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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ 

 
УДК 338.1:332.14 

Жаворонкова Г.В., 
 д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій 
Жаворонков В.О.,  

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії 
Національний авіаційний університет 

  
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 
Постановка проблеми. Економічний розвиток – це процес еволюції економічної 

системи в довгостроковому періоді, що характеризується зміною ринкової та виробничої 
кон’юнктури за тривалий час, впродовж якого значну роль відіграють інвестиційні, 
інноваційні, технічні та технологічні фактори розвитку економіки. Головною рушійною силою 
економічного розвитку є матеріальні та духовні цінності людини, а також суперечності 
економічної системи, серед яких виділяються суперечності продуктивних сил, техніко-
економічних відносин, власності та господарського механізму [1]. 

Концепція сталого розвитку, яка прийнята в Ріо-де-Женейро у 1992 р., виділяє, в першу 
чергу, розвиток науки, технологій та інформаційних послуг, що розглядаються як основні 
джерела економічного зростання і забезпечення високого рівня життя населення.  

Аналіз останніх досліджень. Теорія економічного розвитку та зростання 
представлена в багатьох наукових працях як закордонних вчених-економістів С. Кузнеця,    
Д. Медуза, У. Ростоу, Т. Свена, Р. Солоу, Р. Харрода та ін., а також в українських –   Ю. 
Бажала, О. Бакаєва, В. Гейця, Я. Хоменко та ін. незважаючи на високий рівень теоретичних 
та науково-практичних розробок, недостатньо опрацьованими залишаються питання щодо 
умов переходу України до економіки знань та чинників, що впливають на даний процес. 

Постановка завдання. Метою даної публікації є уточнення категорій економічного 
розвитку та економічного зростання, а також оцінка розвитку регіонів за індексом людського 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу. На думку Д.Белла [2], концепція постіндустріального 
суспільства включає п’ять основних компонентів цього поняття: в економічному секторі – 
перехід від виробництва до розширення сфери послуг; у структурі зайнятості – домінування 
професіонального та технічного класу; основоположний принцип суспільства –  центральне 
місце знань як джерела нововведень і формулювання політики; прийняття рішень –
створення нової «інтелектуальної економіки»; майбутню орієнтацію – особливу роль 
технології та технологічних оцінок. 

Постіндустріальний тип економічного розвитку характеризується переходом до 
інформаційного суспільства та економіки знань. Стратегія розвитку інформаційно-знаннєвого 
суспільства є сьогодні центральним системним ядром соціально-економічної політики 
розвинених країн, що дозволяє їм максимально скористатися перевагами пануючого 
інформаційного техніко-економічного укладу еволюції людської цивілізації. Переваги нових 
інформаційних технологій обумовили існуючий економічний та технологічний розрив між 
багатими і бідними країнами, але ці переваги можуть і повинні бути задіяними для ліквідації 
даного розриву в Україні [3].  

В економіці, основаній на знаннях, на перше місце висувається інтелектуальний 
капітал, що продукує інновації та сприяє зростанню продуктивності праці. Ефективність 
використання інтелектуального капіталу й інтелектуальної праці визначає перспективи 
розвитку економіки тієї чи іншої країни. За рахунок діалектичного взаємозв’язку між 
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інтелектуальним капіталом, глобалізацією та інтелектуальною економікою остання є значною 
мірою самодостатньою і має стійкий механізм саморозвитку.  

Якщо розглядати економіку знань із прикладних, практичних позицій, через призму 
реальних механізмів її впливу на соціально-трудовий розвиток, то варто наголосити на 
такому, вважає А. Колот [4]: в організаційно-технологічному, трудовому аспекті економіка 
знань – це економіка, основою якої є високопродуктивні, конкурентоспроможні робочі місця, 
які посідають висококваліфіковані, інноваційно орієнтовані працівники; в якій 
впроваджуються інформаційні, комунікаційні та інші сучасні прогресивні технології і 
виготовляється високотехнологічна, наукоємна та конкурентоспроможна продукція. 
З'явилися технології, здатні змінювати біосоціальну природу людини. Інституціоналізація 
глобального інформаційного простору забезпечила вільний доступ кожного індивіда до 
накопиченого обсягу інформації та знань. У зв'язку з цим значно підвищилася роль людського 
капіталу в соціально-економічному розвитку.  

Л. Михайлова розглядає людський капітал як оцінку потенційної здатності особистості 
приносити дохід [5], тобто вона пропонує застосувати цей підхід для характеристики 
людського капіталу як здатності його носіїв до більш ефективного виробництва продукції 
вищої якості. 

При формуванні стратегії людського розвитку для України було визначено 
недоцільність механічного застосування методики ПРООН оцінки рівня людського розвитку, 
тому була створена українськими фахівцями власна методика, яку було затверджено 
спільною Постановою Колегії Держкомстату України та Президії НАН України (№№ 182/76 
від 14.03.2001 та 05.04.2001). Використання даної методики дозволяє виконувати 
співставлення регіонів як за інтегральним індексом, так і за кожним з 9 індексів окремих 
аспектів людського розвитку (ІЛР), що дозволяє побудувати шкалу, на якій розміщуються всі 
регіони України. Конкретні значення інтегрального індексу не мають економічної 
інтерпретації – важливим є лише місце, яке належить кожному конкретному регіону на єдиній 
для України шкалі (табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 
Рейтинги регіонів за індексом людського розвитку 

Ранг регіону  
Регіони 1999 2004 2005 2006 2007 2008 

АР Крим 16 7 9 9 16 8 
Області 
Вінницька 6 15 23 24 26 24 
Волинська 17 13 18 17 14 20 
Дніпропетровська 25 20 11 15 12 17 
Донецька 26 26 27 27 27 27 
Житомирська 18 18 20 22 19 21 
Закарпатська 9 4 6 7 8 9 
Запорізька 13 14 19 11 18 16 
Івано-Франківська 15 17 13 16 13 13 
Київська 4 12 12 13 7 4 
Кіровоградська 23 25 25 25 24 25 
Луганська 27 27 26 26 25 26 
Львівська 10 6 8 5 10 10 
Миколаївська 24 21 17 14 11 15 
Одеська 21 24 14 20 20 19 
Полтавська 2 5 5 4 4 6 
Рівненська 11 10 7 6 6 7 
Сумська 22 23 22 18 22 22 
Тернопільська 5 16 15 19 15 11 
Харківська 14 3 3 3 2 3 
Херсонська 20 19 21 21 21 18 
Хмельницька 7 9 4 8 5 5 
Черкаська 3 8 10 10 9 12 
Чернівецька 12 11 24 12 17 14 
Чернігівська 19 22 16 23 23 23 
Київ 1 1 1 1 1 1 

Джерело [6] 
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Перше місце з великим відривом – за даними 1999-2008 рр. – упевнено займає Київ, 
якому належать перші позиції за інтегральними індексами демографічного розвитку, 
матеріального добробуту, умов проживання населення та фінансування людського розвитку. 
На протилежному боці шкали – Донецька (27 місце) та Луганська (26 місце) області. Також 
слід зазначити, що за останні п’ять років значно погіршились позиції Кіровоградської та 
Вінницької областей, які у 2008 році не набагато випередили аутсайдерів. 

За результатами рейтингової оцінки ІЛР у 2008 році можна виділити 3 групи регіонів: 
регіони-лідери, які за результатами розрахунків посідають перші 4 місця; регіони основної 
групи (19 регіонів), які за результатами розрахунків посідають з 5 по 23 місце; регіони-
аутсайдери, які за інтегральними індексами посідають 4 останніх місця. 

Якщо сконцентрувати увагу на тенденціях людського розвитку, то можна відмітити, що 
упродовж 2000 – 2008 рр. регіони розвивались по – різному, тому вони були згруповані таким 
чином (рис. 1): стабільні регіони (коливання рейтингів не перевищує 1); регіони, що тяжіють 
до стабільності (коливання рейтингів становлять від 1 до 4); регіони, рейтинги яких істотно 
поліпшились (не менше ніж на 4); регіони, рейтинги яких істотно погіршились (не менше ніж 
на 4); регіони, рейтинги яких істотно змінювались в різних напрямах. 

 
Рис. 1. Рейтингова оцінка регіонів за динамічними змінами індексу людського 

розвитку 
 

Група стабільних регіонів включає як регіони-лідери так і регіони аутсайдери, що може 
свідчити про постійну увагу в одних або про постійне ігнорування в інших щодо факторів 
людського розвитку. 

Регіони, що тяжіють до стабільності, не мають однакового впливу на місця регіонів у 
загальних рейтингах, оскільки регіональна група має різні позитивні та негативні тенденції 
щодо окремих соціальних факторів. Так, якщо західні області з цієї групи мають достатньо 
високі рейтинги за соціальним середовищем та демографічним розвитком, то перегляд 
програм фінансування людського розвитку міг би надати вагомі результати щодо підвищення 
загального рівня людського розвитку. До регіонів, рейтинги яких істотно поліпшились, 
ввійшли тільки дві області – Київська та Рівненська, тобто в цих областях послідовно 
впроваджуються заходи, що направлені на стимулювання факторів, які обумовлюють 
людський розвиток. 

Регіони, рейтинги яких істотно погіршились, вимагають уваги до питань підтримки 
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людського розвитку. Групу регіонів, рейтинги яких істотно змінювались в різних напрямах, 
можна визначити як найбільш нестабільну та зробити припущення про певну стихійність, 
некерованість та відсутність централізованих важелів впливу на розвиток процесів 
людського розвитку. 

Причиною  низьких  значень  ІЛР  є  коротка тривалість життя, низький рівень охоплення 
повною середньою освітою населення та високий рівень забруднення навколишнього 
середовища. Кращі показники забезпечуються вищими рівнями освіти, доходів та показників 
здоров’я. Для оцінки передумов формування,   можливостей  розвитку  і  використання  
людського  капіталу  може застосовуватися показник оплати праці. В умовах ринкової 
економіки оплата праці відображає вартість людського капіталу. 

Термін "економічний розвиток" часто замінюють на термін "економічне зростання". Ми 
вважаємо, що вони споріднені, але не тотожні. Економічний розвиток – це більш широке 
поняття, яке охоплює як збільшення обсягу виробництва, так і зміни в сфері виробничих і 
економічних відносин, ставлення до власності, розподілу тощо. Економічне ж зростання є 
однією з найважливіших суспільних проблем, темпи якого визначають динаміку економічного 
розвитку країни.  

За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі та непрямі фактори. 
Прямими вважаються такі, що роблять зростання фізично можливим, до них належать 
фактори пропозиції: кількість і якість робочих та природних ресурсів; обсяг основного 
капіталу; технологія і організація виробництва; рівень розвитку підприємницьких здібностей в 
суспільстві. Непрямі фактори – це умови, які дозволяють реалізувати можливості суспільства 
щодо економічного зростання. За такими умовами створюються фактори попиту та 
розподілу, а саме: зниження ступеню монополізації ринку; податковий клімат в економіці; 
ефективність кредитно-банківської системи; зростання споживацьких, інвестиційних та 
державних витрат; розширення експортних поставок; перерозподіл виробничих ресурсів та 
доходів в економіці.  

Процес економічного зростання супроводжується цілим рядом кількісних та якісних змін 
у суспільстві, серед яких у першу чергу необхідно виділити структурну трансформацію 
економіки. Для країн, які стали на шлях економічного зростання, характерно, перш за все, 
зниження частки сільськогосподарського сектору в загальному обсязі випуску національного 
продукту. Зміни в структурі економіки супроводжуються серйозними змінами в соціальних 
інститутах, поведінці людей та ідеологій. 

Важливою умовою реалізації актуальних завдань економіки є перехід на модель 
стійкого розвитку з певним рівнем державного регулювання економічних процесів, що 
гарантує функціонування багатоукладної економіки та забезпечує збалансоване вирішення 
соціально-економічних завдань з метою задоволення потреб нинішнього і майбутнього 
поколінь.  

На сьогоднішньому етапі стану економіки та розвитку України першочерговою задачею 
є формування інноваційної моделі економіки, підвищення ефективності структури 
виробництва у напрямі зростання частки високотехнологічних галузей, забезпечення змін в 
міжнародній спеціалізації для входження держави в світовий економічний простір. 

Результати дослідження масштабів та результативності інноваційної діяльності у 
промисловості України свідчать про низьку активність використання на виробництві науково-
технічних досягнень, слабке їх залучення до розв’язання завдань ринкової економіки. 
Інновації ще не посіли місце головного чинника економічного розвитку промислового 
виробництва та забезпечення його фінансової стабільності, а відтак і економічної безпеки. 

Спрямованість державної політики на здійснення стратегії інноваційно-технологічного 
прориву за визначеними пріоритетами соціально-економічного розвитку та їх реалізації за 
допомогою державних цільових програм (ДЦП) має включати партнерство держави, 
підприємств, науки та бізнесу як умови ефективного використання бюджетних видатків 
розвитку і передбачати, що кожний із партнерів має чітко виконувати свої функції:  

1. Основні функції держави полягають у формуванні довго- та середньострокової 
стратегії інноваційно-структурного оновлення виробництва, що передбачає: встановлення 
пріоритетів і здійснення інноваційно-інвестиційної та бюджетної політики, спрямованої на 
реалізацію цих пріоритетів; здійснення за рахунок бюджетних коштів підтримки інновацій у 
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державному секторі із залученням приватного капіталу; забезпечення формування 
сприятливого інноваційно-інвестиційного середовища; реалізацію методів та засобів 
державної підтримки малого та середнього сектору; формування інноваційної 
інфраструктури за участю інвесторів. 

2. Роль великого бізнесу в партнерських відносинах полягає у тому, що він має 
приймати активну участь у здійсненні структурно-інноваційної модернізації у виробництві при 
забезпеченні з боку держави антимонопольного регулювання та систематичного контролю. 

3. Для малого і середнього бізнесу мають бути створені умови для посилення їх участі 
в інноваційному процесі, що сприятиме створенню простору для залучення широких верств 
населення й розвитку їх підприємницької ініціативи та інноваційної активності. 

4. Державний сектор має бути спрямований на реалізацію стратегічних інноваційних 
пріоритетів і зосередження, здебільшого в стратегічно важливих галузях у неринковому 
секторі економіки. 

5. Функції  муніципального сектору пов’язані з забезпеченням за допомогою державних 
та залучених інвестицій умов життєдіяльності людини шляхом модернізації житлово-
комунального господарства, охорони навколишнього середовища, а також зміцнення 
потенціалу духовного відтворення на основі реалізації вимог сучасного розвитку освіти й 
культури. 

Тому, вважає В. Геєць [7], є сенс відійти від галузевого принципу формування ДЦП і 
фінансувати в першу чергу такі: зменшення відтоку до центрів глобалізації активної робочої 
сили та науково-технічних ресурсів, сприяння поверненню українців до вітчизни, 
співробітництво з діаспорою. Без вирішення цієї проблеми вітчизняні інвестиції в освіту, 
науку, охорону здоров’я, культуру знецінюватимуться швидше, ніж нарощуватиметься 
потенціал; кадрове забезпечення інноваційного розвитку в усіх секторах економіки; 
забезпечення засобами освіти, ЗМІ та в реальних економічних, соціальних і культурних 
відносинах внутрішньої консолідації нації. 

Висновки з проведеного дослідження. Основною ознакою економіки знань є 
конкурентоспроможність у найширшому сенсі, що продукує конкурентні переваги та 
забезпечує динамічний соціально-економічний розвиток. Сучасні проблеми економічного 
розвитку пов’язані, насамперед, із інтелектуалізацією праці, наданням найвищого пріоритету 
процесам продукування нових знань, які здатні забезпечити соціально-економічний прогрес 
українському суспільству. Під економічним зростанням розуміють збільшення кількості 
товарів і послуг, які виробляє національна економіка, та вимірюється двома способами: 
темпами зростання реального ВВП за певний проміжок часу та темпами зростання його на 
душу населення за той же період. 

Подальші наукові дослідження повинні розробити механізми економічного розвитку 
держави, а починати потрібно з вирівнювання розвитку регіонів. 
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Анотація 
В статті дано визначення економічного розвитку та економічного зростання. 

Співставлено розвиток регіонів України за інтегральним індексом людського розвитку. 
Обґрунтовано спрямованість державної політики на здійснення стратегії інноваційно-
технологічного прориву. 

Ключові слова: економічний розвиток, економіка знань, індекс людського розвитку, 
державні цільові програми. 

 
Аннотация 

В статье дано определение экономического развития и экономического роста. 
Проведено сравнение развития экономики Украины по интегральному показателю 
человеческого развития. Аргументирована направленность государственной политики 
осуществления стратегии инновационно-технологического прорыва. 

