and proved the basic direction and structure of sales
of agricultural production.
Key words: agrarian marketing, realization, middle price.
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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В
НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ МОДЕЛЯХ
СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН
Постановка проблеми. Важливою характерною рисою сучасної ринкової економіки та
становлення правової соціальної держави є розвиток нової всеохоплюючої системи соціального
забезпечення населення, а саме: розвиток соціального страхування і соціальної допомоги. В системі
соціального страхування основним правовим інститутом виступає пенсійне страхування.
За сучасних умов в Україні система пенсійного страхування потребує глибокої трансформації в
напрямку максимальної відповідності вимогам ринкової економіки. Страхова пенсійна система має
базуватися на відносинах найманої праці та різних формах власності, на реальній вартості робочої
сили. Саме страхові принципи покладені в основу проведення пенсійної реформи в нашій державі. На
сучасному етапі її проведення передбачається запровадження обов’язкового накопичувального
пенсійного страхування, що формує другий рівень вітчизняної пенсійної моделі. Уряд країни
відобразив дане завдання в Концепції подальшого проведення пенсійної реформи в Україні [1] та
інших нормативних документах, що стосуються системи пенсійного страхування.
Запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування широко обговорюється
в наукових колах при проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів із залученням
вітчизняних практиків і зарубіжних фахівців у сфері пенсійного страхування. Для пошуку оптимального
варіанту практичного застосування другого рівня національної пенсійної системи корисним є вивчення
зарубіжного досвіду використання накопичувальних пенсійних програм.
Довгу історію накопичувальне пенсійне страхування має в північноєвропейських країнах, в яких
працездатні громадяни є учасниками обов’язкових накопичувальних пенсійних програм і їхні трудові
пенсії в значній мірі залежать від розмірів сплачених страхових пенсійних внесків і трудового стажу.
Крім того скандинавські країни використовують модель соціального страхування, яка передбачає
досить високий рівень соціального захисту своїх громадян в тому числі і в сфері пенсійного
забезпечення. Вивчення їхнього досвіду буде корисним для нашої країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань накопичувального пенсійного
страхування займаються вітчизняні і зарубіжні вчені. В своїх наукових працях зарубіжний досвід
використання пенсійного страхування в національних пенсійних системах різних країн вивчали
Т. Сальникова [14], М. Плаксій [13], Л. Лузгіна [7], І. Ломанов [6]. Вони характеризували особливості
накопичувальних пенсійних програм, їх функціонування в країнах з різним рівнем економічного
розвитку. Тенденції розвитку системи пенсійного страхування за рубежем висвітлювали в своїх
навчальних посібниках і монографіях В. Грушко [2], О. Залєтов [3], М. Шаварина, С. Юрій [16]. Серед
зарубіжних вчених, що вивчають проблеми розвитку системи накопичувального пенсійного
страхування можна виділи М. Вона, В. Роїка, А. Соловйова, Г. Мак Таггарта [8]. Однак в нашій країні
подібні дослідження знаходяться в зародковому стані.
Постановка завдання. Сучасні тенденції в демографічній сфері, прояви фінансово –
економічної кризи в суспільстві, забезпечення рівня світових соціальних стандартів в пенсійній сфері
вимагають додаткового вивчення питань, пов’язаних
із використанням обов’язкового
накопичувального пенсійного страхування. Значний практичний досвід скандинавських країн щодо
застосування накопичувальних пенсійних схем в їхніх національних пенсійних моделях дасть змогу
знайти корисні приклади (факти), які можна буде адаптувати в наших умовах при запровадженні
обов’язкового накопичувального пенсійного страхування [4].
Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішою частиною діяльності будь – якої
держави, а також найбільш значущою сферою інтересів сучасного суспільства вважається ефективна
соціальна політика. Історія людства відмічала різні варіанти реалізації соціальної політики в діяльності
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держав. Вибір того чи іншого типу і виду соціальної політики ґрунтувався на сформованих релігією,
мораллю і традиціями уявленнях про справедливість, взаємини держави і суспільства.
В результаті формування фінансових відносин між державою, громадянами, роботодавцями
були створені різні фінансові моделі, що відрізнялися між собою роллю держави в розподілі ВВП. За
цією ознакою, як відмічають більшість закордонних і вітчизняних вчених, виділялася скандинавська
модель. За даною моделлю держава концентрувала найбільшу частку ВВП у державних фінансових
інститутах (до 60%) і цим самим забезпечувала досить високий рівень соціального захисту своїх
громадян. В ній домінує державне соціальне страхування, яке є обов’язковим і загальним.
Характерним для неї є включення бюджету соціального страхування в систему державних бюджетів
[9, с. 352- 353].
Система соціального страхування Скандинавських країн завжди направлена на соціальний
захист всього населення. Про його високий рівень в цих країнах свідчать дані коефіцієнта соціальних
виплат. За його величиною Данія, Норвегія і Швеція належать до третьої групи країн, в яких найвищі
показники, а Фінляндія до другої групи (таблиця 1).
Таблиця 1
Ранжирування держав за коефіцієнтом соціальних виплат
№

Країни
Перша група

1
2
3
4
5
6

Австралія
США
Нова Зеландія
Канада
Ірландія
Великобританія

7
8
9
10
11
12

Італія
Японія
Франція
Німеччина
Фінляндія
Швейцарія

14
15
16
17
18
19

Австрія
Бельгія
Нідерланди
Данія
Норвегія
Швеція

Коефіцієнт соціальних виплат
13,0
13,8
17,1
22,0
23,3
23,4

Друга група
24,1
27,1
27,5
27,7
29,2
29,8
Третя група
31,1
32,4
32,4
38,1
38,3
39,1

Джерело: Інформаційні матеріали Інтернет [9].
Система пенсійного забезпечення в північноєвропейських країнах займає важливе місце в їх
національних фінансових моделях. Як і в більшості європейських країн в Скандинавських державах в
кінці ХХ-го століття почали проводитися пенсійні реформи, які були зумовлені демографічними
тенденціями. В структурі населення почала зростати частка пенсіонерів, що призвело до збільшення
фінансового навантаження на працездатне населення і відповідно на державні бюджети цих країн.
Наростаючий процес старіння населення створює безпрецедентні фінансові проблеми, робить
неможливим фінансування в колишніх масштабах пенсійного забезпечення з пенсійних фондів.
Уряди розвинутих країн постійно розробляють комплекс заходів щодо вирішення даної
проблеми. Серед них є постійне підвищення пенсійного віку. Необхідно відмітити, що на даний час в
Скандинавських країнах запроваджено пенсійний вік, як і в більшості європейських країн, який досяг
65 років. Норвегія підвищила його до 67 років [15, c. 27]. На найближчу перспективу Данія, Швеція і
Фінляндія також планують підвищувати пенсійний вік до даного рівня. В цих країнах, як показують
дослідження, середня тривалість життя вища ніж в середньому по Європі. Пенсійний вік і середня
тривалість життя на пенсії в Скандинавських країнах показана в таблиці 2.
Завдяки збільшенню тривалості життя, ранньому виходу на пенсію, високому рівню пенсій
громадяни пенсійного віку мають дуже високу купівельну спроможність. Система державних пенсій
поступово уступає місце пенсійній системі співучасті, за якою люди є власниками своєї пенсії,
накопичуючи її шляхом регулярних внесків. Відповідно пенсійні фонди переміщаються з державного
сектора в приватний. Про це свідчать прогнозні розрахунки фахівців у сфері пенсійного забезпечення,
які показують тенденції співвідношення державних пенсій до рівня заробітної плати в Скандинавських
країнах (таблиця 3).
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Таблиця 2
Пенсійний вік і середня тривалість
життя на пенсії в Скандинавських країнах
№

Країни

чоловіки
65
65
67
65

Швеція
Данія
Норвегія
Фінляндія

1
2
3
4

Пенсійний вік
жінки
65
65
67
65

Середня тривалість життя на
пенсії
чоловіки
жінки
14,0
18,1
11,2
15,6
11,3
15,9
11,0
18,1

Джерело: Міжнародний пенсійний вісник. – 2009. – №2 – С. 6. Інформаційні матеріали
інтернет – сторінки USAID – Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/
Таблиця 3
Співвідношення державних пенсій до рівня заробітної плати в Скандинавських країнах
Співвідношення – державні
Відхилення
пенсії/зарплати (%)
2060р. до 2009р.
2009р.
2060 (прогноз)
1
Данія
39
38
-1
2
Фінляндія
49
47
-2
3
Норвегія
51
47
-4
4
Швеція
49
30
-19
Джерело: Міжнародний пенсійний вісник 2010р., №17-18. «Динамічне соціальне забезпечення для Європи:
Вибір та відповідальність» ISSA 2010 [12, с. 9].
№