Ключевые слова: экономическое развитие, экономика знаний, индекс человеческого 
развития, государственные целевые программы. 

 
Annotation 

In the article definitions of economic development and economic growth are given. Regions 
of Ukrainian state according to intellectual index of human development are compared. Orientation 
of state policy towards realization of innovation-technological break strategy is grounded. 

Key words: economic development, knowledge economy, index of human development, 
state goal-oriented programs. 
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СТАН ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВЩИНИ 
 

 Постановка проблеми. Трансформаційні перетворення, які відбуваються в 
аграрному секторі економіки України, мають надто затяжний характер. За останні 15 років 
відбулися значні структурні зміни, спрямовані на переведення сільськогосподарського 
виробництва у розвинуті ринкові відносини. Основою цих відносин повинна стати приватна 
власність на землю та майно. За період земельної реформи розпайовано 27,5 млн. га, або 
70% сільськогосподарських угідь. Але майнові сертифікати не дають правових підстав на 
розпорядження землею як особливим і дорогим товаром. Водночас рухоме майно непомітно 
опинилося у власності керівників колишніх колективних господарств або стало непридатним 
для експлуатації. Часткова реалізація реформ на селі показала їх низьку ефективність і 
посіяла ще більшу зневіру у їх загальносуспільний позитивний результат. Як оцінюють 
експерти, понад 40% селян не можуть забезпечити себе найнеобхіднішими товарами. 

Психологічна невизначеність поглиблюється затяжною інфляцією, надмірним ростом 
цін та загальним погіршенням рівня життя населення, особливо селян. Новий виток 
економічної кризи найбільш згубно відображається на свідомості людей, йдеться вже не про 
кризу суспільної свідомості, а про усвідомлення суспільством свого кризового становища. 
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Однак відомо, що ефективність суспільного розвитку залежить від кожної людини, від її 
матеріального і морального стану. Разом з тим, виживання суспільства, колективний перехід 
до нової соціально-економічної формації – обов’язкова умова розвитку індивідуального. 
Людина, або, як заведено говорити в сучасній науковій літературі, людський капітал є 
основою стратегічного ресурсу будь-якої країни чи сфери діяльності. Виведення на передній 
план проблем соціального прогресу суспільства і самої людини як кінцевої і головної мети 
розширеного відтворення може забезпечити сталий розвиток, який базується на відтворенні 
найбільш ефективного і зростаючого ресурсу – людського. Саме цей ресурс є визначальним, 
бо сприяє формуванню, використанню і розвитку всіх інших. Недарма академік 
В.В. Юрчишин вказував, що імперативною нормою повинно стати запровадження в новітню 
аграрну політику європейської людиноцентричної системи цінностей [1, с.12]. 

Аналіз останніх досліджень.. Вивченню ключових проблем теорії і практики розвитку 
і збереження людського капіталу в умовах формування національної економічної системи 
присвячена низка публікацій таких вчених, як Д. Богиня, О. Гриньова, М. Долішній. 

Вони розглядають такі якісні характеристики людського капіталу, як запас знань, 
здібностей і мотивацій, що є складовими образу кожного працівника. Вказують на те, що 
формування людського капіталу потребує виділення коштів за рахунок поточного 
споживання, однак з часом ці кошти стануть джерелом підвищення продуктивності та доходів 
власника у майбутньому. Безпосередньо проблемам стану людського капіталу на селі не 
присвячені спеціальні дослідження, однак у статті О. Могильного зроблено критичний аналіз 
результативності державної аграрної політики щодо підвищення добробуту зайнятих у 
сільському господарстві, стану підготовки та закріплення кваліфікованих кадрів на селі [2]. 

Постановка завдання. Дослідити загальний стан людських ресурсів на селі, причини 
їх кількісного зменшення, визначити на основі аналізу статистичних даних та матеріалів 
соціологічних досліджень по Львівській області чинники, що впливають на погіршення стану 
людського капіталу економічно активного сільського населення. Запропонувати рекомендації 
щодо оптимізації стану людського капіталу, підвищення його освітньо-кваліфікаційного рівня, 
підвищення рівня матеріального добробуту, соціального розвитку тощо. 

Виклад основного матеріалу. Про роль робочої сили у виробництві товарів вперше 
заговорив родоначальник політичної економії У. Петті, який розглядав робітника не тільки як 
споживача благ, але також як носія вартості робочої сили в її капіталізованій сфері. З часом 
теорія «людини трудящої» трансформувалася у концепцію «людського капіталу». Людський 
капітал постійно розвивається і використовується в тій чи іншій сфері суспільного 
виробництва, забезпечує його власнику постійне зростання доходів. Цей капітал виступає як 
якісна характеристика робочої сили, набута індивідом шляхом інвестування у свою освіту, 
професійне навчання, здібності та навички. Найбільш адекватне пояснення людського 
капіталу дає Т. Кір'ян, який розглядає його як сукупність належних працівникові природних 
здібностей (здоров'я, творчої схильності тощо), а також самостійно нагромаджених (набутих 
у результаті життєвого досвіду) та розвинутих ним внаслідок інвестування в освіту, 
професійну підготовку та оздоровлення [3, с.73]. 

Аграрний сектор економіки України має колосальні потенціальні можливості, які за 
умови стабільного фінансового підвищення можуть давати українцям щорічні мільярдні 
прибутки. Навіть при надзвичайно обмежених інвестиціях сільськогосподарське виробництво 
демонструє в роки глобальної економічної кризи річні зростання на 5–7%. Однак людські 
ресурси села за роки незалежності постійно зменшуються і занепадають. 

Стан людського капіталу села нині характеризується суттєвою втратою накопиченого 
раніше його запасу та поступовою деградацією діючого капіталу, особливо в останні десять-
п'ятнадцять років. Причин, які зумовили обвальну деградацію людського капіталу села, 
багато. Проте у частині, що стосується аграрної політики, їх можна об'єднати в одну: за весь 
пострадянський період вона не стала селянськоцентристською. Це сталося, насамперед, 
тому, що подібним чином така мета офіційно навіть не формулювалася, хоча вже на початку 
90-х років минулого століття економічною наукою було розроблено концептуальні основи 
формування аграрної політики, поступально підпорядкованої інтересам селян. 

Відомі вітчизняні вчені-аграрники І. Лукінов, О. Онищенко, П. Саблук, В. Юрчишин 
розробили аграрну концепцію, яка визначала, що у системі відносин «держава-селянин 
(селянин-держава)» визначальними повинні стати інтереси селян, оскільки через їх 
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задоволення держава може задовольнити свої продовольчі потреби, адже їх потенційними 
та реальними носіями є виключно сільське господарство, село і селянство. Відповідно, 
агропродовольчі інтереси держави, її політика на селі повинні розглядатися як похідні від 
інтересів людей, зайнятих у виробництві продукції сільського господарства. Держава 
повинна зупинити руйнування села, поглиблення різниці між рівнем життя міського та 
сільського населення. 

Українські науковці відзначають, що під впливом великої сукупності винятково 
несприятливих тенденцій на селі деградація людського капіталу в ньому в пострадянські 
часи стала системною і проявилась у тому, що охопила усі його сфери: 

• зайнятих у безпосередньо виробничій сфері (механізаторів різних профілів, 
працівників полів і ферм, будівельників тощо); 

• науково-управлінську сферу (керівників і спеціалістів сільськогосподарських 
підприємств, а також їх організаційно-виробничі і галузеві структури); 

• інтелігентсько-інтелектуальні осередки (в особі вчителів, лікарів, працівників клубної, 
культурно-виховної та бібліотечної сфер тощо) [4, с.46]. Та, як стверджують вчені, 
абсолютний песимізм щодо цього є неприпустимим. Українське село постійно зазнавало 
незліченних втрат (більше ніж 10 млн. жертв Голодомору 1932-33 років та інші), однак його 
колосальний генетичний потенціал виводив націю з руїн, народжував нових борців-
революціонерів, патріотів-державників. 

Демографічна ситуація, що склалася на Львівщині впродовж останніх років, 
характеризується здебільшого негативними процесами. З середини 90-х років область 
увійшла в стадію стійкої і затяжної депопуляції внаслідок таких чинників: низької 
народжуваності, високої смертності та еміграції населення (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Кількісний стан населення Львівської області у 1990-2009 роках  

[5, с. 214; 6, с.26] 
 

У тому числі Роки на  
1 січня 

Територія, 
км² 

Кількість 
населення, 
тисяч осіб 

Міського Сільського 
Питома вага 
сільського 

населення, % 
1990 21834 2754,1 1646,5 1107,6 40,2 
1995 21834 2770,3 1690,4 1079,9 39,0 
2000 21834 2676,9 1606,5 1070,4 40,0 
2005 21831 2588,0 1549,8 1038,2 40,1 
2008 21831 2559,8 1548,0 1011,8 39,5 
2009 21831 2552,9 1547,2 1005,7 39,4 

 
Тенденція до зниження чисельності населення області була започаткована у 1994 році і 

зберігається дотепер. За період з 2000 по 2009 роки кількість населення тут зменшилась на 
124 тис. осіб, або на 4,6%. 

У 2008 році в області народилося 29007 дитини, померло 35126 осіб. Природне 
скорочення становило 6119 осіб, або 2,4 особи на 1000 осіб населення. Інтенсивність 
природного скорочення у 2008 році в сільській місцевості була у 5,2 рази вища, ніж у міських 
поселеннях, що свідчить про тенденцію до зниження демографічно-відтворювального та 
трудового потенціалів села [5, с. 219]. Значна частина жителів, не дочекавшись соціальної 
справедливості та покращення ситуації на селі, залишає його. Так, за період 1990-2008 рр. 
чисельність сільського населення в Україні зменшилась на 2,4 млн. осіб, причому з 2003 р. 
по 2008 р. ці темпи майже подвоїлися. Як свідчать дані Держкомстату України, починаючи з 
2003 р. спостерігається від'ємне сальдо міграції сільських жителів і узагальнено за останні 6 
років воно становить більше, ніж 200 тис. осіб, причому дві третини з них є особами 
працездатного віку [7]. Внаслідок цього більше ніж 300 сільських населених пунктів 
перестали існувати через повну відсутність в них жителів. 

Основними центрами еміграційного тяжіння залишаються, як і в попередні роки, 
Німеччина, США, Польща. Ізраїль, Чехія. У 2006 році кількість вибулих перевищила кількість 
прибулих на 1.2 тис. осіб. Серйозним викликом для держави є нелегальна трудова міграція, 
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а найбільшу частку серед мігрантів становлять жителі сільських районів і сіл. За даними 
Міжнародної організації міграції в Україні більше ніж 3 млн. наших громадян працюють за 
кордоном. Головна причина міграції – занепад соціально-побутової та інженерної 
інфраструктур, скорочення зайнятості населення в сільськогосподарському виробництві. 
Якщо чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві Львівщини, у 
1995 р. становила 109,3 тис. осіб, то у 2008 році лише 37,1 тис. осіб (скоротилась майже у 3 
рази). [6, с.153]. 

Незайнятість такої великої кількості сільського населення, особливо чоловіків, 
нераціональна політика держави, яка, по суті, заохочує безробіття субсидіями, призводить 
до деградації робочої сили та, відповідно, морального стану у сільських громадах та сім'ях. 
Основною причиною негативних явищ є критично низький рівень доходів найманих 
працівників сільськогосподарських підприємств. 

Рівень заробітної плати в сільському господарстві по країні становить менш ніж 
половину від середнього по економіці – 733,3 грн. проти 1351 грн. Заробітну плату, нижчу за 
мінімальну, одержують більше як 30% штатного персоналу агропідприємств. Це не 
враховуючи того, що на початок 2008 року заборгованість з її виплати у 
сільгосппідприємствах становила 97,9 млн. грн. [8, с.29]. За таких обставин вона не може 
бути достатнім джерелом інвестування в індивідуальний людський капітал, його 
нагромадження та якісне оновлення. Ба більше, заробітна плата та механізми соціального 
захисту селян не здатні виконувати свою основну функцію – створювати умови для хоча б 
простого відтворення сільської сім’ї, для забезпечення їй гідного рівня життя, а також для 
формування людського капіталу в сім’ї. Фактично реальні доходи сільської сім’ї, якщо вони 
не мають заробітчанських інвестицій, не здатні забезпечити дітям одержання високої 
професійної кваліфікації чи здобуття вищої освіти. Цим зумовлена значна нестача 
кваліфікованих спеціалістів та управлінських кадрів в аграрному виробництві.  

Освітньо-кваліфікаційний рівень працівників сільського господарства найнижчий серед 
зайнятих в усіх інших галузях економіки. Лише кожний п'ятий працюючий на селі закінчив 
технікум чи інститут, що вдвічі менше, ніж у промисловості, будівництві, у сфері транспорту 
чи зв'язку, а з повною вищою освітою в сільському господарстві працює лише 6% зайнятих, 
що у 3,5 рази менше, ніж середній показник по всіх галузях економіки [9, с. 409]. Вагомою 
причиною низького матеріального становища сільських жителів є незадовільний рівень 
розвитку підприємництва на селі. Як видно з аналітичних матеріалів Держкомстату України, 
більш як у 14 тис. сільських населених пунктів країни немає жодного суб’єкта господарської 
діяльності. У Львівській області таких населених пунктів 58%. Через те переважна більшість 
сільського населення є безробітними [10, с. 19-20]. Їх розрахунковий місячний дохід є значно 
меншим, ніж має становити споживчий кошик. Отже, тут слід вести мову не про якісний стан 
людського капіталу, а про його фізичне забезпечення. Багаторічні соціологічні дослідження у 
ряді районів Львівщини та аналіз їх результатів вказують на те, що порівняно із  загальним 
ресурсним потенціалом економічно активне сільське населення Львівської області 
скорочується як у кількісному, так і в якісному вираженні.  Водночас спостерігається диспро-
порція між загальною часткою населення і тією його  частиною, яка може бути задіяна у 
процесі сільськогосподарського виробництва. Є очевидним прогресуючий процес старіння 
людського потенціалу села, зменшення його працездатності. До того ж складна соціально-
економічна ситуація даного регіону, яка характеризується спадом виробництва та 
відсутністю робочих місць, призвела до того, що значна частина працездатного населення 
не має можливості працевлаштуватись. Так, у 2008 році, згідно зі статистичною звітністю, 
працевлаштувалось у сільськогосподарському виробництві тільки 267 тис. осіб, що 
становить 70,2% від всього працездатного населення економічно активного віку. Як показує 
проведене анкетне опитування окремих категорій сільського населення в Жидачівському та 
Перемишлянському районах, основна причина – це відсутність постійного місця 
працевлаштування й достатнього рівня матеріального забезпечення. Оплата праці на 2008 
р. коливається в межах 457 грн. на місяць. Згідно зі статистичними даними, у сільській 
місцевості тільки 9% населення зареєстровані як безробітні, хоча фактично цей показник є 
значно вищий [7]. 
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Якщо додати до цього ще кількість населення, яка відноситься до категорії тимчасово 
безробітних і незайнятих у сфері аграрного виробництва (23,5% працездатного населення), 
то цей показник буде значно вищим. 

Особливо високий рівень безробіття на селі серед молоді у віці 20-24 роки. У цей 
період у молодої людини формується відповідний уклад життя, визначаються життєві 
цінності, закладаються основи майбутніх сімейних відносин. Тому неможливість знайти 
роботу через відсутність робочих місць із відповідним рівнем оплати праці спонукає їх 
тривалий час шукати певних пропозицій на ринку праці. З тих же матеріальних причин вони 
не в змозі здобувати вищу освіту. 

Середня тривалість вимушеного безробіття на ринку праці коливається в межах від 
одного до трьох років. За цей період на ринку праці формується відповідна виробнича 
ситуація, яка призводить до створення нових робочих місць і працевлаштування населення. 
Так, у 2008 році в таких районах, як Перемишлянський і Буський, лише близько 18% 
безробітних, які були зареєстровані в центрі зайнятості населення, працевлаштовані 
протягом року. У гірських районах області (Сколівський, Турківський, Старосамбірський) 
зниження рівня безробіття відбулось шляхом передачі селянам землі у приватну власність: 
селяни стали її власниками і самопрацевлаштувались, однак це не  вплинуло на рівень їх 
життя, оскільки земельні паї в цих районах не є придатними для організації виробництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Представлений структурний аналіз стану 
людського капіталу на селі дає підстави зробити висновок, що специфіка економічних 
реформ в аграрному секторі вплинула на зростання його продуктивності, однак соціальні 
наслідки мали негативні результати. У першу чергу відбулося скорочення робочих місць, 
відповідно різко знизився добробут сільського населення, втрачається мотивація праці. 
Фактично безробіття на селі становить більше як третину, і його зростання зумовлене 
державною аграрною політикою, яка поставила сільськогосподарського виробника на межу 
фізичного виживання. Єдиним виходом для значної частини населення країни є можливість 
стати трудовими мігрантами. Трудова міграція набрала критичних масштабів – 30-40% 
економічно активного населення. Додатковим негативним чинником міграційних процесів є 
урбанізаційні тенденції, які проявляються у виїзді молодих працездатних людей у міста. 
Надзвичайно критичним є рівень смертності на селі, який значно переважає народжуваність. 
В багатьох населених пунктах Львівщини діти не народжуються впродовж кількох років. 
Отже, постає проблема фізичного збереження і відтворення людських ресурсів. 