Країни

Серед інших важливих особливостей проведення пенсійних реформ в північноєвропейських
країнах є використання накопичувальних пенсійних програм, що базуються на принципах пенсійного
страхування. Враховуючи те, що розподільчі пенсійні програми вже не в змозі в повній мірі
фінансувати пенсійне забезпечення громадян пенсійного віку, уряди даних країн здійснюють пошук
додаткових джерел фінансування пенсіонерів.
Накопичувальні пенсійні програми сприяють можливості створення резервів для майбутніх
доходів громадян. Характерною особливістю їх функціонування є те, що надходження грошових
коштів направляється не на поточні пенсійні виплати, а на фінансування різноманітних інвестиційних
прибуткових проектів, які приносять інвестиційні доходи. Саме вони сприяють захисту пенсійних
заощаджень від інфляційних процесів, а також перекривають витрати, які направляються на
обслуговування пенсійних активів у відповідних фінансових інститутах. Враховуючи, що уряд України
працює над запровадженням обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, вивчення
переваг накопичувального типу пенсійних програм у скандинавських країнах – довгостроковий
характер інвестування, достатньо широкий вибір інвестиційних ресурсів, можливість впливу на
розвиток національних фондових ринків – є досить важливим для нашої країни.
У Швеції, яка є засновницею Скандинавської моделі соціальних відносин, пенсійна реформа
почала проводитися в 1995 році. Вона базувалась на створенні трьох рівнів як і інших країнах
Північної Європи. Перший рівень складала обов’язкова солідарна пенсійна система, другий –
обов’язкова накопичувальна система, третій – добровільні професійні і індивідуальні пенсійні
заощадження.
Дана модель є характерною також для Данії, Норвегії, Фінляндії. Її основна характерна риса
заключається в тому, що вона побудована на принципах пенсійного страхування, які ставлять розміри
пенсій в пряму залежність від сплачених страхових пенсійних внесків.
В обов’язковій солідарній пенсійній системі страхові внески здійснюються як працівниками, так і
роботодавцями. На початку проведення пенсійної реформи вони становили 16% заробітної плати
працівника. Дані внески фіксуються на умовних пенсійних рахунках і індексуються відповідно до
зростання заробітної плати. Пенсії визначаються за механізмом, який не враховує розбіжностей у рівні
смертності між чоловіками і жінками.
Запровадження другого рівня у шведській пенсійній моделі почалося з 1999 року. Ставка
страхового пенсійного внеску в накопичувальну пенсійну систему становила 2,5% заробітної плати
працівника. Особливістю цього рівня є те, що страхові внески збираються податковими органами
централізовано і спрямовуються в спеціальне урядове управління. Пенсійні активи накопичувальної
системи розподіляються між недержавними фондами з різними інвестиційними політиками. Звертає
на себе увагу те, що кожний учасник накопичувальної системи може розміщати свої страхові внески в
різні фонди. При цьому їх кількість не обмежується. На фондовому ринку Швеції в даний час
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функціонують близько 500 фондів. Для зручності держава сприяє учасникам переводити свої
накопичення з фонду до фонду протягом 24 годин.
Пенсійні програми накопичувального типу з кожним роком займають все більшу частку в
національних пенсійних моделях Скандинавських країн. Накопичувальні пенсійні системи мають
довгострокову перспективу. Тому накопичувальне пенсійне страхування пов’язане із різноманітними
ризиками у фінансовій, інвестиційній, політичній сферах.
Третій рівень пенсійної системи призначається для того, щоб його учасники могли накопичити
собі кошти на додаткову пенсію. Вони сплачують добровільні страхові внески в недержавні пенсійні
фонди, які обслуговують і другий рівень. Розмір внесків не обмежується і громадяни самостійно
вибирають пенсійні фонди, які вони вважають надійними [14, с. 25].
Скандинавські країни використовують обов’язкові накопичувальні пенсійні програми з
індивідуальними рахунками. Основна мета їх полягає в тому, щоб громадяни під час активної трудової
діяльності змогли накопичити грошові кошти для другої так званої трудової пенсії. Так як пенсійні
активи є довгостроковими, то важливе завдання пенсійних фондів є забезпечення ринкового
інвестиційного доходу по них з мінімальними видатками. Уряди даних країн заохочують
індивідуальний вибір громадян пенсійних фондів. Для цього вони сприяють підвищенню рівня їх
освіченості щодо фінансових ринків.
На сьогоднішній день у Швеції страхові пенсійні внески збирає податковий орган. Відповідна
інформація передається через раду соціального страхування. Яка координує усю інформацію,
пов’язану з пенсіями за віком, з індивідуальних річних звітів. Кошти надходять через Офіс
Національного боргу до банків зберігачів.
Від уряду Швеції щоденний персоніфікований облік, усі угоди від імені учасників здійснює
Кліринговий дім. Він надає клієнтські послуги, тримає щоденний зв'язок з фондами, що функціонують в
накопичувальній системі.
Усі фонди, що мають ліцензію на ведення бізнесу у Швеції, можуть зареєструватися у
Кліринговому домі, щоб їх вибирали учасники накопичувальних пенсійних програм. Необхідно
відмітити, що крім державного фонду «за умовчанням» для тих, хто не обрав приватного фонду,
близько 85 компаній пропонують приблизно 780 зареєстрованих приватних фондів [5].
Державний нагляд за функціонуванням обов’язкової накопичувальної пенсійної системи з
індивідуальними рахунками у Швеції здійснює Міністерство фінансів та Агенція фінансового нагляду
Швеції.
Корисним для України є інформування та налагодження контактів з учасниками накопичувальної
пенсійної системи в даній скандинавській країні. Кліринговий дім надає постійну інформацію про
інвестиційний дохід, про адміністративні видатки, а також про рівень ризику в усіх фондах. Крім того
інформацію учасники можуть отримати в місцевих офісах соціального страхування, в основних
щоденних газетах, в електронній формі в офісах місцевих банків, на веб – сайтах приватних пенсійних
фондів.
Адміністрування приватних пенсійних фондів здійснюється кліринговим домом. Йому щоденно
надсилається інформація в електронному вигляді про вартість активів кожного пенсійного фонду.
Кліринговий дім здійснює одну операцію в день по кожному пенсійному фонду.
Для учасників обов’язкової накопичувальної пенсійної системи характерним є те, що вони
можуть обирати до 5 зареєстрованих фондів, сплачувати адміністративні видатки, переходити вільно
з одного пенсійного фонду в інший, але даний перехід є платним. З 10 травня 2010 року всі учасники
накопичувальних пенсійних програм можуть вільно переходити в так званий державний фонд «за
умовчанням» або виходити з нього. Саме з цього періоду встановлюються нові правила щодо
інвестування пенсійних активів в цьому фонді [5].
Світова фінансова криза вплинула на процес проведення пенсійних реформ в країнах Північної
Європи. Особливо це стосується ефективності використання пенсійних активів накопичувальних
пенсійних програм. Зменшення інвестиційних доходів, зростання фінансових ризиків на фондовому
ринку змусило державні, недержавні пенсійні фонди і інші спеціальні фінансові інститути даних країн
переглянути і корегувати свої інвестиційні портфелі.
У Норвегії Державний пенсійний фонд у 2008 році втратив 92 мільярди доларів США через
падіння курсу акцій та нижчу за очікувану дохідність державних облігацій. Саме ці два види цінних
паперів складають основну частку інвестиційного портфелю даного пенсійного фонду. Вартість акцій у
даному фонді, які складають половину його портфелю, впала на одну п’яту, а дохідність за
облігаціями зросла лише приблизно на 1,6%. Зростання доходності по цьому виду цінних паперів не
змогло навіть зрівнятися з витратами. Як відмічають більшість фахівців, Державний пенсійний фонд
Норвегії мав інвестиційний портфель, який був «менш диверсифікованим», ніж очікувалось, що і
послужило основною причиною зниження інвестиційних доходів від пенсійних активів [11, с. 4].
Розширивши свій інвестиційний портфель, почавши використовувати різноманітні цінні папери,
інші інвестиційні проекти, даний пенсійний фонд в 2009 році компенсував більшість своїх втрат і
отримав значні прибутки від використання своїх пенсійних активів. Продовженням ефективності
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використання інвестиційного портфелю даного фонду стало його повідомлення про одержання 3,9%
прибутку за перший квартал 2010 року, що стало доповненням до рекордної суми прибутку за
минулий рік [12, с. 4].
Приблизно така ж картина з інвестиційними доходами пенсійних активів накопичувальних
програм спостерігалася у Швеції. У 2008 році їх вартість в Державному пенсійному фонді зменшилась
майже на 6 мільярдів доларів США. Після цього даний фінансовий інститут оголосив про зміну своєї
інвестиційної політики. На тлі двох ринкових криз за останні 8 років він вирішив змінити структуру
свого інвестиційного портфелю, яка передбачає збільшити частку довгострокових лістингових пайових
цінних паперів до 50-60% портфелю, зменшити частку акцій публічних компаній на користь акцій
непублічних компаній, збільшити частку нерухомості до 8% [10, с. 2].
У Фінляндії інвестиційні доходи пенсійних фондів в період фінансової кризи також зменшилися.
Але якщо в середньому в світі даний показник знизився на 19%, то в даній скандинавській країні – на
14%. Дослідження експертів показують, що пенсійні активи Фінляндії значно диверсифіковані в
міжнародні цінні папери. Якщо вітчизняні інвестиції в даній країні складали 36% загального портфелю
пенсійних активів, то майже 32% становили інвестиції у європейські ринки і ще 32% – інвестиції в інші
країни світу [10, с. 2].
Висновки з проведеного дослідження. Проблема пенсійного забезпечення осіб похилого віку
є актуальною не тільки для України, але й для Скандинавських країн. Наприкінці ХХ, початку ХХІ
століття північно – європейські країни зіткнулися із серйозними соціальними проблемами, що
загрожують кризою державних фінансів. З найгостріших елементів кризи стала якраз система
пенсійного забезпечення населення. Оскільки ні солідарна, ні накопичувальна система не вирішує
тиску з боку старіючого населення, фінансові можливості не відповідають вимогам фінансування, весь
час зростає потреба для їх забезпечення.
Результати досліджень пенсійного забезпечення в Скандинавських країнах показали, що
подальше реформування державних пенсійних систем передбачає збільшення пенсійного віку, або
віку в якому надається право на одержання пенсії, приватизацію окремих частин пенсійних програм,
надання можливості диверсифікованого інвестування існуючих цільових фондів, зміну бази для
нарахування розміру допомоги. Враховуючи економічну, соціальну і демографічну ситуацію в Україні,
а також потребу у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, практичний
досвід даних країн з використання накопичувальних пенсійних програм є корисним для нашої держави
і може мати практичне застосування.
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Анотація
Досліджуються питання практичного використання системи накопичувального пенсійного
страхування в сучасних пенсійних моделях Скандинавських країн, вивчаються особливості, що
виділяють їх серед інших розвинутих європейських країн, аналізуються їх переваги, недоліки,
характерні ознаки використання в кожній скандинавській країні, відмічаються тенденції розвитку в
умовах фінансової кризи.
Ключові слова: пенсійна реформа, накопичувальне пенсійне страхування, пенсійні активи,
страхові пенсійні внески, пенсійний вік, фондовий ринок.
Аннотация
Исследуются вопросы практического использования системы накопительного пенсионного
страхования в современных пенсионных моделях Скандинавских стран, изучаются особенности,
выделяющие их среди других развитых европейских стран, анализируются их преимущества,
недостатки, характерные признаки использования в каждой скандинавской стране, отмечаются
тенденции развития в условиях финансового кризиса.
Ключевые слова: пенсионная реформа, накопительное пенсионное страхование,
пенсионные активы, страховые пенсионные взносы, пенсионный возраст, фондовый рынок.
Annotation
The problems of the practical use of funded pension insurance in the current pension model
Scandinavian countries, are the characteristics that distinguish them from other developed European
countries, analyzes their advantages, disadvantages, characteristics of use in every Scandinavian country,
marked by trends in financial crisis.
Key words: pension reform, pension savings, pension assets, pension insurance contributions,
retirement age, the stock market.
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА
ПРИБУТКОВІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Прибуткова діяльність промислових підприємств вважається
домінантою їх економічного зростання. Сучасні динамічно змінювані умови господарювання
потребують пошуку шляхів, які забезпечують стабільність і стійкість розвитку підприємств, що надає
актуальності діагностиці та прогнозуванню прибутковості їх діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Вирішення питань фінансового аналізу і прогнозування
фінансових результатів пропонується українськими ученими (І.А. Ігнатьєвою [1], В.М. Ізмайловою [2],
Л.А. Костирко, В.О. Мец [3], Є.В. Мнихом [4] та іншими). Пошук шляхів підвищення прибутковості
вітчизняних підприємств ґрунтується на оцінці її сучасного стану.
Однак ще недостатньо висвітлюються в науковій літературі питання впливу світової фінансової
кризи на результативність господарювання і перспективної прибутковості вітчизняних промислових
підприємств за умови виходу з кризової ситуації.
Постановка завдання. Метою написання статті є виявлення тенденцій
у показниках
прибутковості вітчизняних підприємств за умов виходу із світової фінансової кризи для окреслення
майбутнього сценарію її прояву.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінюючи прибутковість промислових
підприємств України за загальними показниками, що характеризують тенденції у динаміці фінансових
результатів їх діяльності за останні 9 років (з 2002 по 2010 рр.), слід відмітити щонайменше два чітко
окреслених періоди:
1) етап, що передував виникненню та поширенню світової фінансової кризи і віддзеркалився у
показниках прибутковості у 2002-2007 рр.;
2) фазу дії світової фінансової кризи і її наслідків, яка охопила 2008 р., чітко позначилася щодо
прибутковості промислових підприємств у 2009 р. та відобразилася у показниках 2010 року (рис.1).
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Рис. 1. Динаміка показників прибутковості промислових підприємств
за 2002-2010 рр. [за 5]
На момент настання світової фінансової кризи прибутковість вітчизняних підприємств
характеризувалася позитивними змінами, про що свідчить:
– встановлення тенденції зростання прибутку у якості фінансового результату від звичайної
діяльності до оподаткування промислових підприємств України у кожному з періодів на протязі 20022007 рр.: величина вказаного прибутку збільшилася в 2007 році проти 2002 року у 11,7 разів,
зростання складало 43962,6 млн. грн.;
– постійне збільшення на протязі 2002-2007 рр. (крім 2005 р.) частки прибуткових промислових
підприємств у загальній їх кількості на тлі зростання отриманого ними прибутку: частка прибуткових
підприємств в 2007 р. досягла 66,6 % проти 48,0 % в 2002 р., тобто, виросла на 18,6 %, а отриманий
ними прибуток відповідно збільшився до 56956,9 млн. грн. проти 13588,3 млн. грн., тобто в 4,2 рази;
– адекватне зменшення у промисловості в тому ж періоді питомої ваги збиткових підприємств у
загальній їх кількості (рис. 2).
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Рис. 2. Частка прибуткових, збиткових промислових підприємств та підприємств, що
впроваджували інновації [за 5]
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Така ситуація сформувалася за умов переходу до ринкових відносин, що створили суттєві
стимули для розвитку підприємств переважної більшості галузей промисловості, ознакою чого було
формування в промисловості у 2002-2007 рр. тенденції щорічного зростання загальних обсягів
виробництва та реалізації промислової продукції (рис. 3). Цей позитивний результат був наслідком
комбінованої взаємодії низки внутрішніх та зовнішніх факторів, які задіяли наявні ресурси зростання.
Індекси виробництва
промислової продукції, у
відсотках до попереднього
року
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Рис. 3. Динаміка виробництва та реалізації промислової продукції, інвестицій в основний
капітал в промисловості за 2002-2010 рр.[за 5]
Так, у зв'язку із зростанням обсягів виробництва в базових галузях промисловості протягом
2002-2007 рр. підприємства частину коштів направляли на оновлення та придбання засобів
виробництва, що ініціювало зростання інвестиційного попиту і сприяло збільшенню інвестиційних
ресурсів.
На промислових підприємствах було досягнуто суттєвого приросту капіталовкладень, куди в
2007 р. спрямовано 188,5 млрд. грн. інвестицій в основний капітал, що у 5,1 рази більше обсягу 2002
р. (рис. 3).
Однак, не можна не відмітити негативних рис вітчизняної економіки щодо впливу на
прибутковість промислових підприємств у тому ж періоді, зокрема:
– зменшення питомої ваги збиткових підприємств супроводжувалося збільшенням суми
отриманого ними збитку у 2007 р. в порівнянні з 2002 р. на 3405,6 млн. грн., тобто, на 34,6%;
– у загальному обсязі інвестицій у промисловість за 2002-2007 рр. питома вага вкладень у
підприємства у розрізі галузей в багатьох випадках була значно нижчою, ніж частка реалізованої
продукції (робіт, послуг) у загальному обсязі реалізації промислової продукції;
– зменшення питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації (рис.2);
– при позитивній динаміці зростання обсягів інвестицій залишалися низькими частки їх освоєння
(використання).
В цілому ж, на протязі 2002-2007 рр. вимальовувався цикл підвищення прибутковості
промислових підприємств, перерваний кумулятивним
ефектом світової кризи, яка в Україні
розпочалася передусім як фінансова [6].
В умовах погіршення зовнішнього та внутрішнього економічного середовища прибутковість
промислових підприємств України зазнала одного з найглибших спадів, а статистичні дані за 2009 р.
посвідчили появу ознак того, що економічна корекція вже досягла дна в такому ключовому секторі, як
промисловість, коли вперше за останнє десятиліття мала місце криза прибутковості, проявом якої
фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості виявився збиток
у розмірі 4788,1 млн. грн.
Після кризово-рецесійних 2008-2009 років, 2010 рік характеризується як рік поступового
одужання національного виробництва, що знаходить відображення у показниках прибутковості.
Відмічаючи вплив світової кризи на прибутковість промислових підприємств, у пошуках шляхів
до економічного відновлення слід відзначити позитивні елементи, як:
– суттєве підвищення обсягів промислового виробництва на 11,2% у 2010 р. у порівнянні з
2009 р. (проти падіння в 2008-2009 рр. відповідно на 5,2% та 21,9%) та зростання обсягу реалізації
промислової продукції у 2010 р. на 33,2% проти 2009 р. (рис.3);
– наявність прибутку у якості фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування
промислових підприємств у 2008 та 2010 роках (рис.1);
– постійне збереження на протязі 2008-2010 рр. достатньо високої частки прибуткових
промислових підприємств у загальній їх кількості (близько 60%) (рис.2);
– значне зменшення суми збитку, отриманого промисловими підприємствами в 2010 р. проти
2008-2009 рр. (на 30,6% та 27,5% відповідно).
Зауважимо, що крива зміни фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування
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вітчизняних промислових підприємств на даний період ілюструє припущення прихильників швидкого Vподібного відновлення економіки (рис.1). Цим, поки що, не підтверджується гіпотеза тих, хто завбачали, що
відновлення буде млявим і, у цілому, нижчим від середнього значення за останні роки, тобто U-подібним,
та може протривати, принаймні, два роки, оскільки вказаний показник в 2010 р. в сумі 26530,5 млн. грн. є
вищим, ніж у 2008 р., коли складав 20243,2 млн. грн., на 6287,3 млн. грн., тобто на 31,1%.
Разом з тим, не слід відкидати припущення спеціалістів про зростання ризику другої хвилі
рецесії і ймовірність W-подібного розвитку економічної ситуації, оскільки дві причини настання такого
сценарію, вказані професором Нуріелем Рубіні, що передбачив нинішню кризу, залишаються [7]:
1) наявність ризиків, пов'язаних із варіантами згортання заходів щодо стимулювання економіки
(exit strategy); якщо відбудеться підвищення податків, скорочення видатків і швидка ліквідація
надлишкової ліквідності, це може підірвати відновлення і повернути економіку до стаг-дефляції
(рецесія та дефляція);
2) пришвидшене зростання цін на нафту, електроенергію і продукти харчування, ніж повинно
бути, виходячи з фундаментальних факторів, зокрема, через спекулятивні міркування.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз основних економічних показників промислових
підприємств, що характеризують результати їх діяльності, приводить до висновку, що контур
необхідності підвищення їх прибутковості не проявляється безпосередньо через абсолютні та відносні
економічні показники, а набуває завуальованого змісту. Досить привернути увагу до того свідчення,
що рентабельність операційної діяльності промислових підприємств за 2009 рік склала 1,8%, оскільки
результатом від їх операційної діяльності був прибуток в сумі 18666,7 млн. грн. (у противагу до уже
згадуваного збитку у якості фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у тому
ж році) [5]. Тому, на наш погляд, для ефективного управління прибутковістю дослідження потребують
не стільки окремі прояви стану прибутковості промислових підприємств через абсолютні, відносні та
доповнюючі показники, що її окреслюють, скільки якість прибутковості [8].
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Анотація
В статті виявлені загальні тенденції зміни прибутковості вітчизняних промислових
підприємств у передбаченні сценарію їх подальшого розвитку за умов виходу із світової фінансової
кризи, що вказує на потребу дослідження якості прибутковості.
Ключові слова: прибутковість, підприємства, світова фінансова криза.
Аннотация
В статье выявлены общие тенденции изменения прибыльности отечественных
промышленных предприятий в предвидении сценария дальнейшего их развития в условиях выхода
из мирового финансового кризиса, что указывает на потребность исследования качества
прибыльности.
Ключевые слова: прибыльность, предприятия, мировой финансовый кризис.
Annotation
The article identified common trends in profitability of domestic industry in anticipation of further
development scenario emerges from the global financial crisis, indicating a need for research quality
profitability.
Key words: performance, Enterprise, global financial crisis.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ
Постановка проблеми. В період становлення ринкових відносин в Україні одним з основних
завдань банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності відтворювального
процесу, насамперед, шляхом своєчасного задоволення потреби економічних агентів в необхідному
капіталі. Гострота цієї проблеми полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського
кредитування підприємництва лише частково задовольняє потреби економіки: істотно проявляє себе
дефіцит позичкового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою
ефективністю економіки, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. Це, в свою
чергу, зумовлює застосування недостатньо ефективних методів кредитування.
Одним із важливих джерел фінансування розвитку підприємництва є надання мікрокредитів
вітчизняними банками та різного роду фондами і небанківськими фінансово-кредитними установами.
Дослідження проблеми мікрокредитування малого і середнього бізнесу є важливим і актуальним,
необхідність якого зумовлена високою соціально-економічною роллю малого підприємництва та
недостатнім науково-теоретичним, методичним та організаційно-економічним обґрунтуванням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням механізмів фінансового
забезпечення мікрокредитування сфери малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку
економіки займались учені-економісти: О. Барановський, З. Варналій, М. Долішній, В.Єлейко,
М. Козоріз, М. Колісник, М. Крупка, А. Мороз, С. Реверчук, Т. Смовженко, С. Соболь та інші.
Віддаючи належне напрацюванням економістів, здійсненим у галузі теорії та практики кредиту, і
зокрема банківського кредиту, слід зауважити, що до цього часу багато проблем не знайшли свого
вирішення. У вітчизняній економічній теорії відсутні праці, в яких би комплексно розв’язувались сучасні
складні проблеми забезпечення мікрокредитування малого і середнього бізнесу як одного з чинників
економічного зростання.
Постановка завдання. В сучасних умовах суттєво зростає значення кредитних відносин в
економічному житті суспільства. Це обумовлено фундаментальними змінами основ функціонування та
розвитку кредиту в процесі системної трансформації економіки країни. Кредитні відносини
опосередковують процес руху суспільного капіталу, глибоко проникли в усі фази суспільного
відтворення, у систему виробництва та споживання, охоплюють всі рівні економіки, що й зумовлює
актуальність даного дослідження.
Метою даної статті є аналіз ризиків, які виникають під час кредитування суб’єктів малого
підприємництва та обґрунтування методів їх зниження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ситуація щодо кредитування комерційними
банками України малих підприємств в загальнодержавному масштабі залишається незадовільною.
Основними перешкодами на шляху розширення кредитних операцій банків з малими підприємствами
являються:
1) незначні обсяги кредитування малого підприємництва;
2) короткостроковий характер більшої частки кредитів, які видаються банками малим
підприємствам, тобто кредитів, які не в стані вирішити проблеми розширення діяльності позичальника;
3) низька інвестиційна активність в державі;
4) високі ризики кредитування, особливо при мікрокредитуванні.
Тому низька прибутковість кредитування суб’єктів малого підприємництва внаслідок низьких
обсягів кредитування та значних транзакційних витрат банків визначають ризик кредитування малих
підприємств основною перешкодою розширенню кредитних операцій банків з ними.
Операції банків по кредитуванню суб’єктів малого підприємництва пов'язані з підвищеним
рівнем всіх традиційних джерел ризику. Також для них характерна наявність специфічних “зон ризику”
малого підприємництва, які виникали поступово в процесі його становлення та подальшого розвитку й
набули характерні ознаки: організація діяльності в умовах нестабільних ринків і реакцією на це
виявилася їх змушена багатопрофільність; певна відірваність, ізольованість малого бізнесу від
формування всього підприємницького середовища, яка пов’язана з тим, що малий бізнес входив у
ринкове середовище раніше великих підприємств і тому розвивався і розвивається “без прикриття” з
боку великих підприємств; деформалізація господарського малого бізнесу, правами якої є розрив між
реальними й формально врахованими обсягами господарського обороту малих підприємств, а також
між малими підприємствами, що формально значаться і їх фактично діючим числом; мінімальна
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“внутрішня інформаційна забезпеченість” підприємств малого сектора економіки. Значною мірою
можуть сприяти доступу до кредитування кредитні реєстри (бюро), інституції, які збирають та надають
інформацію про позичальників, що в свою чергу допомагає позикодавцям оцінювати ризики і, зрештою
ефективніше розподіляти свої кошти [5, с. 65].
Проблему ризиків в принципі вирішити не можливо через їхню об’єктивність як економічної
категорії, але проблема високих ризиків істотно послаблюється через впровадження банками
процедури управління ризиками. Управління ризиками є основним змістом роботи банку в процесі
кредитування підприємців малого сектора економіки та охоплює всі стадії цієї роботи – від первинного
розгляду кредитної заявки до завершення розрахунків і розгляду питання про поновлення
(продовження) кредитування. При цьому керування ризиками становить органічну частину керування
процесом кредитування в цілому.
Банківська програма управління ризиками містить у собі облік всіх складових ризику й
дотримання конкретних видів роботи з управління ними.
До складових керування ризиками відносяться: прийняття ризику венчурного кредитування
(формування фондів для списання втрат по позичках); перенесення ризику на підвищені процентні
ставки; прийняття матеріального забезпечення (застава); прийняття фінансового забезпечення
(порука або гарантія); розподіл ризику; опосередкування ризику.
На першому етапі узгодження сума кредиту диктується реальною вартістю інвестиційного
проекту плюс витрати на формування необхідних резервів, які розраховуються, виходячи з характеру
проекту й строків його здійснення. Заниження строків кредиту при цьому під приводом мінімізації
ризиків у дійсності здатні ці ризики істотно збільшити через небезпеку неповного фінансування
проекту й, по суті, його зриву на заключній стадії. Більш тривалий строк кредиту збільшує його ризик;
однак штучний “стиск” строку кредиту може мати негативний вплив на позичальника, підштовхнути
його до більш ризикованих й навіть помилкових господарських рішень та, в кінцевому рахунку,
збільшити загальні ризики й позичальника, й банку.
Істотним інструментом керування ризиками може служити підвищена процентна ставка. Однак,
як показує світовий досвід взаємодії банків з малими підприємствами, цей інструмент керування
ризиками малопродуктивний. В умовах же українських реалій кредитного ринку механізм підвищеної
процентної ставки, як фактор компенсації ризиків, не може бути реалізований через і без того високий
процентний тиск на малого позичальника та низький обсяг кредитних відносин більшості банків з
даною сферою господарювання.
Основним інструментом керування ризиками при кредитуванні малого підприємництва є
практика позичок під забезпечення, яке звичайно береться без розрахунку на те, що воно обов'язково
буде реалізоване. Проте управління забезпеченням є заморочливими, трудомісткими й
неприбутковими операціями для банку. Банку взагалі не має сенсу брати в заставу забезпечення, яке
він не в змозі реалізувати. Однак, видача позички без забезпечення – це, по суті, форма венчурного
кредитування, що різко підвищує ризики “неповернень” і змушує банки іммобілізувати значні кошти у
відповідні цільові резерви.
Істотним моментом управління ризиками при кредитуванні малого підприємництва на сучасному
етапі повинно стати питання про поділ ризиків, який означає розподіл тягаря мобілізації джерел
фінансування між декількома інвесторами, включаючи й самого позичальника. Наприклад, відомою
формою поділу ризиків виступає залучення гарантій по кредиту, які, як правило, охоплюють приблизно
від 50% до 2/3 вартості проекту й 75-80% вартості кредиту [1, с. 85].
Опосередкування ризику часто полягає в тому, що ресурси спрямовуються не безпосереднім
позичальникам, а спеціалізованим проміжним фінансовим інститутам, безпосередньо орієнтованим на
потреби малого бізнесу. Такими інститутами сьогодні виступають Український і регіональні фонди
підтримки підприємництва та кредитні союзи малих підприємств. Український фонд підтримки
підприємництва здійснює надання бюджетних коштів суб’єктам малого підприємництва на конкурсних
засадах на поворотній основі за умови забезпечення виконання зобов’язання щодо їх повернення та
сплати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки Національного
банку, яка діє на дату укладення договору, у розмірі: від 50 000 до 100 000 гривень на строк до одного
року; від 100 001 до 250 000 гривень на строк до трьох років з відстроченням повернення основної
суми боргу до одного року. Бюджетні кошти надаються суб’єктам малого підприємництва для
виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх
технологій, провадження виробничої діяльності, будівництва та реконструкції виробничих приміщень.
Однак при відсутності постійної державної бюджетної підтримки названі інститути не в змозі істотно
вплинути на поліпшення кредитних відносин малого підприємництва.
Складові управління ризиками банківського кредитування перебувають у полі постійного
контролю відповідних служб банку. Проте моніторинг службами контролю банків складових ризику
зводиться не лише до спостережень за діями (або бездіяльністю) самих малих підприємствпозичальників. Не менш важливі й процеси, що відбуваються в його навколишньому господарському
середовищі, зокрема, у тій галузі або підгалузі, де концентрується основний обсяг господарської
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діяльності позичальника. Для того, щоб мале підприємство було здатне успішно продовжувати свою
діяльність, необхідно прогнозувати зміни в галузі та вчасно реагувати на них. Банк, оцінюючи
здатність клієнта підготуватися до можливих змін, вживає попереджувальних заходів для мінімізації
можливих ризиків у майбутньому. У відносинах з малими підприємствами такий моніторинг із боку
банків відсутній або практично відсутній.
Спираючись на досвід економічно розвинутих країн, а також враховуючи напрацювання
власних та інших фондів підтримки підприємництва, Український фонд підтримки підприємництва
розробив і підготував до реалізації такі прогресивні форми фінансової підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності, як фінансове поручительство (гарантія) ФПП по кредитах, отриманих
позичальниками в комерційних банках, сумісне з банками (консорціумне) фінансування, сплата
відсотків за банківськими кредитами на поворотній основі та ін. Такі механізми підтримки дозволять
збільшити обсяги фінансування малого підприємництва, полегшити доступ до банківських кредитних
ресурсів для суб’єктів малого підприємництва, які не мають достатнього забезпечення фінансових
зобов’язань (застави), сприяють зростанню обсягів капіталізації виробництва, формують базу для
зниження собівартості продукції, зростання обсягів її реалізації.
Висновки з проведеного дослідження. Здійснено дослідження теоретичних та
методологічних основ функціонування мікрокредитування, його впливу на процеси зростання
національної економіки. З‘ясовано, що кредит виступає важливим чинником економічного зростання.
Використання кредиту відрізняється багатоаспектністю напрямів застосування, тобто як важливе
джерело фінансування інвестицій для технічного переоснащення та технологічного оновлення діючих
підприємств; створення нових підприємств на інноваційній основі; споживче кредитування для
розвитку людського капіталу.
Одним з найбільш ефективних інструментів керування ризиками банківського кредитування
малого бізнесу можна вважати систему гарантій, особливо таких, що видаються від імені
спеціалізованих фінансових установ. Гарантія сама по собі не вирішує повністю проблеми доступності
кредиту для малих підприємств. Гарантія – ринковий товар, що має свою ціну. При цьому в умовах
української економіки високий рівень підприємницьких ризиків неминуче визначає високу “ціну” такого
специфічного товару, як гарантія. Для одержання реального доступу малих підприємств до системи
гарантій у сучасному періоді треба істотно змінити ситуацію, так щоб у гарантійних схемах
кредитування для малого бізнесу чітко проглядався компонент державної підтримки. Не випадково на
сьогодні в Україні найбільш перспективними є регіональні схеми таких гарантій, що спираються на
можливості регіональних бюджетів.
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Анотація
У статті розглянуто основні перешкоди на шляху розширення кредитних операцій банків з
малими підприємствами. Проаналізовано ризики кредитування малих підприємств та основні
інструменти управління ними.
Ключові слова: банківські ризики, кредитування, мікрокредитування, мале підприємство,
суб’єкт малого підприємництва.
Аннотация