Для виживання кожна людина у світі повинна мати доходи: у вигляді зарплати, від 
домогосподарства. Але заробітна плата тої частки зайнятих у виробництві, яке є переважно 
сезонним, є найнижчою серед усіх галузей народного господарства України. Сільські 
домашні господарства, доповнені паями на землю, не приносять прибутків, а є хіба що 
натуральним придатком для утримання сім’ї і домашніх тварин. 

На якісну зміну добробуту сільського населення може вплинути зміна державної 
аграрної політики в сторону її людиноцентричності. Держава може здійснювати регулювання 
заробітної плати шляхом встановлення номінальної межі, яка б відповідала рівню 
споживчого кошика. Крім того, слід застосовувати фінансові санкції до керівників 
агропідприємств, які затримують виплату зарплати та здійснюють її індексацію за період 
затримки (у 15-17% сільськогосподарських працівників області існує така проблема). На 
покращення матеріального становища селян може також вплинути зняття вета Верховної 
Ради України на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Оскільки тіньова 
торгівля пайовими сертифікатами сприяє збагаченню лише олігархів. 

Покращити стан людського капіталу на селі можуть прямі державні інвестиції в його 
розвиток: цільові направлення на навчання талановитої молоді за спеціальностями, які є 
дефіцитними в сільській місцевості (сімейні лікарі, вчителі, фельдшери-акушери, інженери-
механіки, технологи по переробці сільгосппродукції тощо). Вирішальними будуть не лише 
сума інвестицій, а й вдало підібрані об’єкти інвестування, їхня зацікавленість у 
продуктивності набутого капіталу, рівень свідомості та патріотизм. 
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Анотація 

Здійснено аналіз стану людського капіталу на селі за матеріалами Львівської 
області. Виявлено не тільки його загрозливе погіршення, а й різке зменшення кількості 
сільського населення через переважання смертності над народжуваністю. Запропоновано 
рекомендації щодо зміни державної аграрної політики з метою якісного покращення 
людського капіталу. 

Ключові слова: людський капітал, аграрна політика, демографічна криза, міграція 
населення, рівень життя. 

 
Аннотация 

Осуществлен анализ состояния человеческого капитала на селе на материалах 
Львовской области. Выявлено не только его угрожающее ухудшение, но и резкое 
снижение количества сельского населения из-за превышения смертности над 
рождаемостью. Предложены рекомендации относительно изменения государственной 
аграрной политики с целью качественного улучшения человеческого капитала.  

Ключевые слова: человеческий капитал, аграрная политика, демографический 
кризис, миграция населения, уровень жизни.   

 
Annotation 

The analysis of human capital in rural regions on the materials of Lviv region have been 
considered. Its threatening decline caused by decrease of rural population have been shown. The 
recommendations on changing the state agrarian policy to improve the quality of human capital 
have been suggested. 

Кey words: human capital, agrarian policy, demographic crisis, migration, living. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку трансформаційної економіки 

характеризується значним розширенням сфери послуг. В українській економіці роль цього 
сектора  також постійно зростає. Становлення «економіки послуг» в нашій країні – це 
неминучий процес, який обумовлений розвитком виробничих відносин, підвищенням 
ефективності матеріального виробництва і змінами в системі суспільних потреб. Стійкий 
розвиток сфери послуг, в умовах перехідної економіки, неможливий без державного 
регулювання. Як свідчить світова практика, сьогодні необхідність державного втручання в 
ринкову економіку ні в кого не викликає сумнівів, але дискусія ведеться навколо питання про 
рівень цього втручання та його ефективність. Напрями і форми державного регулювання 
сфери послуг визначаються відповідно до стану розвитку суспільства. Для перехідної 
економіки існує безліч теоретично розроблених і практично обумовлених заходів державного 
втручання в сферу послуг, такі як: нормативне регулювання, економічне регулювання, 
виробництво та перерозподіл доходів [1, с. 79]. Вивчаючи досвід зарубіжних країн, слід 
відмітити, що ці групи методів використовувались на певних етапах розвитку економіки у 
Франції, Німеччині, Австрії, Японії та ін. Але механізм державного регулювання в цих країнах 
відрізняється один від одного. 

Аналіз останніх досліджень. У світовій економічній думці найвідомішими 
дослідниками державного регулювання економіки вважається Дж. Кейнс, А. Пігу, Дж. Хікс, Р. 
Грінберг та ін. Проблемам ролі держави в сфері послуг приділяють значну увагу такі 
українські та російські вчені, як Є. .Жильцов, Г. Журавльов, В. Козак, Т. Корягіна, О. Кочерга, 
Б. Данилишин, В. Куценко, Л. Кликич, О. Черниш, Л. Демидова та ін.  

Вперше в історії економічної думки необхідність державного регулювання ринкової 
економіки визнали Дж. Кейнс та перші лауреати Нобелівської премії з економіки: голландець 
Я. Тінберген та норвежець Р. Фріш. На думку Я. Тінбергена державне регулювання - це 
система дій уряду, яка повинна включати вибір кінцевої мети політики, виходячи з 
максимізації функцій суспільного добробуту. Представники теорії економічного добробуту, 
такі як  В. Парето, А. Пігу, П. Самуельсон та ін., відкинули міфічну роль «невидимої руки» 
ринку, зосередивши основну увагу на розподілі багатства, на соціальному стані кожної 
людини. За висловом В.Нордхауса та П.Самуельсона, ринок і державне регулювання – це 
дві складові, необхідні для стійкого функціонування економіки; управляти сучасною 
економікою без них – це, все одно, що  аплодувати однією рукою [2, с. 23]. 

Світова практика налічує безліч моделей державного регулювання сфери послуг, 
залежно від цілей та політико-економічних умов господарювання. Потреба держави в 
розвитку установ для надання суспільних благ, а також установ охорони здоров’я, освіти і 
культури, науки, спорту не може бути задоволена без науково-обгрунтованої державної 
економічної політики. Однак ефективна політика в сфері послуг не повинна вичерпуватися 
лише розробкою економічних програм, але  і їх реалізацією. На жаль, в програмах 
економічного розвитку України сфера послуг не віднесена до пріоритетних напрямів 
розвитку, і навіть не розглядається в якості самостійного об’єкта структурної політики. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення зростаючої ролі сфери послуг 
Україні, виявлення основних причин необхідності державного втручання в сферу послуг та 
розробка механізму економічної політики стійкого розвитку сфери послуг. 
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до принципів Міжнародного стандарту 
Системи національних рахунків (СНР), прийнятого у 1993 році міжнародними організаціями 
(Комісією Європейських співтовариств, Міжнародним валютним фондом, Організацією 
економічного співробітництва та розвитку, ООН, Світовим банком) економічна діяльність в 
Україні з середини 90-х років стала відображатись шляхом складання національних рахунків. 
В економіці України виділяють п’ять секторів: 

- нефінансові корпорації, що виробляють товари та послуги; 
- фінансові корпорації, що надають фінансові, кредитні, страхові послуги; 
- сектор загального державного регулювання; 
- домашні господарства; 
- некомерційні організації [3, с. 23]. 
Національне рахівництво кількісно описує економічну діяльність. Тому концепція 

виробництва, яка визнає зміст і межі економічної діяльності, займає центральне місце в його 
теоретичних основах. Концепція виробництва носить історичний характер, вона змінювалась 
разом з розвитком суспільства і ростом продуктивних сил. Так, основоположник школи 
фізіократів, Ф.Кене, вважав, що тільки сільське господарство є продуктивним. На його думку, 
в усіх інших секторах економіки відбувається лише зміна форми продуктів, які виробляються 
в сільському господарстві. 

Основоположник теорії трудової вартості А. Сміт критикував концепцію виробництва Ф. 
Кене, вважаючи її обмеженою. Для А. Сміта багатство – це продукт не землі, а людської 
праці, але на його думку, діяльність по наданню послуг має непродуктивний характер і не 
повинна включатися у поняття економічного виробництва. К. Маркс погоджувався з теорією 
трудової вартості А. Сміта, він так само вважав працю джерелом багатства і поділяв 
економіку на дві сфери: виробничу і невиробничу або сферу послуг, в якій продукт і дохід не 
створюються, а лише проходять процес перерозподілу та використання вироблених у 
виробничій сфері матеріальних благ і доходів. Але на думку К. Маркса, невиробнича сфера 
включає надання не всіх послуг, а лише тих, які носять матеріальний характер. 

В основу методології сучасного національного рахівництва покладена концепція 
економічного виробництва Ж.-Б. Сея, який вважав, що виробництво – це не створення 
матеріальних благ, а створення корисностей. Тобто послуги, як і товари, корисні і що вони, як 
і товари, створюються при складанні трьох факторів виробництва: праці, капіталу і землі [4]. 

Основоположником сучасної системи національних рахунків вважають Р. Стоуна, який є 
лауреатом Нобелівської премії 1984 року з економіки. Він уперше застосував на макрорівні 
бухгалтерський принцип подвійного обліку, який полягає в тому, що кожна ділова операція 
подається у грошових таблицях і фіксується у вигляді узгоджених записів, побудованих так, 
що сума їх входів дорівнює сумі їхніх виходів. 

Інформація, що міститься в системі національних рахунків, використовується 
міжнародними організаціями, органами державного управління, науково-дослідними 
інститутами, вищими навчальними закладами, господарюючими суб’єктами тощо. При цьому 
така інформація ціниться насамперед як така, що відображає економічну ситуацію на 
макрорівні. Вона цінна також тим, що містить економічні показники окремих інституційних 
секторів та видів економічної діяльності. Їх можна аналізувати та використовувати для 
прийняття управлінських рішень і здійснення наукових досліджень. 

Вважаючи показники національних рахунків повноцінною економічною інформацію про 
діяльність інституційних секторів економіки та видів економічної діяльності, автори здійснили 
аналіз валової доданої вартості. Так, в умовах ринкової економіки виробництво послуг  в 
Україні набуває все більшого значення в частині формування валової доданої вартості. У 
2009 році порівняно з 2008 р. валова додана вартість сфери послуг збільшилась на 5,7 %.  
Як бачимо з рисунка 1 сфера послуг займає 56,7 % у 2008 р. і 62,4 % у 2009 р. у структурі 
валової доданої вартості [5, с. 38]. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 16 

7,8

35,5

56,7

8,2

29,4

62,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Сільське
господарство

Промислов ість Сфера послуг

%

2008

2009

 
Рис. 1. Структура валової доданої вартості у 2008-2009рр. 

 
Розвиток сфери послуг може надати додатковий поштовх загальному розвитку 

української економіки. Однак, це значною мірою залежить від державної політики в цій галузі. 
Сьогодні є всі передумови , які обумовлюють необхідність державного втручання в сферу 
послуг. На рисунку 2 подана схема, яка відображає необхідність державного регулювання 
сфери послуг. 

Значний стимул для розвитку економіки дав англійський економіст Д. Кейнс, який в 
своїй роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей» (1936), вперше серед західних 
економістів обґрунтував необхідність державного регулювання економіки. Кейнс 
рекомендував державі здійснювати бюджетне фінансування нерентабельних галузей 
промисловості, комунального господарства, освіти, медичного обслуговування, виплату 
допомоги. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Причини втручання держави у сферу послуг 
 

Однією з головних причин державного втручання є об’єктивна різниця рівня розвитку 
ринкових відносин в різних галузях сфери послуг. В таких галузях послуг як ресторанний, 
туристичний, рекламний бізнес, шоу-бізнес, ринкові відносини розвиваються швидко і 
формують ефективний механізм задоволення потреб, отримання прибутку. Але в окремих 
секторах сфери послуг, які відіграють важливу роль в забезпеченні нормальних умов 
життєдіяльності людей, ринкові відносини проявляються в певних межах, так як перехід 
таких послуг на ринкові принципи зменшить їх доступ до населення: освіта, медичні послуги, 
послуги культури та ін. Тому, держава займає активні позиції та відіграє домінуючу або 
значну роль у функціонуванні сфери послуг [6, с. 59]. 
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Необхідність державного втручання в розвиток сфери послуг також обумовлена 
існуванням природних монополій: житлово-комунальні послуги, залізничний транспорт, 
зв'язок, пошта та ін. [7, с. 36]. 

Наступною причиною державного втручання у сферу послуг є існування суспільних 
благ. Послуги задовольняють не тільки індивідуальні, але і суспільні потреби. До суспільних 
потреб наприклад відносять державне управління, екологічне регулювання і т.д. Специфіка 
таких благ (неподільність, невиключність, важкість нормування) визначає необхідність 
примушення споживачів до їх «оплати» у формі сплати податків. 

 Крім того, причиною регулювання державою сфери послуг є дія «зовнішніх ефектів», 
які ринкові відносин  не можуть виявити. Особливо у випадках виникнення негативних 
екстерналій. 

Власне, можна стверджувати, що, в сучасних умовах послуги стали важливим 
елементом матеріального виробництва та потреб споживачів, що обумовлює необхідність 
посилення  уваги держави до функціонування і розвитку сфери послуг.  

Уряд здійснює вплив на сферу послуг за допомогою економічної політики. У загальному 
вигляді економічна політика в сфері послуг може бути визначена як комплекс дій держави, 
які спрямовані на зміну структури економіки за рахунок створення більш сприятливих умов 
(інституційних, фінансових, економічних, організаційних) для  розвитку пріоритетних секторів 
і виробництв, які орієнтовані на надання різних видів послуг. Але вона повинна базуватися 
на певних організаційних механізмах та передбачати  наявність чітких державних 
пріоритетів. 

Економічна політика в сфері послуг на сучасному етапі розвитку національної економіки 
безумовно здійснюється, але їй властива безсистемність. Розвиток сфери послуг є одним з 
ключових завдань політики держави, під якою слід розуміти систему намірів і дій, 
спрямованих на створення необхідних умов для виробництва послуг та забезпечення їх 
реалізації за допомогою засобів і методів, адаптованих до конкретної соціально-економічної 
ситуації. Аналізуючи зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації господарської політики в 
сфері послуг, автори дійшли висновку, що в Україні сервісна політика знаходиться в стадії 
формування, а її реалізація, насамперед, залежить від економічних чинників. За таких умов 
вихід із ситуації вбачається в активізації сервісної політики на регіональному та 
макроекономічному рівнях.  

Економічна політика в сфері послуг як складова частина загальноекономічної політики 
держави  характеризується наступним чином: по-перше, вона має власні специфічні об’єкти 
впливу; по-друге, включає різноманітні інструменти для створення сприятливих умов; по-
третє, сприяє реалізації соціально-економічної стратегії розвитку; по-четверте, може 
здійснюватися на різних рівнях: національному, регіональному, муніципальному. З метою 
прискореного розвитку нашій країні необхідна сервісна політика, яка  повинна  активно  
здійснюватися на всіх рівнях. Проблему забезпечення ефективного  сталого розвитку сфери 
послуг неможливо вирішити без розробки механізму економічної політики, який складається 
з таких елементів: суб’єкт і об’єкт регулювання, мета та засоби регулювання сферою послуг. 
На основі проведених досліджень авторами складено структурно-логічну схему механізму 
державного регулювання сфери послуг, яка подана на рисунку 3. 
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Рис. 3. Структурно-логічна схема механізму державного регулювання сфери 

послуг 

Розвиток сфери послуг Мета 

Завдання 1) Забезпечення зрушень в галузевій структурі і темпах їх 
розвитку; 

2) Створення умов для добросовісної конкуренції; 
3) Стимулювання розвитку підприємництва в сфері 

послуг, в т.ч. малого бізнесу; 
4) Збільшення і ріст  експортного потенціалу послуг; 
5) Забезпечення рівномірності доступу населення до 

послуг по всій території, їх однакової якості; 
6) Задоволення потреб споживачів. 
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• мито 
• пільги на кредитування  

експорту послуг 
• державні субсидії 
 

• норма облікової ставки 
• державні інвестиції 
• податкові ставки 
• податкові пільги 
• стимулювання 

експорту 
• кредитні пільги 
• соціальна допомога 
 

• сприятливі конкурентні умови; 
• зростання виробництва послуг; 
• високий рівень життя населення; 
• наявність територіального та цінового  

доступу послуг для населення; 
• зростання експорту послуг. 