В статье рассмотрены основные препятствия на пути расширения кредитных операций
банков с малыми предприятиями. Проанализированы риски кредитования малых предприятий и
основные инструменты управления ими.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ
Постановка проблеми. За умов становлення української держави винятково важливого
значення набуває побудова ефективної банківської системи. Роль банківської системи для
національної економіки важко переоцінити. Банківські установи є рушійною силою розвитку економіки
та ринкових перетворень. Основним завданням банківського сектору є забезпечення фізичних та
юридичних осіб фінансовими ресурсами. Дослідження процесу формування та функціонування ринку
банківських послуг в Україні зумовлене виходом вітчизняних банківських установ на міжнародні ринки і
має важливе теоретичне і практичне значення для забезпечення стабільності як банківської, так і
фінансової системи України загалом.
Розвиток ринкових відносин визначає ряд першочергових завдань діяльності банків, з котрими і
пов’язане формування і функціонування ринку банківських послуг в Україні. Розширення діапазону
банківських послуг суттєво випливає з конкурентних ринкових умов, котрі складаються на
вітчизняному ринку. Така стратегія направлена на отримання конкурентних переваг і виходу певного
банку на провідне місце. Умови зростаючої конкуренції диктують необхідність розвитку ринку
банківських послуг, методів обслуговування та нових його сегментів. Адже кожен банк зацікавлений в
можливості підвищення власних прибутків, розширення кількості клієнтів та збільшення свого рейтингу
на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження проблем розвитку ринку
банківських послуг в Україні присвячено праці багатьох провідних вітчизняних науковців, таких як
Р.Тиркало, О.Дзюблюк, О.Васюренко, В.Коваленко, О.Лаврушин, З.Сороківська, В.Трохименко,
В.Міщенко та ін.
Дослідження ринку банківських послуг у вітчизняній науковій думці знаходиться лише на
початковій стадії, як і сам процес його розвитку. В літературі не сформувалось єдине трактування
сутності банківської послуги, практично відсутні методики визначення собівартості та цін на банківські
послуги, немає планів та прогнозів розвитку сфери банківських послуг на перспективу. На практиці це
призводить до відсутності комплексних підходів в дослідженні ринку банківських послуг та в роботі
комерційних банків.
Водночас, з огляду на сучасні тенденції розвитку світової економіки, подальших досліджень
потребують питання кредитоспроможності банківської системи України та якості нових пропонованих
послуг.
Постановка завдання. Розвиток ринку банківських послуг на сучасному етапі відбувається
переважно за рахунок практичних напрацювань окремих банків без відповідних науковометодологічних узагальнень та обґрунтувань і законодавчого підкріплення, що негативно впливає на
банківську систему в цілому. В умовах зменшення доходності багатьох банківських операцій,
нерозвиненості ринку цінних паперів і ринку міжбанківських кредитів тощо, банківські послуги можуть
стати надійним, довгостроковим джерелом доходів українських банків.
Мета статті полягає у визначенні основних засад формування та функціонування ринку
банківських послуг в Україні. На сьогоднішній день важливим є вивчення і вирішення проблеми
підвищення ефективності банківських послуг. Першорядну значущість в розвитку банківської системи
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країни отримують – поліпшення якості банківського обслуговування клієнтів, використання новітніх
способів управління, розширення асортименту надання банківських послуг. Все це зумовило вибір
теми і актуальність дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Тривалий час між науковцями спостерігаються
суперечності щодо визначення поняття “ринок банківських послуг”. У економічній літературі можна
побачити різне його формулювання. Наприклад, у праці В.О. Ткачука - “Ринок банківських послуг - це
специфічна сфера економічних відносин, функцією яких є балансування попиту і пропозиції на
банківські продукти”. А.В. Головач висвітлює дане питання так: “Ринок банківських послуг — це
специфічна сфера товарних відносин, де основними операціями є акумулювання грошових коштів та
їх нагромадження, надання кредитів, здійснення грошових розрахунків, емісія грошей і цінних паперів,
операції з іноземною валютою тощо”[1]. Ми можемо спостерігати, що автори розділяють свої думки
щодо сутності ринку банківських послуг.
Доцільно сформулювати визначення ринку банківських послуг, проаналізувавши і узагальнивши
різні твердження.
Ринок банківських послуг – це сукупність економічних відносин, що забезпечують реалізацію
попиту на різні послуги з боку клієнтів, їх пропозицію банківськими установами та формування ціни [7].
Ринок банківських послуг є невід’ємним сегментом загального ринку і в основному діє по його законах,
хоча і має свої особливості функціонування і розвитку.
Істотні відмінності є у визначенні поняття “банківська послуга”. Так, думки вітчизняних науковців
дещо різняться. Існують твердження, що поняття “банківська послуга” і “банківська операція” тотожні.
Не вдаючись до розгляду всіх визначень щодо змісту цих понять, зазначимо, що між ними є суттєві
відмінності: послуга це – кінцевий результат, готовий продукт банку, тоді ж як операція – лише
виробничий процес. Банківська послуга – це форма задоволення потреб клієнтів.
За роки незалежності відбулися значні зміни на ринку банківських послуг України. На ринок
прийшли транснаціональні іноземні банки, відбулися перші банкрутства і численні закриття банків,
почався процес “оздоровлення” та “санації” банків. Значно збільшилась клієнтурна база банків та
потенційний спектр можливих банківських послуг. Вітчизняні банки все сильніше почали відчувати
конкурентний тиск і вистояти на грошово-кредитному ринку їм стало все складніше. І надалі їх успіх
багато в чому буде залежати від перебудови роботи самих комерційних банків, здатності їх
використовувати зарубіжний досвід з врахуванням вітчизняних особливостей, пошуку нових форм
обслуговування клієнтів, підвищення прибутковості активних і пасивних операцій, зниження
собівартості банківських послуг.
Післякризова економічна ситуація зумовлює банківські установи до пошуку нових шляхів
розвитку та залучення нових клієнтів. Проте, значна кількість нових банківських послуг
характеризується підвищеним рівнем ризику. Також відома закономірність двох параметрів: високий
ризик – висока дохідність, низький ризик – низька дохідність. А це означає, що для того, щоб отримати
високу винагороду за реалізацію послуги необхідно зважитись піти на високий рівень ризику. У цій
справі кожен банк сам вибирає, які нові послуги може запропонувати клієнтам і який рівень ризику він
здатний прийняти на себе.
Більше того, в умовах кризових явищ, традиційні кредитні операції не можуть забезпечити
банкам належний рівень дохідності, тому і спостерігається тенденція до універсалізації банківської
діяльності і створення повноцінного ринку послуг, що забезпечує попит і пропозицію клієнтів з метою
задоволення їх потреб. Говорячи про комерційні банки, необхідно підкреслити, що ці установи
постійно еволюціонують: міняються форми операцій, методи конкуренції, системи контролю та
управління.
Учасниками ринку банківських послуг в Україні можна вважати:
1. Продавців послуг: Національний банк України як центральний банк; комерційні банки;
небанківські кредитно-фінансові інститути; консалтингові компанії.
2. Споживачів послуг: фізичні особи; юридичні особи.
Ринок банківських послуг, в свою чергу, ділиться на дрібніші сегменти: ринок депозитних послуг,
ринок кредитних послуг, ринок розрахунково-касових послуг, ринок інвестицій, ринок довірчих послуг,
валютний ринок та інші. Відповідно на цих ринках проводиться купівля-продаж таких послуг:
кредитних, депозитних, розрахунково-касових, інвестиційних, довірчих, валютних та ін.
Великого значення набуває і та обставина, що крім постійної роботи з пошуку і залучення нових
клієнтів банки усе більше уваги покликані приділяти більш якісному і різнобічному задоволенню
запитів уже наявних клієнтів, зокрема за рахунок використання суміжних або додаткових послуг.
Станом на 1 лютого 2011 року в Україні зареєстровано 195 банківських установ. На сьогодні
вони здатні запропонувати клієнтам до 200 видів різних банківських послуг. Але є визначений
обов’язковий набір послуг, без котрого банк не може існувати. До них відносять: прийом депозитів,
здійснення платежів і розрахунків, видача кредитів. Для успішного впровадження нової банківської
послуги на ринок, вона повинна відповідати наступним вимогам: відповідати в повній мірі потребам
клієнтів банку; базуватися на сильних сторонах діяльності банку; бути кращою і досконалішою від
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пропозицій конкурентів та власних аналогічних попередніх послуг; повинні мати стратегічний характер
(розроблені на перспективу).
Ринок банківських послуг може сегментуватися за групами споживачів на: оптовий; роздрібний;
міжнародний; державний; посередницький.
Оптовий ринок обслуговує юридичних осіб, роздрібний – фізичних осіб та приватних
підприємців, що до них прирівнюються. На державному ринку товари і послуги отримуються з метою їх
передачі в соціальну сферу. Посередницький теж відноситься до оптового, на якому організації посередники отримують прибуток за рахунок перепродажу раніше отриманих товарів і послуг.
Міжнародний ринок – обслуговує споживачів за межами країни.
Останнім часом, спостерігається поступове зростання попиту на банківські послуги суб’єктів
підприємницької діяльності та фізичних осіб. Процес формування повноцінних ринкових відносин в
економіці України нерозривно пов’язаний із механізмом функціонування ефективної інфраструктури
фінансового ринку, у центрі якої перебуває банківська система. Саме від того, наскільки ефективно
здатні банки діяти на різних сегментах даного ринку визначатиметься успішність ринкових
перетворень, забезпечення інтенсивного економічного зростання та добробуту країни. В конкурентних
умовах найкращі результати буде мати той банк, котрий точніше вирахує всі чинники взаємодії банку і
клієнта, і в першу чергу — різноманітність потреб клієнтів. Проте, можна спостерігати тенденцію до
легкого і швидкісного завоювання банками нових послуг конкурентів. Тому, більшість вітчизняних
банків пропонують своїм клієнтам приблизно однаковий набір послуг. Також, слід зауважити, що у
кожному регіоні України є кілька провідних банків, котрі займають на даному сегменті ринку
монопольне місце. Таке суперництво дає малим місцевим банкам примітивні можливості розвитку [3].
Висновки з проведеного дослідження. Важливими факторами, що забезпечать розвиток та
ефективне функціонування ринку банківських послуг в Україні можна вважати:
- розробку стратегії розвитку банківських послуг, засновану на зарубіжному досвіді провідних
банків;
- удосконалення нормативно-правової бази та регулювання діяльністю банків;
- розробку і впровадження продуктивного ряду, розрахованого на довгострокову перспективу;
- посилення конкуренції на вітчизняному ринку.
Сьогодні, банки не лише активно вивчають бажання клієнтів, але й суттєво на них впливають –
розробляють та впроваджують різні банківські продукти. Розробка і впровадження нових послуг,
модернізація вже існуючих є головним чинником маркетингової політики банків.
Бібліографічний список
1. Головач А. Банківська статистика: навчально-методичний посібник / А.Головач, Б.Захожай,
Н.Головач. К.:КНЕУ. – 2003. – 161 с..
2. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в
Україні / О.Дзюблюк // Банківська справа. –2006. – №5-6. – С.23-35.
3. Коваленко В. Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на
ринку банківських послуг України / В.Коваленко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 87.
4. Ткачук В. Маркетинг в банку: навчальний посібник / В.Ткачук. – Тернопіль: «СинтезПоліграф». – 2006. – 225 с.
5. Трохименко В. Ринок банківських послуг в Україні / В.Трохименко // Статистика України. –
2010. – №2. – С. 26-31.
6. Трохименко В. Сутність та структура сучасного ринку банківських послуг / В.Трохименко //
Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2010. – № 2. – С.76-81.
7. Савченко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України / Т.Савченко // Економіка
України. – 2007. – №8. – С.27-32.
8. Брегеда О.А. Місце банківських послуг в Інтернет – просторі України / О.А.Брегеда // Вісник
НБУ- 2001. – №6. – С.23-25.
Анотація
В статті розглядається ринок банківських послуг, який є невід’ємною і водночас дуже
важливою складовою сучасної ринкової економки. Визначено, що банки поступово перетворилися у
основних посередників під час перерозподілу грошових коштів в процесі економічного відтворення.
Ключові слова: ринок банківських послуг, сегментація, банківські операції та послуги,
споживачі послуг, продавці послуг.
Аннотация
В статье рассматривается рынок банковских услуг, который является неотъемлемой и
одновременно очень важной составляющей современной рыночной экономки. Определено, что
банки постепенно превратились в основных посредников при перераспределении денежных
средств в процессе экономического воспроизводства.
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Ключевые слова: рынок банковских услуг, сегментация, банковские операции и услуги,
потребители услуг, продавцы услуг.
Annotation
The article deals with the banking services market, which is an integral and simultaneously a very
important component of a modern market housekeeper. Determined that the banks have become major
intermediaries in the redistribution of cash in the process of economic reproduction.
Key words: banking market, segmentation, banking transactions and services, customer services,
sales services.
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем аграрного сектору вітчизняної економіки
є подолання існуючих перешкод щодо поліпшення та розширення кредитного забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників. З часу здобуття Україною незалежності проблеми, пов’язані
з кредитуванням сільськогосподарських підприємств набули значного загострення, внаслідок чого
фінансовий стан агроформувань з року в рік погіршувався. Таким чином, складність проблем
кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників зумовлює необхідність подальшого
дослідження теоретичних, методичних та практичних питань щодо розв’язання найболючіших
проблем українського села.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне бачення концепцій, моделей, механізмів та
особливостей кредитного забезпечення агроформувань знаходимо у багатьох працях наукових
дослідників. З-поміж них слід виділити вагомі наукові доробки таких українських вчених як
В.М. Алексійчук, М.Я. Дем’яненко, М.Й. Малік, М.І. Савлук, В.Д. Лагутін та інші. Вони збагатили
економічну науку глибокими, фундаментальними ідеями, які стали фактором нових світоглядних
орієнтацій. Однак, незважаючи на численні наукові розробки, проблема кредитування
агропромислового комплексу України й надалі залишається актуальною.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування напрямів вирішення складних
проблем кредитування села, розв’язки низки нагальних нормативно-правових, організаційних та
інституційних питань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток агропромислового комплексу України
визначається наявністю ряду гострих фінансових проблем, що вимагають вдосконалення вже
існуючих і розробки нових методів, методик, прийомів забезпечення фінансовими ресурсами
сільськогосподарських підприємств. Один із найбільш негативних наслідків фінансової кризи, що
призводить до неплатоспроможності підприємств як фінансових партнерів і перешкоджає здійсненню
їх фінансової діяльності є низький рівень забезпеченості аграрного сектору економіки України
фінансовими ресурсами. При цьому велике значення має пошук пріоритетних напрямів формування й
ефективного використання фінансових ресурсів господарюючими суб’єктами в аграрній сфері.
Сільськогосподарським підприємствам на відмінну від інших галузей економіки важче одержати
доступ до кредитних ресурсів внаслідок причин, висвітлених нижче. (табл. 1.) Однак є ще одна
проблема – це загальна слабкість та обмежений характер фінансового ринку України.
Зацікавленість комерційних банків у збільшенні обсягів кредитних вкладень в агропромисловий
комплекс залежать від досвіду і кваліфікації банківського персоналу. Останнім часом комерційні банки
при кредитуванні сільськогосподарських підприємств почали активно консультуватися з фахівцями, які
мають досвід практичної діяльності в агропромисловому комплексі, для того щоб розробити власну
методологію кредитування села. На стадії прийняття рішення про кредитування консультанти-аграрії
можуть надати допомогу банківським спеціалістам визначити, наскільки дані закладені в бізнес планах
позичальників є реальними: урожайність сільськогосподарських культур та продуктивність тварин,
витрати на купівлю садивних і паливно-мастильних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин.
Аграрії спільно з банківськими спеціалістами на стадії супроводження кредитів контролюють якість
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проведення агрономічних заходів. У ході збирання врожаю контролюють погашення наданих кредитів
та нарахованих процентів після реалізації виробленої продукції. Отже, необхідне зближення
банківського кредитування з агроекономічною наукою та практикою.
Таблиця 1
Основні перешкоди на шляху одержання кредитів
Досвід і кваліфікація банківського персоналу
Процедура отримання банківського кредиту
Недостатнє розуміння кредитних ризиків
Забезпечення повернення кредиту
Високі процентні ставки
Відсутність дієвого механізму застави майна
Рівний доступ до кредитних ресурсів
Мораторій на землю
Система оподаткування банківської діяльності
Відсутність послідовної державної політики з розвитку
сільського господарства
Відсутність належного страхування
Несприятлива економічна ситуація
Невеликі розміри кредитних спілок у сільській місцевості