Методи 
регулювання 

Інструменти 
державного 
впливу 

Результати 
регулювання 
сфери послуг 
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Висновки з проведеного дослідження. На наш погляд, сфера послуг є важливою 
складовою частиною задоволення  матеріальних і духовних потреб населення, а 
підприємства цієї сфери через свою галузеву специфіку можуть динамічно, порівняно з 
іншими структурами матеріального виробництва, трансформуватися в ринкову економіку. 
Державне регулювання соціально-економічних відносин у сфері послуг  є об’єктивною 
реакцією на вимоги часу, а форми і методи втручання держави в сферу послуг, види і 
методи економічної політики повинні бути обґрунтованими та сприяти розв’язанню нагальних 
потреб суспільства. Використання викладених методологічних основ дозволяє розробити 
науково-обгрунтовану концепцію розвитку сфери послуг в  сучасних умовах в Україні та 
конкретних регіонах з врахуванням їх специфіки. 
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Анотація 

У статті розглянуто місце сфери послуг в структурі народного господарства та 
питання  її розвитку в системі ринкових відносин. Обґрунтовано основні напрями 
державної політики  сфери послуг.  

Ключові слова: послуга, сфера послуг, державне регулювання, економічна політика. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено место сферы услуг в структуре народного хозяйства и 

вопросы ее развития в системе рыночных отношений. Обоснованно основные 
направления государственной политики сферы услуг. 

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, государственное регулирование, 
экономическая политика. 

 
Annotation 

In the article the place of sphere of services is considered in the structure of national 
economy and question  of its development in the system of market relations. Grounded basic 
directions of public policy  of sphere of services. 

Key words: service, sphere of services, government control, economic policy. 
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РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки, масштабні соціально-

економічні зміни у всіх сферах життєдіяльності суспільства гостро поставили питання 
здатності й готовності людини адаптуватися й жити в умовах непередбачуваності глобальних 
змін, а також змін економічних та матеріальних умов існування. Це насамперед стосується 
трудової сфери, оскільки державно-регульована система залучення працівників до трудової 
діяльності змінюється на ринкову, яка передбачає появу нових способів пошуку роботи та 
заміщення вакантних робочих місць, зміну ставлення до найманої праці, нові форми оплати 
праці тощо.  

Сьогодні розробка заходів соціально-економічної політики, зокрема і політики 
зайнятості, є неможливою без теоретичного осмислення й обґрунтування цих заходів, що 
визначає актуальність теми дослідження.  

Аналіз основних досліджень. Майже всі відомі економічні теорії тією чи іншою мірою 
розглядають питання праці й зайнятості. Зауважимо, що розробка класичної теорії зайнятості 
пов'язана з іменами А. Сміта, Д. Рікардо, Ж. Б. Сея. Зокрема, А. Сміт, працюючи над своєю 
основною працею «Дослідження про природу і причини багатства народів», вів наукову 
полеміку з деякими вченими-економістами свого часу і, зокрема, з прибічниками 
меркантилістів і фізіократів. Він зазначав, що багатство нації створюється в процесі 
виробництва. Його головне джерело – людська праця, а повна зайнятість – це норма 
ринкової економіки. Ж. Б. Сей, розвиваючи теорію А. Сміта, вивчав роль ринку в задоволенні 
потреб людей. Він стверджував, що «виробництво створює свій власний попит», тобто люди, 
виробляючи, продають товари з метою придбання інших товарів. У цьому разі, якщо покупці 
не потребують більше певних товарів, то зменшення попиту на них автоматично спонукає 
виробника зосереджувати увагу на випуску тих товарів, які потрібні людям і користуються 
попитом. За таких умов не може бути ні перевиробництва, ні тривалого масового безробіття. 

Наприкінці 70-х років XX сторіччя угорський економіст Я. Корнаї в своїй праці 
«Дефіцит» серед інших проблем планової економіки аналізував і зайнятість населення. 
Особливу увагу він приділив дефіциту робочої сили як негативному явищу, яке відчули 
майже всі країни, які діяли в умовах планової економіки і державної власності на засоби 
виробництва. 

Сучасні економічні теорії досить різноманітні. Прибічники класичної економічної теорії в 
своїх дослідженнях використовують підхід, що отримав назву неокласичного (М. Фелдстайн, 
Р. Холл, Д. Гіллер, А. Лаффер та ін.). Прихильники цієї концепції вважають, що ринок праці, 
як і всі інші ринки, діє на основі цінової рівноваги. 

Іншого підходу до пояснення функціонування ринку праці дотримуються кейнсіанці і 
монетаристи, які розглядають ринок праці як явище постійної і фундаментальної рівноваги. 

Ступінь прояву ринкового механізму виявляється у різних модифікаціях, зумовлених 
конкуренцією, масштабами, формами і методами державного втручання в економіку, 
національними і культурними особливостями країни або регіону. Це ще раз свідчить про 
певну обмеженість економічних теорій як таких і пов’язано передусім з їхнім конкретно-
історичним характером. Він зумовлений станом економіки кожної окремої країни у певний 
час, її розвитком, тенденціями. З огляду на це вести мову про існування і можливості 
розробки єдиної теорії зайнятості, яка б раз і назавжди описувала закономірності розвитку 
ринку праці, було б необґрунтованим. 

Важливе питання, що стосується зародження трудового ринку в Україні,  про те, чи був 
раніше у країні ринок робочої сили. Протягом багатьох десятиріч вітчизняна економічна 
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наука не визнавала наявність у нашій країні ринку праці. Зі сфери товарних відносин 
вилучали робочу силу. Аргументували це відсутністю в країні безробіття і наявністю 
загальнонародної власності як економічної основи держави. З переходом України до 
ринкових перетворень питання про те, що ж таке ринок праці та зайнятість населення, стали 
актуальними. 

У вітчизняній науці серед авторів, чиї праці формують сучасне наукове підґрунтя 
вивчення ринку праці та зайнятості варто назвати О. Грішнову, М. Долішнього, С. Калініна, Е. 
Лібанову, В. Петюха, У. Садову, Н. Ушакову та ін. [3; 5; 8; 10]. 

Метою роботи є вивчення особливостей ринку праці і зайнятості населення України. 
Постановка завдання. Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 

розглянути поняття ринку праці та зайнятості населення; з’ясувати тенденції політики 
зайнятості населення; охарактеризувати  ключові проблеми сучасного ринку праці; 
проаналізувати механізми реалізації політики зайнятості в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах поняття «ринок 
праці» вітчизняні дослідники трактують по-різному. У вузькому розумінні поняття «ринок 
праці» означає місце, де відбуваються угоди між тим, хто наймає, і продавцем робочої сили. 
Насправді наймання робочої сили – це складніший процес. Акт найму робочої сили – лише 
завершальний етап у довготривалому процесі кількісного і якісного визначення потреби 
підприємця у робочій силі. Рішенню працівників про продаж робочої сили також передує 
довготривалий процес прийняття рішень і виконання певних дій. З огляду на це «ринок 
праці» у деяких джерелах пропонують замінити адекватними термінами, що більше 
відповідають його сутності.  

«Ринок праці – це специфічний вид товарного ринку, змістом якого є реалізація 
(купівля-продаж) товару особливого роду робочої сили або здатності людини до праці» [2, 
с.45]. Поняття «ринок праці» виражає відносини між власником певного товару (власником 
робочої сили, її продавцем), з одного боку, і власником засобів виробництва (покупцем 
робочої сили, або роботодавцем), з іншого. Зазначені економічні відносини втілюються в 
юридичну форму (контракт, договір, угоду) і фіксуються в трудовому законодавстві. 

Досліджуючи проблеми ринку праці, О. Грішнова зазначає, що ринок праці – це система 
суспільних відносин, пов'язаних з попитом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і 
продажем; це також економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють 
покупці й продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між 
роботодавцями і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію [3, с. 28]. 

В. Петюх пише, що ринок праці – «це, по-перше, категорія, яка характеризує систему 
соціально-економічних відносин, що мають товарний характер, пронизують фази 
відтворення індивідуальної робочої сили (виробництво, розподіл, обмін і використання), всі 
ланки та ступені суспільного виробництва, і регулюються ринковою кон'юнктурою, системою 
соціального партнерства, юридичними, правовими, морально-етичними нормами та 
національними традиціями, а по-друге – система механізмів: 

а) купівлі-продажу робочої сили: визначення вартості та ціни робочої сили; організації 
оплати праці та соціального страхування; забезпечення умов праці та техніки безпеки; 

б) забезпечення зайнятості на індивідуальному рівні найманою працею як частини 
механізму забезпечення зайнятості всього населення; 

в) соціального захисту найманих працівників як частини механізму соціального захисту 
всього населення; 

г) формування та розвитку робочої сили; 
д) узгодження попиту та пропозиції робочої сили тощо» [10, с. 56]. 
Узагальнюючи підходи до визначення ринку праці, зауважимо, що вони, доповнюючи 

один одного, зробили важливий науковий внесок у розвиток уявлень про природу ринку 
праці. 

Ринок праці відіграє важливу роль у відтворенні робочої сили, яка відповідає вимогам 
сучасного високотехнологічного виробництва, забезпечує розподіл і перерозподіл трудових 
ресурсів, створює спонукальні стимули для їх ефективного використання, заміняє 
неефективну структуру зайнятості на більш динамічну, раціональну. 

Ринок праці сприяє мобільності робочої сили, посилює її міграцію як у межах галузі, так 
і в міжгалузевому і міжрегіональному напрямках. Це створює певні можливості вирішення 
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проблеми зайнятості працездатного населення внаслідок посилення економічної мотивації 
праці, призводить до зростання її продуктивності, прискорює адаптацію населення до 
ринкових відносин, що утверджуються в економіці країни, сприяє виробленню економічної 
поведінки ринкового типу. 

Респондентам ставили таке запитання: «Яке з висловлювань найбільш точно описує 
Ваше ставлення до сьогоднішнього життя?». Як свідчать результати дослідження, майже 
40% опитаних для того, щоб заробити певні кошти на проживання, беруться за виконання 
будь-якої роботи, демонструючи вимушено-активну адаптивну поведінку. Натомість 20% 
змирились з відмовою від звичного способу життя, що характеризує вимушено-пасивну 
адаптивну поведінку. Традиційну поведінку «живуть, як і колись» зберігають 15,8%. Не може 
адаптуватися до сьогоднішнього життя майже кожен сьомий респондент (12,8%), що 
зумовлює аномічну поведінку. Лише незначна частина опитаних (8,6%) змогла скористатися 
новими можливостями, тобто демонструє стратегію досягнення активно-адаптивної 
поведінки. 

Водночас не можна не зауважити, що функціонування ринку праці неминуче пов’язане 
із соціально-економічними явищами негативного характеру. Наприклад, вплив ринку праці на 
розподільчі процеси призводить до надмірної диференціації в доходах різних груп 
населення, збільшує майнову нерівність, що є причиною загострення соціальної 
напруженості у суспільстві. 

Розвиток ринкових відносин у сфері праці зумовлює конкуренцію між працівниками, що 
веде до їх роз’єднання, послаблює їхні позиції у взаєминах із роботодавцями тощо. До 
негативних явищ функціонування ринку праці відносять і його очевидний зв’язок з 
безробіттям.  

Розглянемо головні етапи еволюції соціально-економічної категорії «зайнятість». 
У сучасних умовах проблема зайнятості і її складових набуває нового звучання як у 

теоретичному, так і в практичному аспектах. Ця проблема є актуальною для багатьох країн. 
Вирішення її – означає створення ефективної економіки, здатної забезпечити соціальний 
прогрес суспільства. Складність переходу до ринку праці вирізняється не лише економічною 
кризою, що її переживає Україна, але й несприятливими демографічними процесами і 
недоопрацюваннями під час проведення реформ. 

Ринковий механізм створює умови для існування і взаємодії різноманітних форм 
власності: державної, кооперативної, приватної. Водночас ринкова економіка зумовлює 
формування принципово нових трудових відносин, які виявляються в економічній поведінці 
людей, їхніх ціннісних орієнтаціях.  

Кардинальна зміна економічних відносин знаходить своє відображення і в структурі 
зайнятості населення. Характерними рисами сфери зайнятості стають сегментація ринку 
праці за формами власності й статусом зайнятості, розвиток неформального сектора, малого 
підприємництва тощо. Від змісту відносин власності залежить характер поведінки 
економічних суб’єктів, їхнє ставлення до праці. 

Усі ці трансформаційні процеси значною мірою вплинули на зміну структури та кількості 
зайнятих у галузях економіки. В Україні поступово формується нова модель зайнятості, 
суттєвою ознакою якої є втрата державним сектором економіки позицій лідера на ринку, 
тобто підприємства й організації державної форми власності перестали бути основним 
резервуаром трудозайнятості.  

Приватизація державної власності та розвиток корпоративної, групової й індивідуальної 
приватної власності зумовили структурні зміни зайнятості в сучасному українському 
суспільстві. Це спричинило створення нових сфер діяльності відповідно до потреб ринку, із 
створенням нових підприємств, що знайшло своє відображення у збільшенні кількості 
суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) за 
формами власності. За таких умов суб’єкти ЄДРПОУ зазнали суттєвих змін. Ці зміни 
відобразилися на діяльності установ та організацій державної форми власності, а також 
приватних (див. таблицю 1). 

Отже, в орієнтаціях людей переважають самодостатні, прийнятні для кожної 
особистості способи виживання та самозабезпечення. Робота на державних підприємствах 
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поступається роботі на приватних підприємствах, тобто простежується переорієнтація 
населення на приватний сектор. 

Таблиця 1 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами 

господарювання (1997-2008) [9, с. 229] 
 

Форми 
власності 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Приватне 
підприємство 111644 192168 206144 217780 229335 237980 248211 258536 270331 

Державне 
підприємство 14158 9965 9307 8469 8020 7752 7562 7359 7213 

 
За останні роки в Україні простежується досить чітка тенденція до збільшення кількості 

приватних підприємств на тлі зменшення державних. Якщо 1997 року в Україні налічувалося 
14158 державних підприємств, то на початок 2008 року цей показник вже становив всього 
7213. Натомість для приватних підприємств характерною є діаметрально протилежна 
тенденція. Кількість приватних підприємств із 111644 (1997 року) зросла до 270331 (на 
початок 2008 року). Отже, за період з 1997 до початку 2008 року кількість підприємств 
приватної форми власності збільшилась у 2,4 раза, натомість кількість підприємств 
державної форми власності за цей період майже удвічі зменшилась [12, с. 65]. 

Про розширення недержавного (приватного) сектора й створення у ньому нових 
робочих місць свідчать і результати соціологічного моніторингу «Українське суспільство 
1992–2008 рр.», проведеного Інститутом соціології НАН України. Натомість державний 
сектор економіки країни на тлі ринкового поступу почав звужуватися, і частка зайнятих у 
цьому секторі 2008 р. становила всього 24,9 %. Цей показник зменшився більше, ніж удвічі 
порівняно з 1994 роком (51,2%). Водночас кількість працюючих у приватному секторі зросла 
вп’ятеро і становить 30,8%. У 1994 р. цей показник налічував всього 6,1% зайнятих [4, с. 63].  

З кінця 80-х років минулого століття простежується тенденція до зменшення зайнятості. 
Особливо помітною вона стала останніми роками. Можна цілком обґрунтовано 
стверджувати, що поряд з розвитком ринкових відносин необхідним є своєчасне формування 
з боку держави системи забезпечення зайнятості населення. 

Зауважимо, що ніде у світі держава не залишає ринок праці цілком нерегульованим. 
Окрім ринкових механізмів, там діє і механізм державного регулювання, однією із складових 
якого є політика зайнятості. 

Необхідність соціальної спрямованості проведення політики зайнятості зумовлена тим, 
що економічні реформи в Україні характеризуються суперечностями, які відбуваються на 
сучасному етапі непослідовно. Це призводить до погіршення соціальної ситуації. Значна 
частина населення орієнтується на виживання, а не на розвиток, що значною мірою гальмує 
соціально-економічні реформи. Про це свідчить багато чинників, зокрема, різке 
розшарування населення за доходами, зниження рівня і якості життя значної частини 
населення; зростання масштабів прихованого безробіття; послаблення трудової мотивації і 
гарантій трудових прав найманих працівників; незадовільний стан умов і охорони праці; 
криміналізація суспільних відносин; деградація соціальної інфраструктури суспільства, що 
прогресує. Всі ці моменти з особливою гостротою актуалізують питання про соціальну 
спрямованість державної політики реформ, які проводять. 