Процедура отримання банківського кредиту для підприємств агропромислового комплексу
залишається однією з актуальних проблем. Особливо це стосується дрібних сільгоспвиробників та
фермерів. Однією з причин низької ефективності кредитування
сільськогосподарських
підприємницьких структур є велика кількість необхідних документів і тривалий період їхнього розгляду.
Розвиток кредитних відносин комерційних банків з підприємствами агропромислового комплексу
України гальмують кредитні ризики, що мають як системний, так й індивідуальний характер.
Системні кредитні ризики пов’язані із загальним станом економіки, прогнозованістю, розвитком,
проблемами законодавства. Індивідуальні кредитні ризики пов’язані з поведінкою конкретного
позичальника, його можливостями та бажанням своєчасно розрахуватися з кредиторами.
Для аграрної галузі актуальним питанням залишається повернення кредитів. Керівники
сільськогосподарських підприємств серед причин несвоєчасного повернення кредитів назвали такі:
відсутність прибутків через проблеми з реалізацією продукції, неспроможність повернути кредит через
неефективне використання кредитних коштів.
В Україні набув розвитку такий бізнес як колектинг (від англ. collect – збирати). На колекторські
компанії покладаються проблеми повернення простроченої заборгованості, яку банки не можуть
одержати зі своїх позичальників. Наприклад, якщо позичальник взяв у банку кредит і вирішив його не
повертати, то йому доведеться захищати свій вибір з рішуче налаштованими та професійно
підготовленими колекторами, які працюють у правовому колі.
Для того, щоб удосконалити кредитні відносини потрібно упорядкувати відсоткові ставки за
кредити, які надаються сільськогосподарським підприємствам на виробничі цілі. Враховуючи термін
кругообігу оборотних засобів, відсоткові ставки повинні бути нижчими за встановлені Національним
банком України. Ефективнішим і простішим за дотації вважається щорічне передбачення в бюджеті
коштів цільового спрямування на покриття різниці між цими ставками.
Відсутність дієвого механізму застави майна стримує розвиток банківського кредитування
сільськогосподарських підприємств. Об’єктом застави може бути земля, проте враховуючи високий
ступінь ризику неповернення кредитів, є ризик часткової втрати земель сільськогосподарського
призначення товаровиробниками і переходу їх у власність банків. Ступінь захищеності прав
кредиторів і можливість проведення різноманітних комерційних операцій передбачено чинним
законодавством, але майже відсутні нормативно-правові акти, направлені на захист
сільськогосподарських товаровиробників з боку держави в процесі фінансово-кредитних відносин.
Використання землі як застави для отримання кредитів не можливе, оскільки відсутній вільний
обіг земельних ресурсів. Внаслідок відсутності вільного обігу землі, орендні відносини, що склалися не
сприяють покращенню інвестиційного процесу. Отже, відсутність легальних способів продажу землі
призводить до тіньової схеми її купівлі-продажу.
Подальший розвиток фінансово-кредитної системи нерозривно пов’язаний з наданням рівного
доступу всім сільськогосподарським товаровиробникам до кредитних ресурсів. Особливу увагу
повинні приділити органи державної виконавчої влади рівності прав і доступу до кредитних ресурсів
усім суб’єктам господарювання. Слабкий доступ до фінансових ресурсів сільськогосподарських
виробників, зокрема, господарств населення обмежує інвестиційні можливості та зростання
ефективності виробництва.
Нині, в умовах критичного розвитку аграрного бізнесу необхідно дуже виважено підходити до
питання зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому що зняття
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мораторію може призвести не тільки до “імпорту” в Україну певних негативних явищ, а й до
непередбачуваних соціальних конфліктів та очевидного руйнівного обвалу цін на земельні ділянки
аграрного профілю. Не кажучи вже про відсутність необхідної нормативної бази та єдності по цих
питаннях влади, політикуму й суспільства.
Однак головним є те, що земля не являє собою повноцінного товару. Парламент України в
черговий раз продовжив мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня
2012 року.
Оскільки до 1 січня 2012 року в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського
призначення, сконцентрувати цей ресурс багато власників не мають можливості, поки що вони
спроможні орендувати ділянки в сільського населення.
Існуюча система оподаткування банківської діяльності має значний вплив на рівень ціни
кредиту. Державі необхідно зменшити податки комерційних банків, які беруть активну участь у
кредитному обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників, особливо тих, які одержують
кредити під гарантію уряду, враховуючи низький рівень кредитування комерційними банками
сільськогосподарського виробництва.
Неефективне використання державних коштів на підтримку сільського господарства
зумовлюється відсутністю послідовної державної політики з розвитку сільського господарства.
Державні ресурси розпорошуються серед безлічі реципієнтів, не приносячи відчутної допомоги нікому,
оскільки державні програми з розвитку сільського господарства не містять чітко визначених
пріоритетів.
Спеціальна державна програма страхування сільгоспвиробників є необхідною передумовою
ефективного функціонування сільськогосподарського виробництва. При кредитуванні сільського
господарства шляхом розвитку сучасної системи страхування держава повинна звернути особливу
увагу на зменшення ризику. Одним із засобів гарантування повернення кредитів аграріями може
служити урядова порука.
Несприятлива економічна ситуація, в якій перебувають сільськогосподарські товаровиробники
та відсутність відпрацьованої системи їх кредитного забезпечення, яка б урахувала специфіку
розвитку сільськогосподарської галузі є важливою причиною складного фінансового клімату аграріїв.
В сучасних умовах кредитні спілки неефективно кредитують дрібних фермерів та власників
господарств населення. Процентні ставки у кредитних спілках вищі, ніж у комерційних банках. Проте
вони мають і ряд переваг перед банками: як правило, не вимагають забезпечення; процедура подачі
заявки на одержання кредиту набагато простіша й швидша, ніж у комерційних банках.
Поліпшенню доступу фермерів до кредитних ресурсів сприяє урядова програма шляхом
надання субсидій на погашення частини процентної ставки. Кредитні спілки функціонують у містах, а
не в сільській місцевості.
Основними завданнями щодо поліпшення кредитування сільськогосподарських підприємств є:
комплекс заходів спрямованих на розвиток банківської системи, розширення ринку банківських послуг;
розширення можливостей та сприяння розвитку альтернативних фінансових установ; розробка і
застосування всіх можливих джерел для залучення капіталу при кредитуванні сільського
господарства: раціональне використання бюджетних коштів, збільшення асигнувань для кредитування
з держави, залучення іноземних кредитів, створення за їх рахунок механізмів державного,
банківського або змішаного кредитування; вирішення майнового і земельного питань; вирішення
проблем старих боргів.
Висновки з проведеного дослідження. При вирішенні існуючих проблем, які виникають при
кредитуванні сільськогосподарських підприємств, важливе місце має відводитись державному
втручанні, яке по мірі зникнення негативних ознак і появи достатніх коштів у господарчих суб’єктів
знижуватиметься.
Встановлено, що проблема кредитної підтримки сільського господарства полягає не тільки у
відсутності передумов для отримання ними фінансових ресурсів і повернення кредитних коштів, а й у
слабкій державній підтримці. В умовах, що склалися,, процес поліпшення кредитної підтримки і
фінансових можливостей із залучення кредитних ресурсів буде тривати досить довго.
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Анотація
У статті розкрито проблеми, пов’язані з організацією і здійсненням кредитування в аграрній
сфері виробництва й забезпечення кредитами сільськогосподарських товаровиробників.
Запропоновано конкретні заходи щодо удосконалення кредитного механізму. Обгрунтовано
неминучість державної підтримки досліджуваного підкомплексу.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, банківське кредитування, державна підтримка
аграрного сектору, кредит, кредитна спілка, кредитні ресурси, сільськогосподарські ризики,
страхування, фінансові ресурси, фінансовий стан.
Аннотация
В статье раскрыты проблемы, связанные с организацией и осуществлением кредитования
в
аграрной сфере
производства и обеспечения кредитами сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Предложены
конкретные
мероприятия
относительно
усовершенствования кредитного механизма. Обоснованно неизбежность государственной
поддержки исследуемого подкомплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, банковское кредитование, государственная
поддержка
аграрного
сектору,
кредит,
кредитный
союз,
кредитные
ресурсы,
сельскохозяйственные риски, страхования, финансовые ресурсы, финансовое состояние.
Annotation
Problems, related to organization and realization of crediting in the agrarian sphere of production and
providing of agricultural commodity producers credits, are exposed in the article. Concrete measures are
offered in relation to the improvement of credit mechanism. Grounded inevitability of state support of the
probed subcomplex.
Key words: agroindustrial complex, bank crediting, state support, agrarian a sector, credit, credit
union, credit resources, agricultural risks, insurances, financial resources, financial state.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Складною і водночас важливою тенденцією розвитку світової
економіки в кінці XX та на початку XXI століття стала глобалізація. Унаслідок глобалізації ринки стають
більш взаємозалежними, у всіх сферах спостерігається постійне зростання глибини та масштабів
міжнародної інтеграції, яка перетворилася на багатоканальний процес.
Процес інтеграції у світовий фінансово-економічний простір помітний і у банківській системі
України, що проявляється у збільшенні наявності у ній капіталу іноземних країн. Тому важливе
значення має дослідження особливостей функціонування банківських систем розвинених країн з
метою розроблення шляхів подальшого розвитку банківської системи України. Адже в умовах
глобалізації майбутнє не тільки вітчизняної банківської системи, а й світової фінансової системи,
залежатиме від розгляду специфіки міжнародного руху капіталу, а саме – банківського, що
забезпечить успішне входження України у світову економіку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку банківської діяльності в умовах
фінансової глобалізації знайшли своє відображення у працях вітчизняних вчених О.Барановського,
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З.Васильченка, З.Луцишин, Д.Лук’яненка, І.Гуцала, О.Васюренка та інших. Помітний внесок у
розроблення теоретичних та практичних питань світової банківської індустрії зробили західні та
російські економісти – Ф.Мішкін, М.Тейлор, Дж.Сінкі, Дж.Сорос, М.Федотова та інших. Все ж в даній
сфері залишаються відкритими ще багато проблемних питань. На нашу думку, організація ефективної
банківської діяльності має здійснюватися на основі поєднання зарубіжного та вітчизняного досвіду,
враховуючи теоретичні та практичні особливості даної діяльності.
Постановка завдання. Мета статті полягає у аналізі сучасних тенденцій світової банківської
діяльності в умовах глобальних економічних принципів з метою розробки конкурентоспроможної
стратегії розвитку банківської системи України. Для досягнення даної мети ставилися завдання щодо
дослідження операцій злиття та поглинання, специфіки концентрації капіталу банків, банківського
інвестиційного ринку, ринку банківських послуг, ІРО, інформаційно-комунікаційних технологій банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в усьому світі глобалізація
призводить до реструктуризації банківських систем шляхом збільшення операцій злиття та
поглинання банків, зростання концентрації капіталу банків, введенні інноваційних технологій, наданні
банками нових послуг. У зв’язку з цим необхідно проаналізувати світові тенденції розвитку банківської
діяльності для розробки ефективних напрямів розвитку банківської системи нашої держави.
В останні десятиріччя найпоширенішим явищем у міжнародній банківській діяльності стала
консолідація банківського капіталу. Основні причини виникнення такого явища наступні: посилення
фінансової глобалізації, лібералізація міжнародного руху капіталу, загострення конкуренції у
банківському секторі, розвиток фінансових та технологічних інновацій. Так, невпинний процес
фінансової глобалізації призвів до виникнення конкуренції не тільки між банками, але і між банками та
страховими компаніями, інвестиційними фондами, кредитними спілками, та іншими фінансовими
інститутами. Крім того, лібералізація призвела до виникнення конкуренції не тільки з резидентами, але
й нерезидентами. Таким чином, лібералізація сприяє не лише розвитку мережі філій за кордоном, а й
зумовлює консолідацію банківського капіталу у вигляді зростання кількості операцій злиття та
поглинання, до збільшення величини різноманітних об’єднань банків як між собою, так і з
небанківськими фінансово-кредитними організаціями, а також до виникнення різноманітних
банківських альянсів. Ще однією причиною прискорення процесів злиття та поглинання у банківській
сфері є розвиток технологічних інновацій. Адже введення новітніх технологій вимагає значних
фінансових витрат, що доступно далеко не всім малим банкам, і фактично примушує їх приєднуватися
до великих банків.
Ще одним стимулом до зростання злиттів та поглинань у фінансово-банківському секторі стала
світова фінансово-економічна криза, а точніше банківська криза, яка характеризувалася банкрутством
чималої кількості банків. Криза поставила банки у складні умови, змушуючи їх збільшувати капітал з
метою забезпечення їх ефективного функціонування та розвитку.
Аналіз динаміки угод зі злиття та поглинання банків свідчить, що за останні 20 років тільки на
європейському ринку відбулося більше 1223 операції зі злиття та поглинання банків. Якщо за період
1991-2001 р.р. здійснювалось близько 15 операцій щороку, то за період 2001-2004 їх вже було
здійснено 485 на загальну суму 182 млрд.євро, тоді як за період 2005-2008 роки їх кількість
зменшилася до 274, проте їх загальна вартість зросла і становила 269 млрд.євро. Така ситуація
призвела до зменшення кількості банківських установ. Наприклад, з 9624 в 1997 році кількість
європейських банків скоротилася до близько 6926 в 2006 році [1].
Отже, головною тенденцією розвитку світової банківської індустрії є концентрація капіталу, яка
відбувається шляхом здійснення операцій національного, а також транскордонного злиття та
поглинання між фінансовими установами, так і між корпораціями–позичальниками (табл.1).
Таблиця 1
Найбільші транскордонні угоди злиття і поглинання за участю банків країн, що розвиваються
рік