Перехід до ринкової економіки вносить суттєві зміни в механізм зайнятості. Як свідчить 
досвід розвинутих країн, цінністю у сфері трудових відносин є забезпечення повної вільно 
обраної продуктивної зайнятості (навіть в тих країнах, де наявне безробіття). Працездатне 
населення поділяють на тих, хто свідомо вступає на ринок праці і бажає працювати за 
наймом, і тих, хто обирає інший спосіб існування і отримання доходів (самозайнятість). 

В. Хмелько, розглядаючи макросоціальні зміни в Україні за роки незалежності, за 
даними Київського міжнародного інституту соціології, зауважує, що частка роботодавців з 
1992 по 2001 рік зросла в 5–7 разів і становила 3%, а частка самозайнятих зросла втричі і 
становила 12% [13, с. 10]. 

Аналізуючи ситуацію на сучасному регіональному ринку праці, можемо констатувати, 
що тут простежується подібна тенденція. Про це переконливо свідчать статистичні дані. 
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Якщо 1999 року самозайняте населення Львівської області становило 6,7% від всього 
населення, зайнятого економічною діяльністю, то 2004 року цей показник зріс більше, ніж 
удвічі, і становив 17,1%. 

Тенденція щодо зростання самостійної зайнятості простежується вже кілька років 
поспіль. Зокрема, 2007 року у Львівській області до суспільного виробництва було залучено 
1077,3 тис. осіб віком від 15 до 70 років. Дві третини із них (735 тис. осіб) становили 
працюючі за наймом на підприємствах та в організаціях зареєстрованого сектора економіки, 
а 342,3 тис. осіб – працюючі в секторі самостійної зайнятості. Отже, на сектор самостійної 
зайнятості припадає майже третина усіх залучених до суспільного виробництва. Останніми 
роками відбувається перерозподіл зайнятих між кількістю найманих та самостійно зайнятих. 
Якщо частка найманих працівників зменшилась від 75,5% у 2000 році до 68,2% у 2007 році, 
то частка самостійно зайнятих, відповідно, збільшилась від 24,5% до 31,8% [11]. 

В економічній літературі наводять різні визначення поняття «зайнятість». З одного боку, 
це свідчить про різноманітність її сутності, з іншого, – про відсутність загальноприйнятого 
розуміння.  

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» зайнятість визначають як 
діяльність громадян, пов'язану із задоволенням особистих та суспільних потреб і таку, що 
зазвичай приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Згідно із Законом до зайнятого 
населення віднесені не лише працюючі за наймом впродовж повного або неповного 
робочого дня (тижня), але й громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, зокрема 
підприємці, особи, зайняті індивідуальною справою. 

Закон України «Про зайнятість населення» – один з основних елементів, складова 
законодавства України про зайнятість населення; закон, який визначає правові, економічні й 
організаційні основи державної політики сприяння зайнятості населення. У Законі «Про 
зайнятість» конкретизовано затверджені в Конституції України принципові положення, що 
регулюють соціально-трудові відносини і відповідні права громадян; окремою статтею 
визначені цілі, завдання і структуру Державної служби зайнятості населення [7]. 

Відображаючи найважливішу складову соціального розвитку людини, пов'язану із 
задоволенням її особистих потреб у сфері праці, зайнятість одночасно має економічний 
характер, оскільки праця – найважливіший чинник економічного зростання. Економічний 
ефект зайнятості – критерій оцінення здатності систем зайнятості до досягнення 
максимального економічного ефекту у разі мінімізації якісного рівня зайнятості. Відповідно до 
цього таку зайнятість називають ефективною. 

Аналіз наявних поглядів щодо визначення повної зайнятості дає змогу виділити такі 
напрями: 

•  повну зайнятість пов’язують із необхідністю заміщення всіх робочих місць, які наявні у 
суспільному виробництві, або трактують як відповідність між працездатним населенням і 
робочими місцями; 

•  повну зайнятість розглядають як забезпечення населення робочими місцями у 
суспільному виробництві або як задоволення потреб населення у роботі. 

Отже, «повна зайнятість» – це поняття не кількісно-статистичне, а якісне, – соціально-
економічне. Вирішальну роль відіграє відповідність суспільним і особистим потребам. 
Повнота зайнятості у суспільстві можлива лише за наявності цілковитого задоволення 
індивідуальних запитів щодо праці.  

Отже, поняття «зайнятість» отримує якісно нове наповнення, соціально орієнтована 
зайнятість підвищує роль особистості як члена соціуму в реалізації права на працю. Це 
право закріплюється законом як найважливіше право особи на відповідну роботу. Сучасна 
стратегія зайнятості повинна визначатися визнанням рівноправності, однакової соціальної 
значущості будь-якого виду суспільно корисної діяльності, незалежно від сфери її 
здійснення. 

Головний критерій ефективності зайнятості – зростання продуктивності праці. 
Показники ефективної зайнятості – збалансованість чинників виробництва, економне їх 
використання та високі кінцеві результати праці. 

Вільно обрана зайнятість передбачає, що право розпоряджатися власною здатністю до 
праці (робочою силою) може належати лише її власникові, тобто працівникові. Цей принцип 
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гарантує право кожного громадянина на вибір між зайнятістю і незайнятістю, забороняючи 
адміністративне притягнення до праці в будь-якій формі. 

Прагнення повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості є виправданим, оскільки 
відображає природне прагнення суспільства надати кожному роботу за його можливостями й 
здібностями і так розподілити працівників за робочими місцями, щоб результатом цього був 
найбільший обсяг матеріальних та духовних благ. Ця мета дає змогу виробити соціально 
орієнтовану політику зайнятості, спрямовану на реалізацію права на працю, а не на 
зменшення безробіття. Але, на наш погляд, це, радше, довготривалі стратегічні цілі для 
цивілізованого, розвинутого і гнучкого ринку праці, ніж реальні завдання і визначені межі 
перехідного періоду. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, теоретичний аналіз категорій, які 
характеризують сутність і соціально-економічний зміст ринку праці та зайнятості, дав змогу 
отримати цілісне наукове уявлення щодо базових понять, що становлять основу 
регулювання процесу зайнятості. Це дає можливість розглядати формування ринкової 
концепції регулювання зайнятості в Україні та регіоні на основі базового науково-
теоретичного уявлення про фундаментальні витоки цього процесу, вивчати його та 
аналізувати.  
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Анотація 
Проаналізовано сутність ринку праці та зайнятості населення. Головну увагу 

зосереджено на історичних аспектах вивчення ринку праці та зайнятості населення. 
Розглянуто основні поняття та види ринку праці й зайнятості. Запропоновано шляхи 
удосконалення зайнятості населення в Україні. 

Ключові слова: ринкові відносини, ринок праці, зайнятість, повна зайнятість, 
ефективна зайнятість, показники ефективної зайнятості, оптимальна зайнятість, 
вільно вибрана зайнятість, соціально орієнтована зайнятість. 
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Аннотация 
Проведен анализ сущности ринка труда и занятости населения. Главное внимание 

сосредоточено на исторических аспектах изучения ринка труда и занятости населения. 
Рассмотрено основные понятия и виды ринка труда и занятости. Предложены пути 
усовершенствования занятости населения в Украине. 

Ключевые слова: рыночные отношения, рынок труда, занятость, полная 
занятость, ефективная занятость, показатели ефективной занятости, оптимальная 
занятость, свободно избрана занятость, социально ориентированная занятость. 

 
Annotation 

Essence of market of labour and employment of population is analysed. Attention above all is 
concentrated on the history aspects of study of market of labour and employment of population. 
Basic concepts and types of market of labour and employment are considered. The ways of 
improvement of employment of population are offered in Ukraine. 

Key words: market relations, labour-market, employment, full employment, effective 
employment, indexes of effective employment, optimum employment, freely the chosen 
employment, socially the oriented employment. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ НА 
РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

 
Постановка проблеми. Входження України в Болонський процес та Європейський 

освітній простір викликало гостру критику системи освіти взагалі та вищої освіти зокрема як 
такої, що не відповідає сучасному рівню вимог суспільства, розвитку економіки та 
виробництва, науки та культури. 

Криза виявилась насамперед у неможливості системи університетської освіти швидко 
пристосовуватись до змінних умов діяльності та сучасних викликів зі сторони зовнішнього 
середовища, що спровокувало появу великої кількості проблем: економічних, правових, 
соціально-демографічних та інноваційних (техніко-технологічних). 

Аналіз останніх досліджень.. Аналізу особливостей та закономірностей розвитку 
університетської освіти, а також проблем, які при цьому виникають, присвячені ґрунтовні 
праці В.Андрущенка [3], В.Кременя [10], В.Лугового [13], В.Лутая [14], М.Згуровського [8]. Інші 
науковці розглядають окремі проблеми розвитку університетської освіти: фінансове 
забезпечення [4], недосконалість нормативно-правової бази освіти [15], оплата праці у вищій 
освіті [12], взаємодія ринку освіти та ринку праці [17] тощо. Проблеми розвитку національних 
університетів перебувають в полі зору різних відомств, інституцій, суспільних груп у зв’язку із 
розробленням Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2020 року [19], 
формуванням національної інноваційної системи. Але вирішення проблем розвитку 
університетської освіти вимагає використання системного підходу та дослідження 
комплексного впливу всіх факторів, що визначає ціль дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних проблем університетської 
освіти та пошук можливих шляхів їх вирішення в умовах реформування та інноваційного 
розвитку вищої освіти для інтеграції у світові освітні структури. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Існує безліч факторів зовнішнього 
середовища, які можуть впливати і впливають на розвиток університетської освіти, тому 
виникає потреба у їх систематизації та групуванні для зручності дослідження та аналізу. У 
найбільш загальному вигляді на розвиток університетської освіти впливають такі групи 
факторів: економічні, політико-правові, інноваційні, соціальні, демографічні, ринкові 
(конкурентні) та міжнародні, при чому ці групи факторів можуть діяти незалежно одна від 
одної, або навпаки, посилювати чи послаблювати здійснюваний вплив. 

До економічних факторів, які впливають на діяльність як державних, так і приватних 
ВНЗ можна віднести наступні: 

- інфляційні процеси, що викликані емісійними процесами, а також зростання рівня 
фактичного та прихованого безробіття, які знижують купівельну спроможність населення; 

- дефіцит державного бюджету (спричинений зменшенням прибутків підприємств-
платників податків) викликає зниження фінансування бюджетної сфери та скорочення або 
припинення дотацій; 

- зміна структури державних витрат, що призводить до припинення або скорочення 
державного замовлення; 

- відмова від довгостокового та пільгового кредитування зі сторони банківських 
установ через невигідний розмір процентних ставок та високий ризик банкрутства банківської 
системи та ризик неповернення кредитів. 

Політико-правові фактори проявляються, насамперед, в законодавчих актах Верховної 
Ради України, нормативних документах Кабінету Міністрів, підзаконних і регламентуючих 
актах Міністерства освіти і науки України. Серед цих факторів значний вплив на розвиток 
університетської освіти можуть чинити такі: 

- закони, що регулюють освітню діяльність загалом та особливо в частині 
ліцензування та акредитації; 

- законодавчі акти, що стосуються надання особливого статусу окремим ВНЗ 
(наприклад, прийняття постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення та 
Критеріїв діяльності дослідницького університету [7]); 

- законодавство, яке стосується антимонопольної політики; 
- закони та законодавчі акти, що регулюють освітню діяльність у частині 

оподаткування, контролю цін та заробітної плати; 
- існуюча і прогнозована політична стабільність або нестабільність; 
- можливість одержання грантів, дотацій, субсидій, премій та позичок; 
- рішення уряду щодо підтримки або не підтримки державою освітніх установ; 
- рівень корупції державних структур, що відповідають за розвиток та функціонування 

галузі освіти. 
Інноваційні фактори є особливими, оскільки являються одночасно елементом як 

зовнішнього так і внутрішнього середовища організації. Оскільки впровадження інноваційних 
розробок дозволяє отримати додаткові конкурентні переваги, керівники ВНЗ звертати увагу 
на наступне: 

- поява нових інноваційних ідей; 
- зростання інвестицій у НДДКР; 
- поява і впровадження нових технологій у навчанні та передачі інформації, освітніх 

продуктів (інтернет та інтранет-мережі, системи дистанційного навчання, мультимедійні 
засоби навчання, комп'ютерні системи оцінки знань, освіта через інтернет, віртуальна освіта 
та віртуальні університети, веб-орієнтовані системи віртуальних лабораторій); 

- підвищення вимог до кваліфікації персоналу (вміння використовувати сучасні 
технології, здійснювати пошук в умовах "інформаційного буму", швидко пристосовуватись до 
нових умов). 

Соціальні фактори відбивають відносини всередині суспільства і зачасту створюють 
найбільші проблеми для галузі освіти. Серед них можна виділити такі: 

- ставлення соціальних груп до освіти та змін в освітньому процесі; 
- різний рівень освіти вступників (наприклад, якість шкільної підготовки випускників 

сільських та міських шкіл, вступників різного віку); 
- зміна соціальних установок і культурних цінностей, що призводить до виникнення 

"моди" на отримання вищої освіти. 
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- зміна відношення суспільства до цінності та необхідності навчання, спричинена 
неналежною оцінкою (особливо, матеріальною) фахівців з вищою освітою. 

Вивчення групи демографічних факторів спрямоване на те, щоб виявити тенденції 
впливу на розвиток університетської освіти таких демографічних явищ і процесів, як динаміка 
чисельності населення, зміни рівня народжуваності, вікової структури, географічного 
розподілу населення, його мобільності, оскільки зазначені фактори здійснюють потужний 
підсилюючий вплив на інші групи факторів, і, в свою чергу, частково залежні від них. 

Група міжнародних факторів пов'язана із глобалізаційними, інтеграційними та 
інтернаціоналізаційними процесами і відбивається у жорсткій конкуренції на світових ринках, 
зростанні мобільності студентів та професорсько-викладацького складу, "циркуляцією" або 
"збагаченням" умів, посиленням міжнародного співробітництва та контролю зі сторони 
іноземних інституцій. 

Агенти впливу ринкових факторів також можуть спровокувати серйозні проблеми 
розвитку університетської освіти: 

- відсутність або надлишок трудових ресурсів потрібної кваліфікації та рівня 
підготовки впливає на кадрову політику ВНЗ; 

- розширення масштабів діяльності конкурентів (поява нових ВНЗ, вихід на ринок 
освітніх послуг іноземних університетів); 

- зростання цін на освітні послуги; 
- низька ефективність каналів передачі інформації про зміни в діяльності ВНЗ; 
- сила впливу споживачів та постачальників. 
На межі ХХ-ХХІ ст. глобалізаційні виклики привертають увагу насамперед до таких двох 

груп проблем розвитку університетської освіти: соціально-демографічних та економічних. В 
нових умовах їх вирішення допомагає швидко стабілізувати ситуацію щодо звуження 
сегменту споживачів освітніх послуг, викликаного об'єктивними та суб'єктивними причинами, 
та частково знизити рівень напруженості у внутрішньому середовищі діяльності ВНЗ. 

Однією із соціальних проблем, яка є визначальною в діяльності вищих навчальних 
закладів, є переорієнтація життєвих цінностей у молоді, що призвело до появи так званих 
«престижних» та «непрестижних» напрямів підготовки. До категорії «престижних» потрапили 
такі як: менеджмент, фінанси і кредит, облік та аудит, економіка підприємства, що призвело 
до зростання попиту на ці напрями підготовки. Оскільки, згідно правила ринкової рівноваги 
зростання попиту призводить до зростання пропозиції, відбулось масове відкриття 
економічних напрямів підготовки у більшості ВНЗ всіх форм власності незалежно від 
профілю попередньої та поточної діяльності. Наприклад, на Хмельниччині із діючих 11 ВНЗ 
фахівців цих напрямів підготовки готують 7 ВНЗ, в тому числі і Подільський державний 
аграрно-технічний університет, чия первинна навчальна спрямованість є абсолютно іншою 
(агрономія, ветеринарна медицина, технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва та інші) [18]. Надлишок випускників-фахівців зазначених напрямів підготовки 
спричиняє молодіжне безробіття, оскільки ринок праці не потребує такої кількості 
економістів, менеджерів, фінансистів та обліковців. Підтвердженням цього є 
необґрунтований, не забезпечений потребою зі сторони роботодавців обсяг держаного 
замовлення на вказані спеціальності. Так, наприклад, у тому ж Подільському державному 
аграрно-технічному університеті обсяг державного замовлення на напрям підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит» становить 1 людина при ліцензованому обсязі прийому 80 
чоловік [18], тобто кожен рік університет випускає 79 фахівців-фінансистів, які виявляються 
не витребуваними на регіональному ринку праці. 