Об’єкт придбання

2001
2001

Banamex
Banespa

2004

Bank
Communication
Bank of China
Disbank
Avalbank
BCR
Akbank
ICBC

2005
2005
2005
2006
2006
2007

Приймаюча
країна
Мексика
Бразилія
of

Китай
Китай
Туреччина
Україна
Румунія
Туреччина
Китай

Банкпокупець
Сitigroup
Banco
Santander
HSBC
Merrill Lynch
Fortis
Raiffeisen
Erste Bank
Citigroup
Standard
Bank
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% придбання
акцій
100
30

Вартість
угоди
12,5
1,2

Великобританія

20

2,1

США
Бельгія
Австрія
Австрія
США
Південна Африка

10
90
94
62
20
20

3,1
1,3
1,1
4,8
3,1
5,5

Країна-базування
США
Іспанія

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Внаслідок цього виникають глобальні фінансові компанії, які володіють надзвичайно великими
обсягами фінансових ресурсів, причому кількість таких компаній-гігантів досить незначна. Це
зумовлено прагненням провідних фінансових компаній розширити масштаби своєї діяльності та
зміцнити конкурентні позиції на світовому ринку капіталі , що призводить до зміни як структури
світового банківського сектору, так і способів, напрямів ведення бізнесу. Дані великі фінансові
інститути впливають на світову економіку і на економічну політику країн, що характеризуються
перехідною економікою (див. табл.2) [2].
Таблиця 2
Динаміка участі іноземних капіталів у банківському секторі регіонів світу
Регіон
(кількість країн)
Північна Америка (2)
Західна Європа (19)
Східна Європа (17)
Латинська Америка
(14)
Африка (25)
Близький Схід (9)
Центральна Азія (4)
Східна Азія і Океанія
(13)
Всі країни (105)

Загальні банківські
активи, млрд. дол. США
1997 р.
2007 р.
4467
10242
16320
31797
319
632
591
1032

Загальна частка
іноземних активів, %
1997 р.
2007 р.
10
21
23
29
25
58
18
38

Середнє значення частки
іноземних активів, %
1997 р. 2007 р.
Приріст
8
17
9
24
30
6
21
49
28
14
29
15

154
625
150
10543

156
1194
390
11721

8
14
2
5

8
17
2
6

38
14
4
6

35
17
5
7

-3
3
1
1

3316

57165

15

23

23

35

12

Як свідчить світова практика, для того, щоб займати лідируючі позиції у світовій банківській
індустрії банківським установам необхідно мати капітал близько 29,5 млрд. дол.. та активів 300 млрд.
дол.. Наприклад, за даними Top 1000 list журналу “The banker” у 2009 році доходи до оподаткування
одного із найбільших банків світу Industrial Commercial Bank of China становили 24,494 млн. доларів, а
за величиною активів у розмірі 2965 млрд. дол.. першу позицію у рейтингу займав французький банк
BNP Paribas [3].
Дослідження показали, що дійсно, консолідація банківського капіталу шляхом проведення
операцій злиття та поглинання сприяє скороченню витрат, зростанню ефективності, розширенню
географічного покриття, збільшенню капіталізації, появі нових клієнтів. Проте, як доводить світова
практика, прибутковість банку залежить не тільки від його величини,
а й від перспектив
безперешкодного доступу на ринок і виходу з нього. Тобто очікувати зникнення малих та середніх
банків ще зарано. Прикладом успішної діяльності є висока прибутковість середніх банків Франції та
Германії.
Внаслідок процесів злиття та поглинання відбувається реструктуризація усієї фінансової галузі у
глобальних масштабах, що призводить до виникнення фінансових холдингів, об’єднання страхових
компаній та банків, банків та інвестиційних компаній, об’єднуючих пенсійних та взаємних фондів та
ін.[4].
Так, останні декілька років характеризувалися утворенням фінансових конгломератів, які
надають і посередницькі послуги, виконують операції з цінними паперами та здійснюють страхування.
Прикладом слугує американська Citigroup, яка утворилася внаслідок злиття страхової компанії
Travelers і комерційного банку Citicorp.
Сучасною глобальною тенденцією є проникнення на фінансовий ринок компаній не фінансового
сектора. Великі автомобільні компанії такі як Toyota, Volkswagen, General Motors та інші теж відкрили
свої банківські підрозділи: Toyota Financial Services,Volkswagen Bank USA, GMAC Bank. Отримують
вони прибуток шляхом поєднання фінансового сервісу із продажем автомобілів, а клієнтів заохочують
значними знижками на автомобіль у випадку відкриття у них рахунків. З кожним роком значно зростає
асортимент послуг таких банків. І в майбутньому вони можуть створити серйозну конкуренцію
традиційним банківським установам [5].
Сьогодні в банківській сфері помічається зменшення частки традиційних операцій банків,
натомість спостерігається зростання частки нових, згідно потреб клієнтів. З однієї сторони, виникнення
нових банківських послуг зумовлено активним розвитком економіки та збільшенням попиту на них з
боку суб’єктів економіки. З другої сторони, їх пропозиція підштовхує до більшої взаємодії фінансових
інститутів, суб’єктів фінансового та реального секторів економіки. В свою чергу це підтримує активний
ріст підприємницької діяльності та розвиток національної економіки. Таке становище характерне і для
економік розвинених країн, і економік країн, що розвиваються.
Постійний розвиток банківської системи призводить до того, що клієнти банків вже віддають
перевагу у розміщенні коштів не на депозитах, а їх вкладанням у цінні папери, які характеризуються
вищою дохідністю та ліквідністю. З метою отримання додаткового фінансування корпорації та фірми
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віддають першість не банківським кредитам, а випуску власних цінних паперів. Таким чином, доходи
банків від кредитування зменшуються, проте розширюється діапазон банківських послуг, з’являються
нові. Як наслідок процентні видатки банків зменшуються, а натомість відбувається пошук нових
джерел непроцентних доходів банків.
Одночасно у банківському бізнесі опрацьовуються та впроваджуються нові банківські продукти,
що в результаті надає банківському бізнесу інноваційного характеру. А саме: коли банки, крім
звичного іпотечного кредитування, здійснюють юридичну перевірку угод з нерухомістю, надання
гарантій, організовують співпрацю з ріелторами; вводять спільне інвестування, що являє собою
часткове фінансування проекту разом з клієнтом; поширюють консультативні операції; забезпечують
зростання величини лізингових операцій на незначні суми; вводять інтерактивне обслуговування
клієнтів (через Інтернет, систему ”клієнт-банк”).
Показовою ознакою теперішнього банківського бізнесу є розвиток ринку банківських інвестиційних
продуктів, послуг та технологій. Звичний депозитний та процентний бізнес банків витісняє з ринку
інвестиційний банківський бізнес, і стає є не просто джерелом доходів для банків, а й помагає
взаємному проникненню таких секторів економіки як реальний та фінансовий і припливу потрібних
фінансових ресурсів до підприємств. Наприклад, на ринку банківських послуг США підмічається
переорієнтація банківської діяльності із надання короткострокових кредитів на інвестиційні послуги, а
також на цільове довгострокове кредитування підприємств [6]. Як свідчить аналіз банківського
інвестиційного ринку багатьох іноземних країн, сучасна банківська інвестиційна діяльність
характеризується наданням банками послуг із сек’юритизації, управління фінансовими активами, із
розміщення єврооблігацій та наданням послуг у галузі корпоративних фінансів. Одним із найбільш
визнаних видів боргових запозичень, які виконують банки, є випуск єврооблігацій. Налагодження їх
випуску в Україні є бажаним, оскільки підтримуватиме розвиток в Україні фондового ринку, сприятиме
диверсифікації вкладень у реальний сектор економіки, розгортанню інвестиційного банківського бізнесу,
а також зростанню доходів банку. Все ж, як свідчить практика інвестиційних послуг в Україні на досвіді
деяких банків, найбільш розвиненим напрямом інвестиційної діяльності є надання брокерських послуг, а
послуги з андерайтингу та обслуговування операцій злиття та поглинання знаходяться на стадії
розвитку [7]. Тим часом у світі спостерігається активна банківська діяльність по обслуговуванню
операцій злиття та поглинання. Наприклад, у 2010 році провідний комерційний банк Німеччини
Deuchebank (за версією авторитетного бізнес-журналу International Financing Review визнаний
найкращим банком року) організовував одну з найбільших операцій M&A, а саме: злиття Qwest і
CenturyLink вартістю 23 млрд.дол., а також консультував у США Kraft Ford і Motor [8].
Інтенсивний ріст світового банківського сектора і розширення спектра виконуваних ними
операцій визначили стратегічно важливою ціллю банків збільшення обсягів власного капіталу, який міг
би стати основою для розширення банківського бізнесу. Альтернативним варіантом збільшення
капіталу все частіше стає первинне публічне розміщення акцій на відкритому ринку ( ІРО - Initial Public
Offering). Такий варіант збільшення капіталу банків найбільш поширений на світовому фінансовому
ринку. Лідером серед розвинутих країн у використанні банками механізму ІРО є звісно США. Не
відстають за обсягом залучених ресурсів шляхом ІРО Німеччина та Італія. Наприклад, німецький
комерційний банк Deutsche Bank брав участь у наймасштабніших угодах 2010 року, включаючи
найбільше ІРО в історії, а саме здійснив розміщення акцій Agricultural Bank of China на суму 22,1
млрд.дол. Дослідження аналітиків інвестиційної компанії Dragon Capital свідчать, що для виходу на
фондовий ринок сума емітованих акцій має бути не менше як 100 млн.дол. Тобто близько 500 і більше
млн..дол. має бути реальна капіталізація банку. За інших умов витрати на проведення ІРО не будуть
виправдані [8].
Таким чином, публічне розміщення акцій дозволяє банку отримати достатньо великі
надходження капіталу. Суттєвою перевагою є фактична безстроковість залучених інвестицій та
відсутність ризику зміни ринкової кон’юнктури, як це буває при обслуговуванні позики. Розміщення
банками своїх акцій буде мати багатообіцяючі перспективи в майбутньому. ІРО буде сприяти
зниженню вартості залученого капіталу, покращенню іміджу банку, допомагатиме залученню
довгострокових ресурсів банківської установи на безтерміновій основі, сприятиме розширенню кола
можливих клієнтів і т.д. Якщо появляться нові емітенти, то це буде підтримувати розвиток і
підвищуватиме ліквідність фондового ринку України. Разом з тим, зростання конкуренції в світовому
банківському секторі, так і у вітчизняному, енергійний пошук установами банків нових джерел
збільшення капіталу робить вихід банків на первинний публічний ринок акцій невідворотним. Отже,
первинне публічне розміщення акцій є перспективним джерелом підвищення капіталізації та
залучення капіталу як на національному, так і на міжнародному фондовому ринках [9].
Важливе значення у глобальних трансформаціях банківської діяльності належить інформаційнокомунікаційним технологіям. Новітні інформаційні системи та технології стали невід’ємною складовою
сучасного банку, без яких він не зможе нормально функціонувати у сучасному глобалізованому світі,
де практично усі трансакції здійснюються в електронній формі. Активному розвитку інформаційних та
комунікаційних технологій у банківському секторі сприяли процеси злиття та поглинання, оскільки
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внаслідок злиття та поглинання відбувається введення новітніх інформаційних технологій і у
поглинутому банку, що сприяє уніфікації банківських інформаційних систем і мереж [10].
Сучасні інформаційні технології надають можливість банкам організовувати дистанційні канали
дистрибуції своїх послуг, таких як „клієнт-банк”, Інтернет-банкінг, відеобанкінг, телефонний банкінг
(телебанкінг), мобільний банкінг, SМS-банкінг, Wеb-money, мережі банкоматів (АТМ) та ін. Дистанційні
банківські послуги забезпечують цілодобове обслуговування клієнтів з будь-якого регіону країни без
потреби фізичного візиту до банку. Наприклад, у Польщі близько 4 млн. клієнтів, а це приблизно 25%,
що мають ощадно-розрахункові рахунки, та здійснюють платежі через Інтернет [11]. Популярність
електронної банківської системи зумовлена тим, що скорочуються розрахункові витрати, а також вона
характеризується великою зручністю у використанні. Тому така форма розрахунків розвивається
набагато швидше, ніж традиційні розрахунки.
Розвиток технологій призвів до того, що навіть установи, які не належать до банківських, можуть
надавати деякі банківські послуги.
У зв’язку з цим банки намагаються зменшити витрати, щоб ціни на їхні послуги залишалися
конкурентоспроможними. Проте виникає дилема: з одного боку, банки стараються скоротити витрати
на послуги, а з іншого боку – введення новітніх інформаційних технологій вимагає значних витрат на
них. З цією метою багато економістів, банкірів пропонують банкам, а особливо в умовах кризи,
використовувати аутсорсинг ІТ-послуг, який дозволяє значно скоротити банківські витрати на