Проблему незбалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці не можливо вирішити 
без втручання держави. Міністерству освіти і науки України необхідно переглянути політику 
видачі ліцензій та впорядкувати здійснення підготовки згідно вимог ринку. На регіональному 
рівні ВНЗ мають зайняти свою нішу, кожен навчальний заклад має займатися лише 
притаманною йому сферою діяльності (відповідно до матеріально-технічного забезпечення, 
якості науково-педагогічних кадрів), а не «ганятися за модою». 

Важливою соціальною проблемою розвитку університетської освіти є зниження рівня 
довіри населення та працедавців до якості освіти, яка надається українськими ВНЗ. Однією з 
причин цього є корумпованість у сфері освіти та науки. В останні роки в системі вищої освіти 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 
 
 

 29 

України держава в особі МОН України  поступово почала впроваджувати елементи 
механізму щодо зниження рівня корупції. До них належить: 

– запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання якості знань, що 
дозволило частково перекрити «традиційний» канал корупції при вступі у ВНЗ, особливо 
«елітарні»; 

– створення і впровадження «гарячої лінії», на яку є можливість зателефонувати та 
поскаржитись на неправомірні дії приймальної комісії ВНЗ. 

Але це тільки перші кроки, необхідно продовжувати здійснювати реальні заходи, 
спрямовані на подолання корупції, а саме: 

- провести масштабне всеукраїнське опитування для виявлення причин та передумов 
корупції; 

- розробити етичний кодекс працівника освіти, який би стимулював боротьбу із 
корупцією всередині ВНЗ; 

- впорядкувати систему зовнішнього незалежного оцінювання, щоб правила його 
проведення та документи не змінювались із року в рік, що створює передумови для 
плутанини та порушень; 

- підняти рівень заробітної плати викладачів ВНЗ до європейського рівня, зробивши 
більш жорстким контроль за якістю викладання. 

Прояви демографічних проблем в університетській освіті є віддзеркаленням 
демографічних проблеми в країні та у світі загалом. Перш за все, це проблема старіння 
нації. Її проекція на університетську освіту відображає процеси постаріння професорсько-
викладацького складу та його повільне омолодження. Так, за даними Державного комітету 
статистики України частка населення у віці 65 років і більше за період з 1990 р. до 2009 р. 
зросла на 3,94% (у 1990р. становила 11,98%, а у 2009р. вже 15,92%), а частка населення у 
віці до 14 років за аналогічний період зменшилась на 7,41% (14,09% у 2009 році проти 21,5% 
у 1990р.) [16] 

Іншою не менш важливою проблемою, яка пов'язана із попередньою, є зниження 
народжуваності, що призводить до зменшення чисельності випускників загальноосвітніх шкіл 
та, як наслідок, звужує сегмент споживачів освітніх послуг для ВНЗ. Так, вищими 
навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації протягом 2008/2009 навчального року було 
прийнято на навчання 425,2 тис. студентів, що на 13,44% менше, ніж у 2007/2008 роках та на 
16,19% менше, ніж у 2006/2007 роках [5]. 

Встановлення нижньої бальної межі дозволу до вступу у ВНЗ за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання рівня знань на рівні 124 балів висвітлила проблему 
недостатньої шкільної підготовки абітурієнтів та диференціації між рівнем знань випускників 
міських та сільських шкіл, що звузило цільовий сегмент споживачів освітніх послуг та 
частково підірвало довіру до об'єктивності даного виду оцінки (із особистих спостережень 
автора під час роботи в приймальній комісії під час вступних кампаній 2008 та 2009 років). 

Необхідність вирішення зазначених проблем постала перед сучасними університетами 
та потребує напрацювання механізмів для їхнього усунення. Якщо питання щодо старіння 
професорсько-викладацького складу та оновлення (омолодження) персоналу ВНЗ може бути 
вирішене через виховання потрібних кадрів всередині самого ВНЗ , зокрема, через 
створення та розвиток кадрового резерву, то проблема звуження сегменту споживачів 
освітніх послуг потребує більш інноваційних методів. 

Для розширення ринку освітніх послуг в частині зростання сегменту їх споживачів 
необхідно не лише активна робота зі сторони ВНЗ, але і державна допомога цьому процесу. 
Виділимо основні елементи механізму вирішення цієї проблеми: 

1. Створення умов для реалізації програми навчання протягом усього життя та її 
впровадження, що потребує підвищення економічного, освітнього і культурного рівня 
суспільства. Це дозволить розширити ринок освітніх послуг через залучення до споживання 
освітніх послуг населення різного віку, а не лише молодь. 

2. Реформування та піднесення університетської освіти України до рівня 
університетської освіти в розвинутих країнах світу та її інтеграція у міжнародне науково-
освітнє співтовариство. Цей крок дозволить залучити до навчання студентів та інших 
зацікавлених осіб із різних країн світу, не обмежуючись лише ринком освітніх послуг України. 
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3. Вдосконалення та впорядкування системи кредитування навчання студентів, що 
дозволить залучити до отримання університетської освіти населення з низьким рівнем 
доходу. 

4. Впровадження сучасних освітніх технологій, а саме використання методики 
дистанційного навчання. 

До основних важливих рис дистанційного навчання, як такого, що вирішує демографічні 
проблеми університетської освіти слід віднести такі: 

- дистанційне навчання не знає політичних та географічних кордонів [8], що дозволяє 
здійснювати спілкування та обмін досвідом між педагогами по всьому світу, залучати до 
розробки курсів та навчально-методичних матеріалів найкращий професорсько-
викладацький склад, розширити аудиторію студентів з мінімальними витратами (не потрібно 
аудиторних площ та друкарських матеріалів, студенти не несуть матеріальних витрат на 
поїздки на навчання та проживання в іншому місці); 

- створюється можливість отримання професійної освіти та/чи підвищення 
кваліфікації без відриву від основної діяльності, що дозволяє залучити до навчання тих, хто 
вже працює; 

- сприяє підвищенню творчого та інтелектуального потенціалу студентів за рахунок 
самоорганізації, прагнення до здобуття нових знань, використання сучасних інформаційних 
технологій; 

- максимально розширює ринок збуту освітніх послуг шляхом залучення до навчання 
категорій студентів із спеціальними потребами (споживачі освітніх послуг, які готуються до 
вступу до вузів; особи, які не мають нагоди отримати освітні послуги через неможливість 
поєднання навчання з роботою; особи, які проходять дійсну термінову службу в рядах 
Збройних Сил України та мають дуже обмежений вільний час; особи, які мають медичні 
обмеження для отримання регулярної освіти та потребують навчання вдома; суб'єкти та 
об'єкти пенітенціонарної системи; іноземні громадяни, як бажають отримати освіту в Україні; 
особи будь-якого віку, які проживають у віддалених та малоосвоєних регіонах країни та інші 
категорії студентів [11]). 

В сучасних умовах гостроту економічних проблем розвитку університетської освіти 
посилює фінансово-економічна криза, яка впливає на рівень життя населення та 
формування платоспроможного попиту, зниження рівня видатків на освіту, низьку заробітну 
плату професорсько-викладацького складу та відсутність реально діючих програм 
фінансової підтримки талановитої молоді. 

Вирішення зазначених проблем можна досягти шляхом впорядкування структури 
державного бюджету із першочерговим фінансуванням пріоритетних, соціально-важливих 
галузей, таких як освіта та наука; впровадження податкових пільг для тих ВНЗ, які проводять 
наукові дослідження та беруть участь в міжнародних програмах, підвищуючи власний 
рейтинг та рейтинг української освіти загалом.  

До перших позитивних кроків у пропонованому напрямку слід віднести наступні дії 
українського уряду: 

- Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" 
на 2008-2012 роки, затверджена постановою КМУ №1155 від 19 вересня 2007 р., із розміром 
бюджетного фінансування у сумі 478,2 млн. грн., яка спрямована на активізацію наукової 
діяльності університетів та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою 
підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для наукоємних галузей 
національної економіки і виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження 
інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань розвитку 
національної інноваційної системи [1]. 

- Затвердження КМУ Положення про дослідницький університет. Це положення 
закріплює статус дослідницьких університетів за тими навчальними закладами, котрі раніше 
отримали цей статус (Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ), 
Національний університет "Острозька академія" (Острог, Рівненська область), Національна 
юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків), Львівський національний 
університет імені Івана Франка (Львів), Національний університет "Львівська політехніка" 
(Львів) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.), а також сімома 
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іншими та зобов’язує університети підтвердити наданий їм статус впродовж п’яти років від 
дня ухвалення Положення. Ухвалене Кабінетом Міністрів України Положення визначає 
порядок надання університету статусу дослідницького, засади діяльності дослідницького 
університету, особливості його кадрового забезпечення та фінансування, права, а також 
обов’язки (завдання) дослідницького університету у навчальній, науковій, інноваційній та 
міжнародній діяльності [2;6]. 

- Вітчизняна підтримка молодих науковців (призначення грантів Президента України 
для підтримки наукових досліджень молодих учених, виплата стипендій КМУ для молодих 
учених, вручення щорічних премій Президента України молодим вченим, вручення щорічних 
премій ВРУ для найталановитіших молодих учених) [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Спираючись на методи системного аналізу здійснено класифікацію і групування 

факторів впливу на університетську освіту. 
2. Охарактеризовано можливі напрямки впливу та вірогідні проблеми у межах кожної з 

окремих груп факторів (економічних, політико-правових, інноваційних, соціальних, 
демографічних, ринкових (конкурентних) та міжнародних). 

3. Детально описано групу економічних та соціально-демографічних факторів, 
наведено цифрові дані, які підтверджують наявність проблем у цих сферах та 
запропоновано можливі заходи щодо вирішення соціально-економічних проблем розвитку 
університетської освіти. 

4.  Напрямками подальших досліджень може стати більш детальний аналіз інших груп 
факторів, а також опис процедури удосконалення механізмів вирішення вже розглянутих 
проблем. 
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Анотація 
Наведено систему факторів впливу на розвиток університетської освіти та надано 

їх коротку характеристику. Виділено та проілюстровано основні соціальні, демографічні 
та економічні проблеми, що негативно впливають на університетську освіту в Україні на 
сучасному етапі розвитку. Запропоновано можливі заходи вирішення зазначених проблем. 

Ключові слова: університетська освіта, соціально-економічні проблеми, вищий 
навчальний заклад 

 
Аннотация 

Приведена система факторов влияния на развитие университетского образования 
и предоставлено их краткую характеристику. Выделены и проиллюстрированы основные 
социальные, демографических и экономические проблемы, негативно влияющие на 
университетское образование в Украине на современном этапе развития. Предложены 
возможные способы решения указанных проблем. 

Ключевые слова: университетское образование, социально-экономические 
проблемы, высшее учебное заведение 

 
Annotation 

Shows the system of factors influence the development of university education and provided 
a brief description. Key social, demographic and economic issues affecting the university education 
in Ukraine at the present stage of development are outlined and illustrated. Possible meathures of 
solving these problems are offered 

Key words: university education, socio-economic problems, higher educational institution 
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ОЦІНКА КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Наближення соціально-економічних та фінансових негараздів 

у державі насамперед відчуває населення через купівельну спроможність, зокрема здатність 
придбати на ринку продукти харчування. Як бачимо, галузі економіки у період 2004-2008 рр. 
нарощували темпи випуску продукції, зростали доходи населення й заробітна плата 
найманих працівників. Однак в кон’юнктурі ринку вже тоді проявлялись диспропорції, 
неадекватно реагували на зміну ситуації ціни, насамперед роздрібні на продукти харчування.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми купівельної спроможності громадян України 
знайшли своє відображення в численних працях провідних науковців-сучасників: О.М. 
Азарян, В.Г. Андрійчука, А.Ф. Бондаренка, В. М. Гейця, Б.М. Данилишина, Л. І. Дідківської,   
В. І. Куценко, А.А. Мазаракі, Д. М. Стеченка, М.І. Туган-Барановського, Я.А. Гончарука,       
А.І. Гребньова, Л.О. Лігоненко, В.С. Марцина, М.П. Овчарука, Н.М. Ушакової, А.В. Войчак, 
Є.П. Голубков та інших. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є проведення оцінки купівельної 
спроможності громадян України. 

Виклад основного матеріалу. Користуючись методикою статистики щодо темпів змін 
заробітної плати, визначеі відсоткові зміни купівельної спроможності населення щодо 
можливості придбання продуктів харчування (таблиця 1). 

Таблиця 1  
Кількість окремих продуктів харчування, які можна було придбати у роздрібній 

торгівлі на середньомісячну заробітну плату, кг.* 
 

Продукти економічної 
діяльності 2004 2005 2006 2007 2008 2008 р. в % до 

2007р. 

Яловичина 34 33 28 42 41 97 

Свинина 32 27 27 42 45 107 

Птиця 42 53 61 85 96 114 
Ковбаса варена та сосиски 
першого ґатунку 45 42 45 58 55 95 

Риба морожена 49 46 48 65 79 122 
Риба жива і охолоджена 57 57 46 75 68 91 
Масло вершкове 38 46 47 61 49 79 
Олія, л 86 95 112 169 121 72 
Маргарин 86 92 94 123 120 97 
Молоко, л 306 359 341 460 356 77 
Сметана, л 87 101 102 146 120 82 
Сир твердий 32 33 30 43 36 83 
Яйця, шт 1218 1286 1585 2220 1865 84 
Цукор 175 195 190 279 332 119 
Борошно пшеничне 213 311 390 478 424 89 
Хліб пшеничний 218 261 291 370 397 107 
Рис 194 176 199 279 307 110 
Гречана крупа 158 206 199 229 214 93 
Макарони 156 186 214 302 251 83 
Картопля 555 776 306 544 657 121 
Капуста свіжа 745 1095 346 1071 523 498 
Яблука 238 210 180 128 135 106 

* Джерело: [4] 
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Дані свідчать, що, незважаючи на надзвичайно високий відсоток підвищення заробітної 
плати у середньому за місяць в 2008 р. порівняно з     2007 р., кількість окремих продуктів 
харчування адекватно не зросла. Більше того, у роздрібній торгівлі за цю збільшену 
заробітну плату можна було придбати значно менший обсяг окремих продуктів харчування. 
Власне кажучи, із набору з 22 їх видів лише по 8, або 36,4 %, купівельна спроможність 
населення зросла. 

Особливо складно, що зменшилась кількість таких вкрай потрібних продуктів, як 
молоко, олія, масло вершкове, яйця, сметана, крупи і макарони, борошно, не кажучи вже про 
необхідну кожній сім’ї капусту. У цьому плані передкризовий 2008 р. був провальним, чого не 
можна було не зафіксувати в економічній політиці та соціальній ситуації. Ринок 
продовольства чітко відреагував на наближення кризової ситуації, не відреагувала система 
управління й законодавства. 

З метою здійснення регулювання та раціонального використання ресурсів 
найважливіших товарів у регіоні проводяться вибіркові спостереження на підприємствах 
роздрібної торгівлі різних організаційно-правових форм і типів спеціалізації. Варто, щоб 
мережа об’єктів спостережень була постійно діючою, що забезпечить зіставлення 
результатів і дасть можливість визначити тенденцію розвитку асортименту та попиту. 
Перелік товарів для опитування має складатися з 20-25 найменувань товарів продовольчої і 
непродовольчої груп. Найважливішими з них є: борошно, крупи, макаронні вироби, ковбаси 
напівкопчені та варені, олія, маргарин, яйця, риба, масло вершкове, цукор, білизна натільна 
та постільна, предмети санітарії та гігієни. Інформація збирається щомісяця шляхом 
опитування керівників торгівельних підприємств. 

Розвиток товарообороту оцінюється за даними статистичної звітності про обсяги 
продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування всіх форм 
власності та споживання основних продуктів харчування на душу населення, інформацією 
про обсяги виробництва споживчих товарів в регіоні, сальдо їх ввезення-вивезення, 
включаючи імпорт і експорт за межі України. 

Джерела формування платоспроможності населення дуже обмежені, про що свідчить 
прийняття в Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на кінець 2009 року 
складав 701 грн. Водночас, рівень мінімальної заробітної плати становив 744 (рис. 1). Рівень 
доходів населення має тенденцію до зростання. Разом з тим, зростає і рівень витрат. У 
структурі розподілу населення найбільша частка припадає на тих, хто має доходи на рівні 
1100 – 1300 та 1300 – 1600 грн. на душу населення в місяць [4]. 
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Рис. 1. Співвідношення мінімальної заробітної плати із законодавчо 
встановленим прожитковим мінімумом працездатних осіб 

 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 
 
 

 35 

Однак таку тенденцію пов’язують насамперед із інфляційними процесами, а не із 
підвищенням рівня життя населення. Починаючи з 2004 року зменшується чисельність осіб, 
які мають доходи, нижчі прожиткового мінімуму. Разом з тим, рівень прожиткового мінімуму 
змінюється не відповідно до рівня зростання цін, що свідчить про необхідність переглянути 
розмір споживчого кошика. 

Інфляція продуктів харчування та безалкогольних напоїв стала головним фактором 
інфляції на початку 2010 року. Серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на молоко 
(на 7,7 % за місяць) та молочні  продукти, фрукти (на 3,0 %), овочі (на 14,3 %) та цукор (на 
14,7 %). Подорожчання овочів та фруктів можна пояснити сезонністю та ефектом 
перенесення зростання цін на транспортні послуги (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Внесок компонентів споживчого кошику в інфляцію (в.п.) 

(за даними Держкомстату) 
Однак, суттєве подорожчання цукру та штучних його замінників є результатом як 

низького врожаю цукрового буряку в Україні, так і подорожчання цукру-сирцю у світі. 
Загальний внесок продуктів харчування та безалкогольних напоїв у місячне зростання 
споживчих цін в січні становило 1,7 в.п.  

Головними факторами підвищення цін на молоко та молочні продукти стали сезонне 
зниження обсягів виробництва, постійне скорочення поголів’я  великої рогатої худоби, 
відміна спрощеної процедури повернення ПДВ при продажу молока на переробку та підняття 
закупівельних цін.  

Зростання цін на нафту на світових товарних ринках є головним фактором 
подорожчання цін на паливо та мастила в Україні на 4,7 % у січні (0,1 в.п. –  внесок в ІСЦ). 
Саме стрімке зростання цін на паливо (38,7 % у річному вимірі) чинитиме суттєвий тиск на 
інфляцію як споживчих цін, так і цін виробників в майбутніх періодах. Окрім того, ціна на 
нафту є базовим фактором у визначенні ціни на газ для України [4].  

Неадекватність прожиткового мінімуму породжує дезорієнтацію в соціальній політиці 
загалом і в політиці забезпечення доходів населення зокрема. За Конституцією, в Україні 
доходи громадян повинні бути не нижчими за прожитковий мінімум, що є стандартом та 
державною гарантією мінімальних потреб людини. Проте  середній показник шкали доходів 
населення за деякими видами економічної діяльності менший за вартість споживчого 
кошика, і його забезпечення не гарантує забезпечення конституційних прав.  

Досить показове становище з мінімальною заробітною платою, яка згідно із 
законодавством повинна визначатися на рівні прожиткового мінімуму (а відповідно до вимог 
Європейської соціальної хартії має складати більше 2,5 розміру прожиткового мінімуму), у 
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той час, як реально становить лише 79,2 % від прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб.  

Відповідно, втрачається й логічний зв’язок між  поняттями „прожитковий мінімум” та 
„межа бідності”. Остання визначається як 75 % середнього показника шкали доходів 
населення, який, у свою чергу, нижчий за прожитковий мінімум, що визначає мінімальні 
життєві потреби. 

У структурі грошових доходів населення України найбільшу питому вагу займає 
заробітна плата, частка якої у загальній структурі доходів населення у 2008 р. становила 
43,3 %. Водночас у структурі доходів наявна висока частка соціальних допомог та інших 
державних поточних трансфертів – 37,7 % усіх доходів. Прибуток та змішаний доход 
становить 15,4 % в загальній структурі доходів, доходи від власності (отримані) – 3,6 % усіх 
доходів [3].  

Важливим інструментом соціальної політики регіону є врегулювання грошових доходів і 
витрат населення. Динаміка сукупних витрат в середньому на одного члена 
домогосподарства представлена на рис. 3 [4]. 
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Рис. 3. Витрати на одного члена домогосподарства у середньому за місяць, грн. 
 

У середньому грошові витрати за місяць в 2008 році становили 922,36 грн., що на 
207,56 грн. більше, ніж в 2007 (або 22,5 %) і на 609,27 грн. (або 66,1 %) – ніж у 2004 р. 
Динаміка сукупних витрат також відображає їх зростання. Так, в 2008 році вони зросли на 
301,78 грн. (або 28%) порівняно з 2007 роком. 

На рисунку 4 спостерігаємо, що найбільшу частку витрат домогосподарств займають 
споживчі грошові витрати, до яких відносяться витрати на продовольчі товари – 48,3 % та 
непродовольчі товари та послуги – 35,9 %. До неспоживчих витрат ми включаємо витрати на 
особисте підсобне господарство – 3,5 %, допомогу родичам та іншим особам – 5,3 %, інші 
неспоживчі грошові витрати – 7 %.  

За даними вибіркового обстеження, здійсненого Держкомстатом України, які було 
поширено із застосуванням математичних методів на всі домогосподарства України, 
середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у 2008 р. становили 2723 грн. У 
середньому на одного члена домогосподарства загальні доходи становили 1047 грн. на 
місяць, у міських домогосподарствах – 1134 грн., у сільських – 867 грн. Середньомісячні 
загальні доходи однієї особи перевищили рівень встановленого у IV кварталі 2008 р. 
прожиткового мінімуму (626 грн.) в 1,7 раза. Частка населення із середньодушовими 
загальними доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму становила 18 % (у 2007 р. – 2 
9 %). Майже 40% осіб, рівень життя яких нижче від прожиткового мінімуму, – це  працюючі, 
кожна восьма – непрацюючий пенсіонер (відповідно 10 %), кожна третя особа – дитина до 
18 років (32 %) [2, с. 112].  

Суттєва відмінність між обсягом отриманих доходів населенням та його витратами 
свідчить про наявність тіньового сектора економіки і приховування з метою уникнення оплати 
податків реальних надходжень до бюджету домогосподарства. 
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Рис. 4. Аналіз структури грошових витрат домогосподарств у 2008 році, % 

 
Підвищення рівня мінімальної заробітної плати, зростання величини пенсій та 

державної соціальної допомоги відповідно вплинули на збільшення середньомісячних 
загальних доходів населення, але не сприяли скороченню диференціації населення за 
рівнем добробуту. Згідно з офіційними даними вибіркового обстеження домогосподарств, 
здійсненого Держкомстатом України, співвідношення загальних доходів 10 % найбільш та 
найменш забезпеченого населення становило загалом по Україні та серед міського 
населення у 2008 р. 5,4 раза (у 2007 р. – 5,2 раза та 5,1 відповідно), серед сільського 
населення, як і в 2007 р. – 4,9 раза. Найзаможніші 20 % населення отримували, як і в 2007 р., 
36 % усіх загальних доходів.  

Реальні доходи населення України скоротилися у І кварталі 2009 р. на 4,2 %, у ІІ 
кварталі – на 8,3 % [1]. Доходи, які отримують громадяни України, низькі. До того ж, 
громадяни не можуть використовувати їх повністю за власним бажанням, оскільки мусять 
сплатити з доходу податки й обов’язкові платежі. Для населення важлива лише та частина 
доходів, що залишається у його розпорядженні, або чисті грошові доходи. Звуження 
внутрішнього ринку значною мірою спричиняють високі податкові ставки на податки на 
споживання: ПДВ, акцизи та мита. Крім сплати податків, населення втрачає частину 
грошових номінальних доходів внаслідок зростання цін і тарифів, тобто внаслідок інфляції. 
Індексація доходів у зв’язку з інфляцією, згідно з українським законодавством, здійснюється 
лише у випадку, коли індекс цін перевищує 1 % на місяць. Номінальні чисті грошові доходи 
зменшуються пропорційно до індексу інфляції і формуються реальні грошові доходи 
населення, які, по суті, є най об'єктивнішим показником, що характеризує життєвий рівень 
населення.  

Висновки з проведеного дослідження. Зроблена оцінка купівельної спроможності 
громадян Укрнаїни дає змогу зробити висновок, що нині в економіці України спостерігається 
досить парадоксальна ситуація, коли платоспроможний попит зростав без відповідного 
приросту і навіть за різкого спаду виробництва власних споживчих товарів, відбувався і їх 
перепродаж за безцінь мафіозно-спекулятивними структурами за межами країни. Нажаль, ця 
тенденція охопила майже всі регіони, що провокувало в 90-х роках розвиток інфляційних 
процесів.  
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Анотація 
В роботі проведено аналіз кількості окремих продуктів харчування, які можна було 

придбати у роздрібній торгівлі на середньомісячну заробітну плату, наведено 
співвідношення мінімальної заробітної плати із законодавчо встановленим прожитковим 
мінімумом працездатних осіб. 

Ключові слова: купівельна спроможність, заробітна плата, дохід. 
 

Аннотация 
В работе проведен анализ количества отдельных продуктов питания, которые 

можно было приобрести в рознице на среднемесячную заработную плату, приведены 
соотношения минимальной заработной платы с законодательно установленным 
прожиточным минимумом трудоспособных лиц.  

Ключевые слова: покупательская способность, заработная плата, доход. 
 

Annotation 
The author analyzes the number of individual foods that were available in retail on average 

wages, are the ratio of minimum wage legislation with the subsistence minimum working age 
people.  

Key words: purchasing power, wages, revenue. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Із проголошенням незалежності української держави перед її 
засновниками постала низка проблем, однією із яких було створення в країні власної 
конкурентоспроможної податкової системи. Це питання потребувало нагального вирішення, 
оскільки саме завдяки податковій системі держава в змозі стимулювати розвиток 
господарської діяльності, опікується соціальною сферою, забезпечує науково-технічний 
прогрес суспільства. 

Як відомо, ефективність функціонування будь-якої системи, по-перше, значною мірою 
залежить від правильності її побудови, а, по-друге, визначається існуючою в державі 
організацією управління та залучених у цьому процесі органів, оперативна та злагоджена 
робота яких дасть змогу отримати позитивні результати. Отже, життєздатність, надійність та 
ефективність податкової системи залежить, безпосередньо, від рівня організації податкової 
служби держави та налагодженості податкової роботи. З огляду на те, що на сьогоднішній 
день відбуваються постійні зміни у розвитку податкових відносин, дослідження, пов'язані із 
вивченням даного питання, є актуальними та потребують подальшого вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом усього часу незалежного 
існування української держави надзвичайно актуальною у працях багатьох українських 
науковців залишається проблема державного управління податковою системою в Україні. 
Зокрема окремі питання організації процесу оподаткування та його правового забезпечення 

http://www.ukrstat.gov.ua
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висвітлені у працях таких авторів, як М. Я. Азарова, В. Л. Андрущенка, Ю. Б. Іванова, М. П. 
Кучерявенка, В. А. Онищенка, А. М. Соколовської, В. М. Федосова, Л. М. Шаблистої та інших. 
Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків, 
присвячені роботи В. М. Мельника, Л. Л. Тарангул, Ф. О. Ярошенка та інших. 

Постановка завдання. Основним завданням даного дослідження є розгляд окремих 
напрямів діяльності державної податкової служби як одного із ключових важелів системи 
державного управління з метою простеження сучасних тенденцій її розвитку. 

Виклад основного матеріалу. У системі фінансових відносин система оподаткування 
займає провідне місце, а одним із об'єктів державного впливу є податкові відносини, які 
формуються між державою та платниками податків у процесі сплати податкових платежів. 
Для належної організації цього процесу у кожній країні створюється власна система органів 
виконавчої влади. Так, в Україні функцію мобілізації податкових платежів до бюджету 
покладено на Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, податкові та митні 
органи, органи Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Серед усіх вище 
перелічених суб'єктів податкового менеджменту найважливіше місце належить, безперечно, 
органам державної податкової служби, які контролюють значну частину податкових 
надходжень до зведеного бюджету України та є одним із провідних органів державної 
виконавчої влади, що відстоює інтереси держави у правовідносинах між державою і 
платниками податків [8]. 

Система органів державної податкової служби не була успадкована Україною із 
радянської доби, а була створена уже після проголошення незалежності, у час, який 
характеризувався надзвичайно складними політичними та економічними умовами. У цей 
період основними особливостями державного управління оподаткуванням були: відсутність 
досвіду, податкових традицій, кваліфікованих кадрів та власної методологічної бази, що, 
безпосередньо, негативно вплинуло на формування податкової політики. Незважаючи на 
такий стан речей, перехід до нових умов господарювання вимагав негайного впровадження 
ефективної системи державного управління. Саме тому основним шляхом, яким державна 
податкова служба України крокує на даний час, є шлях реформування та модернізації. А 
такий напрям розвитку передбачає розроблення та втілення у практику чимало програм з 
удосконалення процесу адміністрування податками, які не тільки б враховували реалії часу 
та особливості розвитку країни, але й адаптували б до них досвід розвинутих економік. 

Тому в основу сучасної стратегії розвитку Державної податкової служби України 
покладено якісно нову систему взаємовідносин з платниками податків через взаємне 
співробітництво із громадськими організаціями, що працюють у сфері захисту прав суб'єктів 
підприємницької діяльності. Така співпраця передбачає широкий спектр взаємовідносин, а 
саме: обговорення актуальних проблем реформування податкової системи, формування 
податкового законодавства, у тому числі доопрацювання проекту Податкового кодексу, 
підготовка обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення механізмів адміністрування 
податків і зборів та вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між сторонами 
податкових відносин. 

У рамках взаємного співробітництва із громадськими об'єднаннями 5 лютого 2008 р. 
відбулося урочисте підписання Меморандуму податкових відносин [6] між Державною 
податковою адміністрацією (ДПА) та Асоціацією платників податків України (АППУ), а також 
плану спільних дій на 2008 р..  

Цим документом було задекларовано права та обов'язки платників податків, 
зобов'язання ДПА стосовно платників податків, та передбачена тісна співпраця й узгодження 
плану спільних дій між ДПА та АППУ. Що стосується зобов'язань ДПА, в Меморандумі чітко 
зазначені зобов'язання найвищого податкового органу щодо сприяння забезпеченню 
стабільності умов і норм системи оподаткування, спрощення та лібералізації порядку і 
процедури нарахування податків у відповідності до вимог міжнародних стандартів обліку, 
нарахувань, звітності та оприлюднення податкових даних, постійного та послідовного 
удосконалення роботи органів державної податкової служби, що має на меті більш повне 
залучення об'єктів оподаткування, а також щодо поліпшення якості обслуговування платників 
податків та своєчасного їх інформування про будь-які зміни у податковому законодавстві.  

Продовженням співпраці стало підписання Плану спільних дій на 2009 рік [7]. Одним із 
основних орієнтирів ДПА у 2009 році став захист законних прав та інтересів платників 
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податків, підвищення рівня податкової культури, а також вихід на якісно новий етап в 
обслуговуванні платників податків. Окремими пунктами узгоджені, зокрема, співпраця ДПА 
України та АППУ України у сфері боротьби з проявами корупції в органах податкової служби, 
проведення моніторингу громадської думки щодо чинного податкового законодавства та 
діяльності органів ДПА України в умовах фінансової кризи, а також проведення телефонних 
"гарячих ліній" з питань оподаткування.  

Не менш важливим кроком у розвитку податкової системи, на нашу думку, є створення 
високопрофесійної, інформаційно-розвиненої державної податкової служби в Україні, 
завдяки використанню інформаційних технологій, що значно спрощує процес надання 
відповідних послуг платникам податків при виконанні ними податкових зобов'язань. Саме 
завдяки розширенню доступності до інформаційних технологій, поліпшуються перспективи 
позитивної взаємодії громадян та держави, прикладом чого є використання у світовій 
практиці системи електронного уряду (е-урядування), невід'ємною складовою 
інфраструктури якої є інформаційні системи податкових служб. 

Успішне використання технологій е-урядування відслідковується у багатьох зарубіжних 
країнах, зокрема у Великобританії, Естонії, Латвії, Норвегії, Сінгапурі, США, Чехії, Швеції, 
Кореї, Казахстані тощо. Наведемо деякі приклади механізму використання цих технологій. 
Для прикладу урядом США надається громадянам можливість здійснювати через Інтернет 
такі послуги, як видача ліцензій, сплата податків тощо. В Англії для реєстрації фірми 
необхідно заповнити через систему електронного уряду тільки одну форму. Корисним є 
також досвід Кореї, де ключовим завданням електронного уряду є впровадження проекту 
"Служба "Податки вдома", яка забезпечує послуги для платників податків через домашній 
інтерфейс в режимі "он-лайн". Впровадження цього механізму дозволяє малим підприємцям 
здати декларацію, сплатити платіж, отримати інформацію про стан розрахунків, отримати 
відповідь на запитання з домашнього комп'ютера [9]. 