інформаційні технології. Проте і в даному випадку виникає проблема, яка пов’язана із питанням
конфіденційності інформації щодо діяльності банку, який користується послугами ІТ-компанії, чи
закріплені права та відповідальність сторін на законодавчому рівні і т.д. [12].
А втім, як свідчить практика економічно розвинутих країн, на введення сучасних інформаційних
технологій банки витрачають 9-11 % доходу, і навіть більше. Такі інвестиції банків у інформаційнокомунікаційні технології мають вважатися як стратегічно важливі інвестиції.
Використання найновіших технологій призвели до появи в світі так званих дистанційних банків,
які через телефонні канали зв’язку і новітні комп’ютерні технології здійснюють кредитування,
зберігають заощадження та виконують управління платіжними засобами. Так, у Великобританії
Midland Bank утворив First Direct для виконання поточних операцій банку в режимі дистанційного
обслуговування. Сьогодні даний дистанційний банк займає лідируючі позиції на європейському ринку з
кількістю клієнтів понад 500 тис. осіб. Переваги дистанційної системи обслуговування безперечні. А
саме, відбувається спілкування клієнта з банком без посередників, лише через комп’ютер. Це надає
можливість клієнту самотужки обирати час та місце звернення до установи банку [13]. Крім того, надає
можливість зробити спілкування банку з клієнтом набагато частішими, розрахувати величину прибутку
по кожній операції з клієнтом, здійснювати систематичний контроль за якістю надання послуг, а також
суттєво зростає швидкість обробки та проходження платежів [14].
Таким чином, головним напрямом в банківській діяльності стане те, що більшість операцій банку
з клієнтами будуть перенесені із реального світу у світ віртуальний через використання різноманітних
каналів дистанційного банківського обслуговування. Ті банки, які не будуть застосовувати інноваційні
технології, а натомість використовувати застарілі технології, ризикують просто припинити свою
діяльність на ринку. Крім того, використання не просто новацій технологічного прогресу, а найновіших
досягнень науки, менеджменту, технологій нададуть можливість країнам, що розвиваються не просто
догнати розвинуті держави, але й можливо і перегнати їх у найближчому майбутньому по багатьох
вагомих показниках. Свідченням цьому є держави Азії, які все ж таки випереджають колишніх світових
лідерів у багатьох сферах діяльності. Отже, від правильного вибору стратегії і тактики банківської
діяльності, ефективного використання наявних фінансових ресурсів, умілого застосування
інноваційних технологій залежить майбутній успішний розвиток фінансових інститутів сучасного
глобалізованого світу. І провідна роль належить саме інформаційно-комунікаційним технологіям [15].
Висновки з проведеного дослідження. Виявлено основні риси прояву процесів фінансової
глобалізації у банківських системах країн світу.
1. На національному рівні банківська діяльність полягає у акумулюванні фінансових ресурсів та
їх перерозподілі між галузями економіки, а на міжнародному рівні глобальна банківська сфера
виступає самостійним фактором розвитку усієї світової економіки.
2. Стратегія і тактика банківської діяльності розробляється відповідно до економічного розвитку
не тільки країн знаходження головних офісів банку, а й адекватно специфіці розвитку світової
економіки.
3. Активізація операцій злиття та придбання банківських установ із національним капіталом
призводить до збільшення присутності у національних банківських системах транснаціональних
банків.
4. Зближення національного та міжнародного законодавства у сфері регулювання банківської
діяльності сприяє уніфікації здійснення банківських операцій та надання послуг клієнтам.
5. Свідченням ґрунтовних структурних змін у банківському секторі є велика чисельність
укладених угод щодо злиття та придбання банків, а саме упродовж 1989-2003 років у лише
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банківському сегменті фінансово-банківського сектору світу кількість укладених угод становила 6 578
угод. В Україні протягом 2004-2009 року було укладено 42 угоди [16].
6. Вартість укладених угод злиття та придбання банківських установ у світі лише у банківському
сегменті фінансово-банківського сектору упродовж 1989-2003 років в абсолютному виразі становила
приблизно 350 млрд.дол.США, або 13 % від загальної вартісної оцінки глобального фінансовобанківського злиття за 15 років. В Україні у 2004-2009 роках їхня вартість становила 8082,34
млн.дол.США.
7. У теперішньому світі економічні системи країн не уявляють нормальне існування та
подальший розвиток без іноземного капіталу. Це призводить до того, що банки створюють філії на
території іноземних країн, які стають серйозними конкурентами місцевим банківським установам. Так,
у 1995 році у країнах Східної Європи частка іноземних банківських активів становила 25 %, тоді як у
2005 році їх частка зросла до 58 %. У Північній Америці їх частка становила у 1995 році 10%, а у 2005
році збільшилася до 21 % [17].
8. Інтенсивний розвиток інформаційних технологій, зростання дистанційного банківського
обслуговування сприяє активному руху процесів глобалізації у банківській сфері.
Отже, внаслідок фінансової глобалізації в світовій банківській діяльності відбуваються суттєві
зміни, які визначатимуть її подальший розвиток. Світова фінансова система вимагає створення
інститутів та архітектури нового типу, спроможних не просто підтримати реальну економіку, а
забезпечити її стабільний та ефективний розвиток. На сьогодні виключно важливе усвідомлення нових
тенденцій на світових фінансових ринках. Ключову роль відіграватимуть креативні стратегії, які
засновані на найновіших досягненнях науки і техніки. Як зазначає багато економістів, вперше в світі
політики та бізнесмени заговорили про необхідність структурних перетворень не тільки у країнах, що
розвиваються, але й у розвинутих країнах [18]. У сучасному світі найбільш важливими стають не
стабільність і передбачуваність, а гнучкість та адаптивність. Зміни, які на теперішній час відбуваються
у світі, будуть постійно продовжуватися і світ вже не повернеться до колишніх схем та моделей
розвитку. Для того, щоб займати гідне місце у світовій фінансовій системі Україні необхідно не тільки
сприяти розвитку інновацій, а й здійснювати експорт передових технологій, тобто наша держава має
стати країною, в яку будуть прагнути потрапити у пошуках можливостей для самореалізації. А для
цього потрібна розумна і виважена державна політика, від якої залежить майбутнє України [19].
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Анотація
У статті аналізується зарубіжна та вітчизняна банківська діяльність в умовах глобалізації.
Досліджено особливості операцій злиття та поглинання банків, специфіку концентрації капіталу
банків, банківський інвестиційний ринок, ринок банківських послуг, ІРО, інформаційно-комунікаційні
технології банку з метою розробки конкурентоспроможної стратегії розвитку банківської системи
України.
Ключові слова: банк, банківська система, глобалізація, консолідація капіталу, лібералізація,
інформаційні технології, дистанційні банки, операції злиття та поглинання, банківський
інвестиційний ринок, ринок банківських послуг, ІРО, конкуренція.
Аннотация
В статье анализируется зарубежная та отечественная банковская деятельность в
условиях глобализации. Исследованы особенности операций слияния и поглощение банков,
специфика концентрации капитала банков, банковский инвестиционный рынок, рынок банковских
услуг, ІРО, информационные банковские технологии с целью разработки конкурентоспособной
стратегии развития банковской системы Украины.
Ключевые слова: банк, банковская система, глобализация, консолидация капитала,
либерализация, информационные технологии, дистанционные банки, операции слияния и
поглощение, банковский инвестиционный рынок, рынок банковских услуг, ІРО, конкуренция.
Annotation
In article foreign and domestic bank activity in the conditions of globalization is analyzed. Features of
operations of bank mergers & acquisitions, specificity of concentration of the capital of banks, the bank
investment market, the market of bank services, ІРО, new bank technologies for the purpose of working out
of competitive strategy of development of bank system of Ukraine are investigated.
Key words: bank, bank system, globalization, capital consolidation, liberalization, information
technologies, remote banks, operations of bank mergers & acquisitions, the bank investment market, the
market of bank services, ІРО, a competition.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день найбільш поширеними типами фінансової
системи є банківсько-орієнтована (яскравий приклад Німеччина, Австрія), ринково-орієнтована (США,
Японія) та змішана (Франція). Деякі аналітики вважають, що фінансові ринки є більш ефективними у
наданні фінансових послуг та притаманні більш економічно - та фінансово-розвиненим економікам.
Однак, на наш погляд, існують певні об’єктивні економічні та неекономічні передумови, що
наголошують на перевагах фінансових посередників перед фінансовими ринками.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Р. Голдсміт [1], А. Деміргуч-Кунт і Р. Левін [2],
Ф. Ален досліджували переваги і недоліки ринково-орієнтованої та банківсько-орієнтованої
фінансових систем і їх вплив на економічний розвиток економіки. Серед сучасних російських вчених,
що займаються дослідженням проблеми фінансових посередників та їх ролі у економіці, слід
зазначити А.Ю. Давидова [3], Б.Б. Рубцова [4] та інших.
В результаті цих досліджень науковці прийшли до висновку, що не має значення, хто більшу
питому вагу у економіці займає, банківська система чи фондовий ринок. Має значення те, наскільки
вони є розвиненими та сприяють більш ефективному перерозподілу ресурсів в економіці, а звідси
мають позитивний вплив на економічне зростання. До того ж не існує єдиної оптимальної структури
фінансового сектора для всіх країн у всі часи. Крім того, структура фінансово-кредитної системи
змінюється з часом в процесі свого розвитку, як уже зазначалося вище, все більшу частку починає
займати фондовий ринок.
Однак на нашу думку, існують фундаментальні відмінності між зазначеними вище двома типами
фінансових систем, що впливають на стабільність економічного розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та порівняння механізмів забезпечення
стабільного економічного розвитку у країнах з банківсько- та ринково-орієнтованими фінансовими
системами.
Викладення основного матеріалу дослідження. Фінансові ринки та фінансові посередники
виконують п’ять основних функцій в економіці: акумуляція заощаджень, розміщення ресурсів,
контроль за корпоративним управлінням, функція ризик-менеджменту та полегшення торгівлі
товарами, послугами та контрактами.
Основними функціями вважаються акумуляція заощаджень в економіці та розміщення цих
коштів в економіці. Показниками акумуляції заощаджень є, насамперед, валові та чисті заощадження
домогосподарств, усіх суб’єктів в економіці країни. Обсяг заощаджень дуже відрізняється в залежності
від країни. У Німеччині чисті заощадження домогосподарств у ВВП на протязі 2007-2008 років
становили близько 11%, у той час як у США цей показник стабільно знижувався з 3.8% у 2006 році до 0.6% у 2008 році [5]. Від’ємний показник чистих заощаджень вказує на те, що у даному періоді
домогосподарства більше споживали, ніж заробляли. Однією з основних причин називають
збільшення обсягів споживчого та іпотечного кредитування. До 1996 року та після 2001 року обсяги
чистих заощаджень були вищими у Німеччині. Це може бути пов’язано з об’єднанням східної та
західної частин Німеччини, оскільки у східній частині країни доходи домогосподарств були значно
нижчими, а рівень життя почав зростати після розпаду СРСР. У період з 1996 по 2001 рік обсяги
чистих заощаджень були вищими у США.
Щодо України, то частка чистих заощаджень у ВВП значно зменшилася в 90-х роках, а з
початком економічного зростання почала зростати і у 2004 році досягла свого піку у 18.3%, в 2009 році
цей показник зменшився до 11.6% [6]. Порівняно із США та Німеччиною доля заощаджень виглядає
досить високою, однак, якщо порівняти з аналогічним показником у Кореї, то в Україні він є значно
нижчим. Так, у 1988 році доля чистих заощаджень у ВВП у Кореї становила 30%, у 1998 році та 2008
році – 21.5% та 17.5% відповідно [5].
Другою функцією фінансових посередників є розміщення ресурсів. З рисунку 1 видно, що у
різні періоди часу темпи приросту реального ВВП були вищими то у США, то в Німеччині. Кругами на
рисунку зображено періоди світових економічних криз.

308

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

З рисунку 1 видно, що в періоди економічних криз темпи приросту реального ВВП падали в обох
країнах, але у США вони були менші чи такі самі як в Німеччині. А от у періоди економічного
зростання, темпи приросту реального ВВП у США були вищими ніж у Німеччині. Виключенням є 19911993рр., і цьому є логічне пояснення: наприкінці 1990 року Східна та Західна частини Німеччини
об’єдналися та, оскільки східна частина країна була менш економічно розвиненою, це спричинило
затяжну економічну рецесію у всій країні [7]. Тому цей період, на наш погляд, не можна вважати
репрезентативним.

Джерело: Побудовано автором на основі статисничних данних OECD Factbook 2010: Economic,
Environmental and Social Statistics
Якщо ж проаналізувати структуру доданої вартості у США та Німеччині, то можна зробити
декілька цікавих висновків. Промислове виробництво займає більшу частку у доданій вартості у
Німеччині (23.6% у 2007 році) ніж у США (12.7% у 2007 році), а його частка зросла за останні сім років
у Німеччині, у той час як у США зменшилася. Чаткас доданої вартості, створеної у металообробці та
машинобудуванні також вища у Німеччині – 14.7% у 2007 році, що на 1.7% вище ніж у 2000 році; у той
час як у США цей показник складає лише 5.3% у 2007 році, що на 1.8% менше ніж у 2000 році. І в
США, і в Німеччині сфера послуг займає значну долю у доданій вартості, однак у США вона складає
на 8.7% більше ніж у Німеччині, а саме – 77.6% [5].
Частка високотехнологічної продукції у промисловому експорті США дуже висока і складала
27.1% у 2008 році, а у 1999 році – 34.2% [5]. У той час як у Німеччині цей показник у 2008 році склав
13.5% (в Україні – лише 3.2%).
Найбільш динамічними секторами економіки у США є фінансовий сектор, сектор професійних,
наукових та технічних послуг, виробництво товарів довгострокового користування, зокрема
комп’ютерів та електронних приладів, сектор нерухомості та охорони здоров’я. Зменшується доля у
ВВП наступних секторів: сільськогосподарського, обробка металу та деякі види промислового
виробництва, наприклад, текстильна галузь. Тобто, доля низькотехнологічних продуктів зменшується
у загальному обсягу виробництва у США та переміщається у країни, що розвиваються.
Не зважаючи на те, що структура економіки Німеччині порівняно із США виглядає не такою
спрямованою на сучасні нові економічні види діяльності, Німеччина до 2009 року залишалася лідером
серед країн світу за обсягом експорту. Дослідник Херман Сімон у своїй книзі «Приховані чемпіони 21
століття» зазначає, що ні одна країна світу немає стільки «прихованих чемпіонів» як Німеччина [8].
Х.Сімон досліджував ці компанії протягом 20 років і прийшов до висновку, що всі вони мають декілька
спільник ознак: кожна з них є номер один, два чи три на глобальному ринку або номер один на ринку
одного континенту за ринковою часткою; доходи компаній є менш ніж 4 млрд. доларів; вони мало
відомі широкому загалу. Ці компанії є невеликими за розміром. Більшість з них виробляє непримітні
товари у вузькій ніші ринку. Багато з цих компаній (особливо у Німеччині) є у власності сімей.
Ці компанії зростали на 10% кожного року упродовж останніх 25 років та за цей час утричі
збільшили свій розмір. Ринки, на яких вони зосереджують свою увагу є досить невеликими, однак
завдяки глобальному збуту товарів, обсяги стають значними.
Ці компанії відкривають свої філіали та представництва по всьому світу, але особливо постійно
інвестують у «ринки майбутнього» - Китай, Індію та Росію. «Приховані чемпіони» інвестують набагато
більше у Дослідження та Розробки ніж усі німецькі компанії, у середньому (5.9% порівняно з 3%).
Кількість патентів також значно вища у цих компаній у розрахунку на 1000 працівників (5.8 до 30.6) [8].
Однією з конкурентних переваг цих компаній є їх тісний зв’язок зі споживачами, іншою – висока якість
продуктів та послуг, що проявляється у нових формах консультацій та системних інтеграцій (це важко
зімітувати конкурентам). Також важливим є той факт, що лояльність працівників у цих компаніях є
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вищою, ніж у інших (показник плинності персоналу складає 2.7% проти середнього показника у
Німеччині 7.3%). Працівників з вищою освітою ці компанії також приваблюють. Управляють цими
компаніями менеджери, що повністю ідентифікують себе з компанією. У середньому головний
менеджер «прихованого лідера» займає свій пост 20 років, тоді як головний менеджер компаній, що
котуються на фондовому ринку – лише 4.7 роки. Також серед керівників цих компаній більша кількість
молодих людей та жінок. Стиль управління є авторитарним щодо стратегічних питань, однак більш
демократичним у вирішенні операційних проблем. Ці компанії також мають особливу корпоративну
структуру: там цінуються тяжка праця, суворий відбір, нетерпимість до низьких показників, низький
рівень захворюваності серед працівників та висока лояльність працівників. Більшість з цих компаній
знаходиться у невеликих містах.
Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що економіка США є однією з найбільш
сучасних та технологічно розвинених економік у світі, де питому вагу займають нові види дільності,
технології та сфера послуг. У той час як Німеччина є найбільшим експортером машиноустаткування,
продуктів хімічної галузі та побутової техніки, що займають значну долю у доданій вартості країни.
Однак при цьому залишається лідером у експорті високотехнологічних продуктів та техніки.
У той же час, як уже зазначалося вище, економіка США є дуже циклічною. Так, починаючи з 1854
року до 2001 року, вона пройшла через 32 цикли з етапами піднесення та падіння економіки. З 10 циклів
1945-2001 років ріст економіки в середньому тривав 57 місяців, а падіння – 10 місяці; з усіх 32 циклів
зростання економіки спостерігалося в середньому протягом 38 місяців, а падіння – 17 місяців [9].
Нагадаємо, що наступною з п’яти основних функцій фінансового ринку та посередників є ризикменеджмент, що дозволяє клієнтам диверсифікувати інвестиційні портфелі, вибрати оптимальний
рівень ризику при інвестуванні. Як було зазначено вище, однією з головних характеристик фінансової
системи у США є широкий набір фінансових продуктів, які доступні середньостатистичному
інвесторові. Такий широкий вибір фінансових інструментів та ринків в США дає великі можливості для
перехресного обміну ризиком.
В Німеччині можливості такого перехресного обміну ризиком обмежені, оскільки відносно
невелика кількість акцій котується на фондовому ринку, а ціни на послуги взаємних фондів та інших
посередників призводять до високих трансакційних витрат. Наприклад, торгівля ф’ючерсами та
опціонами не є такою широкодоступною як у США. Більшість населення у Німеччині зберігає свої
заощадження на банківських рахунках.
Модель ринково-орієнтованої фінансової системи США пропонує набагато більше можливостей
перехресного обміну ризиком ніж банківсько-орієнтована фінансова система Німеччини. Це наводить
на думку, що ринково-орієнтована система пропонує набагато кращий розподіл ризику в економіці ніж
банківсько-орієнтована. Однак модель США також має свої недоліки, наприклад, її ефективність
значно зменшується, якщо ринки є неповними або на ринку невелика кількість учасників.
Зазвичай довгострокові (неліквідні) інвестиції мають вищу дохідність ніж короткострокові
(ліквідні), однак часто індивідуальні інвестори не вкладають кошти в довгострокові інвестиції, оскільки
не впевнені в своїх майбутніх потребах у ліквідності. Посередники, такі, наприклад, як великі банки,
можуть згрупувати велику кількість коштів від індивідуальних інвесторів і вкласти їх у високодоходні
довгострокові інвестиції, отримуючи значну перевагу від маніпуляцій з великими числами. Ринок не
має можливості застрахувати своїх учасників від ліквідних шоків, оскільки не має змоги відрізнити
учасників з реальними потребами у ліквідності та тими, хто намагається заробити на арбітражі. Тобто
асиметричність інформації дає фінансовим посередникам, таким як банки, переваги у перехресному
обміні ризиком через зниження ліквідних шоків.
Можна зробити висновок, що якби ринки були повними та ефективними, то інвестори могли б
вкладати кошти у довгострокові проекти та отримувати вищі доходи. А у разі потреби у ліквідних
коштах мали б можливість продати свої інвестиції за ринковою ціною, хеджуючи також зміну у ціні. У
реальності хеджування ризику зміни ціни може коштувати дуже дорого, якщо ринки неповні та
неефективні. Тоді фінансові посередники можуть запропонувати кращі умови хеджування або нижчу
ціну на них.
Прикладом того як ринково- та банківсько-орієнтована фінансові системи відрізняються між
собою в питанням ризик-менеджменту може бути досвід 1970-х та 1980-х років [10]. В США вартість
акцій впала майже удвічі під нафтової кризи на початку 1970-х років та залишалася на цьому ж рівні
майже на протязі цілого десятиліття. Домогосподарства, що вклали свої заощадження на той час у
цінні папери, були змушені суттєво зменшити своє споживання через різке падіння цін на акції,
особливо нерпацюючі пенсіонери. Однак у 1980-х рр. фондовий ринок збільшився майже в два рази у
вартості, що позитивно вплинуло на доходи домогосподарств та дало змогу збільшити спожиння у цей
період. На цьому прикладі видно, що домогосподарства США стикаються із значних ризиком зміни
об’ємів споживання, інвестуючи безпосередньо в цінні папери.
Досвід США можна протиставити досвіду Німеччини за такий же період часу. Як зазначалося
вище, домогосподарства Німеччини збрігають свої заощадження в основному на банківських рахунках
та різних боргових інструментах. І хоча Німеччина теж постраждала від нафтової кризи на початку
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1970-х, вартість заощаджень не зменшилась удвічі як в США. Німецькі інвестори мали можливіть
зберегти запланований рівень споживання, оскільки банки використали свої резерви, щоб мати змогу
розраховуватись за своїми зобов’язаннями перед вкладниками. Однак під час буму 1980-х років, не
дивлячись на зростання вартості активів, домогосподарства у Німеччині отримували фіксований
відсоток за своїми вкладами, а фінансові посередники мали можливість нарощувати резерви. Тобто,
індивідуальні інвестори у Німеччині мають справу з нижчим рівнем ризику, ніж в США завдяки
міжчасовому розподілу ризику фінансовими посередниками.
Вибір типу фінансової системи, насамперед, теоретично залежить від того наскільки
гомогенними є інвестори у своєму відношенні до ризику. Німецька модель буде найбільш доречною та
мало витратною, якщо попит на ризик у інвесторів однаковий і вони прагнуть його зменшити. Однак,
якщо інвестори є гетерогенними у своєму відношенні до ризику, то переваги від перехресного обміну
ризиком будуть більшими ніж від міжчасового розподілу. У такому випадку модель США буде більш
доречною та маловитратною для економіки.
Наступною функцією фінансових посередників та фінансового ринку є контроль за
корпоративним управлінням та аналіз інформації про діяльність фірм. Взагалі за допомогою
аналізу інформації про стан та діяльність підприємств на ринку можна ефективніше розміщувати
ресурси (третя функція фінансових посередників) та слідкувати за використанням коштів. Тобто
питання доступності та аналіз суб’єктів, що користуються цією інформацією, відповідають одразу двом
функціям, які мають виконувати фінансові посередники та фінансовий ринок.
Як зазначалося вище, однією з головних відмінностей між ринково-орієнтованою фінансовою
системою США та банківсько-орієнтованою системою Німеччини є обсяг доступної інформації щодо
діяльності підприємств на ринку. В США велика кількість компаній котується на фондовій біржі та
відповідно до вимог Комісії з цінних паперів та фондової біржі (SEC) повинні надавати велику кількість
інформації про свою діяльність у бухгалтерській звітності, що доступна усім інвесторам на ринку. Така
велика кількість інформації дозволяє інвесторам приймати зважені рішення, а фірмам ефективніше
приймати рішення стосовно таких питань, як вхід чи вихід з галузі. Тобто функція ефективного
розміщення капіталу традиційно вважалася головною перевагою фондового ринку.
В Німеччині, навпаки, невелика кількість компаній котується на фондовому ринку, а вимоги до
розкриття інформації підприємствами є менш жорсткими. Як наслідок, невелика кількість інформації
доступна вільно на ринку.
Однак численні дослідження вказують також на те, що ціни на акції у США дуже чутливі до нової
інформації стосовно процентної ставки та грошових потоків, що надходить на фондовий ринок. У
відомій статті Хіршляйфера 1971 року наголошується, що оголошення інформації може зруйнувати
цінні можливості розподілу ризику [11]. Ален та Лафонт у своїх роботах також досліджували цю ідею у
контексті ринку цінних паперів та довели, що більше інформації може бути невигідно для всіх, оскільки
це підвищує нестабільність споживчого попиту [12].
На противагу США, невелика кількість інформації, у тому числі бухгалтерські звіти, є у вільному
доступі на ринку Німеччини. Саме тому коливання цін не є таким частим, що знижує ризик інвесторів.
Однак, з іншого боку постає питання про ефективність розміщення інвестицій на ринку Німеччини за
такої невеликої кількості доступної інформації. Функцію розміщення ресурсів забезпечують великі
банки, що володіють інформацією про прибутковість фірм і можуть прямо давати поради фірмам або
непрямо через видачу кредитів подавати сигнали про ситуацію на ринку. Цей механізм хоча і може
слугувати своєрідною заміною фондового ринку при прийнятті рішень щодо розміщення ресурсів, має
певні недоліки. Найважливіший недолік у тому, що без активного фондового ринку дуже важко
визначити реальну відсоткову ставку з урахуванням рівня відповідного типу ризику.
Функція моніторингу менеджменту є такою важливою тому, що власник та управляючий фірмою
є дуже часто різні особи. Власники акцій мають контролювати менеджерів підприємств, але якщо
власників дуже багато, то здійснювати кожному із них контроль та аналізувати інформацію недоречно
та дуже витратно. Для зменшення витрат власники акцій можуть найняти людину, щоб та здійснювала
функцію моніторингу замість них, але тоді за цією людиною також потрібно буде наглядати. Цю
проблему можна вирішити за допомогою посередників. Якщо припустити, що великий банк може
фінансувати декілька фірм, то він через диверсифікацію коштів може запропонувати своїм вкладникам
фіксований дохід. Тоді у вкладників немає потреби моніторити банк, оскільки вони мають отримувати
фіксований дохід, а банк у свою чергу не зможе виплачувати цей дохід, якщо не буде контролювати
менеджерів підприємств. Таким чином кожна фірма контролюється лише одним або декількома
банками і витрати на моніторинг мінімізуються у суспільстві. Така теоретична ситуація близька до
реальності у Німеччині, де тісні відносини між банками та підприємствами, а також право голосу, що
мають німецькі банки дають їм можливість ефективно контролювати діяльність менеджерів
підприємств.
Загалом особливості банківсько- та ринково-орієнтованої фінансових систем можна зобразити у
вигляді наступної таблиці 1, кожний з пунктів якої ми розлянули вище.
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Таблиця 1
Особливості банківсько- та ринково-орієнтованої фінансових систем

Тип
банківської
системи
Модель ринку цінних
паперів
Роль банків

Кількість
небанківських
фінансових інститутів
Функція заощаджень

Розподіл ризику

Моніторинг діяльності
менеджерів

Ефективність
розподілу капіталу

Банківсько-орієнтована
фінансова система
Універсальна

Ринково-орієнтована фінансова система

Банківська

Небанківська

Комерційні банки, як правило, не
мають обмежень у виборі вкладень
(портфель банку) і контролі за
діяльністю корпорацій

Комерційні банки задовольняють потреби
корпорацій
головним
чином
у
короткостроковому кредиті, вони досить
обмежені
у
формуванні
портфелю
вкладень
і
можливостях
контролю
корпорацій
Велика кількість небанківських фінансових
інститутів

Обмежена кількість небанківських
фінансових інститутів
Стимулює заощадження, оскільки
ресурси
та
ризик
перерозподіляються
між
поколіннями
Розподіл ризику відбувається між
поколіннями,
створюються
так
звані страхові активи великих
обсягів
Зазвичай
одна
фірма
контролюється
одним
або
декількома банками і витрати на
моніторинг
мінімізуються
у
суспільстві.
Інформація про діяльність фірми
не є широкодоступною.
Ринок є менш волатильним,
оскільки обмежене коло осіб має
доступ до інформації і як наслідок
майже відсутні спекуляції.

Сегментна

Стимулює споживання у поточному періоді

Розподіл ризику відбувається в певний
період часу між учасниками ринку з різних
верств, ресурси вкладаються в ризикові
активи
Власники акцій мають здійснювати функцію
контролю. Вони також можуть наймати
посередників для виконання цієї функції,
однак мають контролювати і діяльність
посередника. Викликає значні витрати у
суспільстві.
Інформація про діяльність фірми є широко
доступною на ринку для всіх агентів.
Через те, що інформація доступна всім
учасникам ринку та швидко надходить до
ринку,
спостерігається
значна
волатилність.

Згідно цього підходу для України більше ефективною на даному етапі буде побудова та
розвиток саме банківсько-орієнтованої фінансової системи. Фінансування через банківську систему є
більш ефективним саме для традиційних секторів економіки. Низький попит на ризикові інвестиції у
інвесторів та їх гомогенність також є важливим фактором при виборі типу фінансової системи. Для
України також є характерним нерозвиненість правової та інституціональної інфраструктури – низький
рівень захищеності акціонерів, корупція серед органів влади та суддів, невиконання законів. В таких
умовах саме поширення банківських установ сприяє стабільності та більшій захищеності споживачів.
Тобто основними факторами, які найбільш ймовірно стримують розвиток фінансової системи
України є слабкий правовий захист кредиторів, законодавча та виконавча незабезпеченість виконання
контрактів, високий рівень корупції, відсутність ефективних, діючих та доступних бухгалтерських
стандартів та високий рівень інфляції.
Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи на те, що США (приклад ринковоорієнтованої фінансової системи) є лідером з виробництва високотехнологічних продуктів та їх
експорту у світі, її економіка дуже залежить від того, наскільки часто та продуктивно ці новинки
з’являються на ринку. Основним джерелом фінансування цих високоризикових проектів є фондових
ринок. Саме тому неспроможність економіки продуціювати новий високотехнологічний продукт відразу
впливає негативно на всю економіку і сповільнює економічне зростання: інвестори відкликають свої
кошти з акцій компаній, що ще більше поглиблює економічний спад. Однак у періоди зростання,
фондовий ринок спроможний дуже швидко направити кошти у високодоходні та ризикові проекти і
сприяє швидкому економічному зростанню.
У той час як ситуація у Німеччині, яка має банківсько-орієнтовану фінансову систему,
складається по іншому. Більшість компаній, які приносять найбільший вклад в економіку країни
займають певну нішу на вузькому ринку маловідомих продуктів та пропонують високу якість і своє ім’я
споживачам. Кошти такі компанії, зазвичай, отримують у вигляді банківських кредитів і, оскільки їхні
керівники займають свій пост протягом довгого періоду часу, то будують свої відносини з банками на
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особистих взаєминах. Тому німецькі банки є досить консервативними у питаннях надання кредитів та
надають велику вагу доброму імені компанії. Однак і у періоди тяжких часів для компаній банки також
підтримують їх у фінансовому плані, що сповільнює темпи падіння економіки. Це дає змогу компаніям
зростати стабільно досить високими темпами, без значних падінь та злетів.
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Анотація
Проаналізовано основні функції фінансових посередників та фінансових ринків та їх реалізація
на практиці. Визначено основні особливості банківсько- та ринково-орієнтованих фінансових
систем, що впливають на стабільність економічного розвитку.
Ключові слова: фінансові ринки, фінансові посередники, банківсько-орієнтована фінансова
система, ринково-орієнтована фінансова система.
Аннотация
Проанализировано основые функции финансовых посредников и финансовых рынков, а также
их реализация на практике. Определено основные особенности банковско- и рыночноориентированных финансовых систем, которые влияют на стабильность экономического
развития.
Ключевые слова: финансовые рынки, финансовые посредники, банковско-ориентированная
финансовая система, рыночно-ориентированная финансовая система.
Annotation
Overview of the main functions of financial markets and financial intermediaries is provided. The main
differences between market-based and bank-based financial systems in the two most developed economies
are studied.
Key words: financial markets, financial intermediaries, bank-based financial system, market-based
financial system.
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