Процеси впровадження електронного урядування розпочалися і в Україні. Свідченням 
цього стало створення єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, прийнято Закон 
України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 
роки" [1]. У ньому зазначено, що одним з головних пріоритетів України є прагнення 
побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 
інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та 
знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати 
можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і 
особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.  

Але порівняно із світовими тенденціями рівень розвитку інформаційного суспільства є 
недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, яка має власну досить 
ґрунтовну історію розвитку базових засад інформаційного суспільства. Причин, що 
гальмують розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), у тому числі 
інформаційно-розвиненої державної податкової служби в Україні та пропозиції до їх 
вирішення наведені у табл. 1. 

Незважаючи на такий стан речей, ДПА України цілеспрямовано працює над створенням 
сучасної інформаційної системи державної податкової служби, яка б надавала можливість 
здійснювати повну автоматизацію процесів адміністрування податків та впровадження нових 
форм обслуговування платників податків. Зокрема, у ДПА було створено Центр обробки 
електронних звітів (ЦОЕЗ), а також відбулося запровадження, відповідно до наказу ДПА України 
від 06.04.2009 року № 168 [5], централізованої системи електронної податкової звітності 
платників податків в органах ДПС України, завдяки якій платники податків отримали можливість 
подавати електронні звіти до інспекції, де вони зареєстровані через ЦОЕЗ як безкоштовно, так і 
через оператора електронної звітності із застосуванням спеціалізованого програмного 
забезпечення [9].  

Для успішного розвитку соціально-політичної сфери важливе значення має діяльність ДПС, 
як складової системи правоохоронних органів. Так з метою посилення боротьби з відмиванням 
доходів, одержаних злочинним шляхом, активізації участі України в розвитку міжнародного 
співробітництва у цій сфері, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів, Президентом України 
було видано Указ від 22. 06. 2000 року № 813/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення 
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боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом" [3], яким покладено на ДПА України функції виявлення прибутків 
незаконного походження, джерела їх придбання і місцезнаходження, а також фактів 
використання їх для підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, 
розрахункових і кредитних операцій.  

Таблиця 1 
Причини, що гальмують розвиток  інформаційно-комунікаційних технологій в Україні 

та пропозиції до їх вирішення∗ 
 

Недостатній розвиток нормативно-правової бази 
інформаційної сфери 

Необхідно створити цілісну систему законодавства 
через прийняття Інформаційного кодексу України, який би 
відповідав нормам міжнародного права з питань розвитку 
інформаційного суспільства 

 
Відсутність взаємної координації зусиль усіх 

учасників інформаційного суспільства  
Побудова інформаційного суспільства можлива за 

умови співпраці громадян, приватного сектору економіки та 
органів державної влади. Механізм цієї співпраці повинен 
бути таким: органи державної влади визначають пріоритети 
розвитку,  забезпечують їх всебічну підтримку, контроль за 
всіма учасниками та узгодження, за умовами співпраці із 
приватним сектором, загальнодержавних, галузевих, 
регіональних програм та бізнес-проектів у сфері розвитку та 
використання ІКТ; приватний сектор економіки забезпечує 
впровадження та використання ІКТ, надає інформаційні та 
комунікаційні послуги; об'єднання громадян взаємодіють з 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та приватним сектором економіки у 
питаннях забезпечення справедливого доступу до 
інформаційних та комунікаційних послуг 

 
Неналежний рівень державної підтримки 

виробництва засобів інформатизації, програмних 
засобів та впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, що негативно впливає на 
забезпечення всіх потреб економіки і суспільного 
життя 

Сприяння з боку держави вітчизняному виробництву 
інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення ролі 
генерального державного замовника Національної програми 
інформатизації дасть змогу подолати технічну та технологічну 
залежність від зарубіжних виробників, а також сприятиме 
впровадженню ІКТ в освіту, науку, бізнес тощо 

 
Нерівномірність забезпечення можливості 

доступу населення до комп'ютерних і 
телекомунікаційних засобів 

Одним із способів забезпечення повсюдного доступу до 
інформаційних ресурсів є розбудова мережі пунктів 
колективного доступу до мережі Інтернет 

∗ Джерело: Складено автором  

На виконання зазначеного Указу у складі органів державної податкової служби України 
було створено спеціальний підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних незаконним 
шляхом. 

У подальшому, Указом Президента України від 19. 07. 2001 № 532/2001 "Про додаткові 
заходи щодо посилення боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" [4], у 
структурі Державної податкової адміністрації України створено Департамент боротьби з 
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. А згідно із наказом ДПА України від 
25. 07. 2001 року № 299 затверджено положення, структуру та функції цього структурного 
підрозділу. На обласному рівні також були створені відповідні управління.  

Ефективність роботи ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, безпосередньо знаходиться у прямій залежності від плідної взаємодії з 
іншими правоохоронними та фінансовими органами. Так ДПА України приймає активну участь у 
створенні національної системи протидії легалізації кримінальних доходів, зокрема, 
підготовлено, а Кабінетом Міністрів України та Національним банком України прийнято 
постанову та Заяву Уряду України, якими офіційно визнано 40 рекомендацій Групи розробки 
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та рекомендовано усім банківським 
та фінансовим установам керуватися ними у своїй діяльності. Також ДПА України залучена у 
роботі Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, 
одержаних злочинним шляхом та співпрацює з Держфінмоніторингом, МВС України, Службою 
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безпеки України, Національним банком України, Державними комісіями з цінних паперів та 
фондового ринку і з регулювання ринків фінансових послуг, Пенсійним фондом та іншими 
органами державної влади [10].  

Результатом злагодженості та професійної роботи податківців, запровадженню дієвих 
механізмів, які дозволили ефективно боротися з тінізацією економіки, вдалося не допустити 
значного падіння бюджетних надходжень. При порівнянні показників 2008 та 2009 років  рівень 
зменшення надходжень в Україні виявився одним із найменших у Європі – 6 %. Загалом за 2009 
рік до Зведеного бюджету України надійшло 171,8 млрд. грн. податків, зборів, інших обов'язкових 
платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС, а у 2008 – 182,8 млрд. грн. Тоді як у 
Нідерландах та Чехії показник зменшення податкових надходжень становить 10 – 15 %, у 
країнах Балтії та Росії – 20 – 25 % [11].  

Протягом останніх років надзвичайно обтяжливими та витратними як для бізнесу, так і для 
економіки в цілому стали податкові перевірки. Загалом система державного контролю в Україні є 
однією із найжорстокіших у порівнянні із іншими країнами СНД. Донедавна контролюючі органи 
перевіряли 95 % усіх підприємств (2006 р.). Впровадження контролюючими органами реформи 
системи державного контролю на даний час є дуже повільним. Так, більш, ніж за два роки, дії 
Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності" [2] із 85 відомств, що мають право перевіряти український бізнес, лише 42 
встановили критерії розподілу підприємств за потенційним ризиком та відповідну частоту 
перевірок; 6 контролюючих органів запровадили переліки питань для перевірок. Та все ж 
реформа системи контролю дала свої перші результати, оскільки охоплення підприємств 
перевірками скоротилося до 75 % у 2008 р. Водночас, частота перевірок залишається високою. 
Так кожне перевірене підприємство у середньому перевірялося 5-6 разів, приватні підприємці – 
7 разів. Протягом 2008 року усі перевірки кожного суб’єкта господарювання тривали близько 
трьох тижнів [12]. 

Оцінюючи досвід зарубіжних країн, слід зазначити, що у світовій практиці давно визнано, 
що між зростанням кількості перевірок і обсягом податкових надходжень у бюджет країни 
відсутній тісний кореляційний зв'язок. Перевіркам підлягають лише найбільш ризиковані групи 
платників, відбір яких здійснюється на основі оцінки ступеня ризику несплати ними податків. 

В Україні одним із органів державного контролю у сфері господарської діяльності, який 
успішно запроваджує у практику систему ризикоорієнтованого відбору платників податків, стали 
органи державною податкової служби. Завдяки впровадженим заходам ДПС кількість 
податкових перевірок скоротилася, а якість їх проведення підвищилась. Зменшилась на третину 
група підприємств, які мають ризики несплати податків. 

Висновки з проведеного дослідження.  Підсумовуючи, можна констатувати, що в 
Україні триває процес реформування податкової системи, у тому числі й органів державної 
податкової служби:  

по-перше, налагоджується співпраця органів податкової служби із громадськими 
об'єднаннями, що забезпечує участь громадськості у прийнятті державних рішень, а від того, 
наскільки добрими та налагодженими будуть партнерські стосунки між державою та 
підприємцем-платником податків, в значній мірі залежить успіх економічної політики держави; 

по-друге, зроблено перші кроки зі створення високопрофесійної, інформаційно-розвиненої 
державної податкової служби в Україні, що дозволить суттєво зменшити витрати часу та коштів 
на обробку податкової інформації, мінімізувати вплив людського фактору на процес прийняття 
рішень в оподаткуванні; 

по-третє, результатом боротьби з тінізацією економіки стало створення у структурі 
Державної податкової адміністрації України Департаменту боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом, який плідно взаємодіє з іншими правоохоронними та 
фінансовими органами; 

по-четверте, успішно запроваджується у практику система ризикоорієнтованого відбору 
платників податків, завдяки якій скоротилась кількість податкових перевірок.  

Отже, слід сподіватися, що подальше удосконалення системи управління податковою 
системою України, яка відповідатиме інтересам суспільства та бізнесу з одного боку, а держави 
з іншого, зможе відновити довіру платників до податкової служби, підвищити рівень податкової 
культури, а, відповідно, покращиться рівень податкової політики та соціально-економічне 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 
 
 

 43 

становище загалом. 
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Анотація 

У статті простежено сучасні тенденції розвитку державної податкової служби, як 
однієї із складових державного апарату, якій належить безпосередній управлінський вплив на 
податкову систему в Україні. На основі розглянутих даних було зроблено висновки про те, що 
в Україні триває процес реформування податкової системи, у тому числі органів, які 
відповідають за мобілізацію коштів до державних централізованих фондів. 

Ключові слова: Державне управління, податкова система, державна податкова служба. 
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Аннотация 
В статье прослеживаются современные тенденции развития государственной 

налоговой службы, как одной из составляющих государственного аппарата, которой 
принадлежит непосредственное управленческое влияние на налоговую систему в Украине. 
На основе рассмотренных данных были сделаны выводы о том, что в Украине продолжается 
процесс реформирования налоговой системы, в том числе органов, отвечающих за 
мобилизацию средств в государственных централизованных фондов. 

Ключевые слова: Государственное управление, налоговая система, 
государственная налоговая служба.  

Annotation 
The article examines the development trends of the State Tax Service as one of the 

components of the state authorities, which owns direct managerial influence on the tax system in 
Ukraine. Based on the reviewed data it was summarized that Ukraine continues the process of 
reforming the tax system, including agencies responsible for mobilizing funds for State centralized 
funds 

Key words: Public administration, tax system, State Tax Service. 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО 

КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ  
 
Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі міжнародна міграція 

населення стала важливим чинником суспільного розвитку. Міграційні процеси сприяють 
гнучкості міжнародного ринку праці, залученню менш розвинених країн до світової культури 
виробництва, більш раціональному перерозподілу ресурсів, взаємодії та взаємозбагаченню 
культур. Економічний прогрес окремих країн стає дедалі більше залежним від світових 
тенденцій і закономірностей суспільного розвитку. Зростання обсягів транскордонного 
переміщення капіталу, розширення економічних, торгівельних, фінансових зв’язків між 
країнами, бурхлива інтернаціоналізація виробництва супроводжуються поглибленням 
інтеграції національних ринків праці, активізацією міжнародної трудової міграції. 

У ХХІ столітті майже всі країни світу беруть участь у міжнародному обміні трудовими 
ресурсами як імпортерів, так і експортерів робочої сили. За даними Міжнародної організації з 
міграції, кількість трудових мігрантів у світі постійно зростає і офіційно наближується до 200 
млн осіб (майже 3% населення планети). Міжнародний перерозподіл трудових ресурсів став 
невід’ємною частиною сучасної системи світового господарства, нормою функціонування 
більшості країн. Наявність іноземної робочої сили в розвинених країнах світу перетворилась 
з тимчасового явища у важливий чинник економіки. 

В історії формування і розвитку українського суспільства міграція також відіграла 
важливу роль. Для українців історично характерна масштабна трудова міграція населення за 
кордон. За всю історію чітко простежується декілька хвиль міграції. За радянських часів вона 
була зведена нанівець закритим режимом життя колишнього СРСР. З проголошенням 
незалежності України процеси трудової міграції українців суттєво активізувалися. Зазначимо, 
що з перших років незалежності України ведуться гострі дискусії щодо проблем трудової 
міграції її громадян. 
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Ця наукова проблема активізувалася внаслідок швидких соціальних та економічних 
трансформаційних змін, які відбуваються у нашому суспільстві. Йдеться про соціально 
орієнтовану ринкову економіку європейського типу, що відповідає міжнародним стандартам 
якості життя, формування середнього класу як гаранту стабільності в країні й ефективного 
чинника прискорення економічного зростання. Трансформаційні процеси охоплюють 
структурні та якісні перетворення системи господарювання і ринку, економічних інтересів і 
мотивацій, усього способу життя людини і суспільства. 

Підвищення якості життя населення України є нагальною потребою, зумовленою 
консолідацією суспільства, об’єднанням зусиль усіх його верств  для реалізації цілей з 
орієнтацією на досягнення високих соціальних стандартів та нормативів. Необхідно критично 
переосмислити світовий досвід формування нового соціально-економічного простору 
відповідно до національних потреб і запитів, передбачивши заміну давніх способів 
розв’язання соціальних проблем принципово новими, ефективнішими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій дає можливість стверджувати, що, 
незважаючи на актуальність, міграційна проблематика не знайшла належного висвітлення на 
шпальтах наукових видань. Здебільшого увага науковців, які досліджують проблеми міграції, 
обмежується питаннями поглиблення кваліфікаційної бази, визначення впливу окремих 
чинників на динаміку міграційних процесів. На жаль, більшість з репрезентованих останнім 
часом наукових праць не обтяжують свій зміст конкретними пропозиціями щодо вирішення 
тих нагальних проблем, до яких призводить неефективна міграційна політика. І це не дивно, 
адже вирішити проблеми з міграційним підтекстом без розв’язання питання про залучення 
достатніх обсягів інвестицій у сферу суспільного виробництва й, відповідно, відновлення 
соціальної інфраструктури та створення нових робочих місць, що забезпечуватимуть гідний 
рівень життя і тих, які працюють, і тих, хто перебуває на їхньому утриманні, неможливо. 

Серед авторів, чиї праці формують сучасне наукове підґрунття управління міграційними 
процесами, варто зазначити Е. Лібанову, Ж. Зайончковську, О. Малиновську, Т. Петрову,      
І. Прибиткову, О. Позняка, Л. Рибаковського та інших вітчизняних і зарубіжних учених, 
наукові доробки яких містять не лише теоретичні передумови формування міграційної 
політики, а й аргументовані кроки щодо її впровадження в практику. 

Постановка завдання – з’ясувати економічну природу та особливості формування 
міграційного капіталу в Україні. Зроблено спробу визначити реальні масштаби трудової 
міграції (фактичну кількість в окремих країнах, ступінь легальності, рівень сезонності, 
перспективи щодо подальшого перебування), що слугують вихідними даними під час 
визначення обсягів міграційного капіталу в Україну, на підставі результатів опитувань 
мігрантів, аналізу іноземних джерел і міжнародних порівнянь. 

Виклад основного матеріалу. З метою визначення реальної кількості трудових 
мігрантів, які працюють в інших країнах світу, необхідно підрахувати як легальних, так і 
нелегальних заробітчан. Ступінь легальності (нелегальності) значною мірою залежить від 
трудових угод між країнами, правил в’їзду та наявності візового режиму. Зокрема, О. Левцун 
у структурі трудової міграції громадян України за ступенем легальності виділяє чотири якісно 
відмінні рівні [14]: 

• офіційна трудова міграція – переміщення українських громадян, які, виїжджаючи за 
кордон, декларують участь у трудовій діяльності як мету виїзду і є легальними трудовими 
мігрантами у країнах-реципієнтах (саме їх і фіксує українська статистика); 

• неофіційна легальна міграція – поїздки наших співвітчизників за кордон з 
декларованою метою туризму, відвідування родичів тощо, з подальшим працевлаштуванням 
та реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких поїздок не можуть бути відстежені 
вітчизняною статистикою, але стають цілком легальними трудовими мігрантами в країнах-
реципієнтах; 

• успішна нелегальна міграція – поїздки за кордон, пов’язані з незареєстрованою 
зайнятістю у видах діяльності, які дозволені законодавством відповідних країн; 

• міграція жертв злочинних угруповань – торгівля людьми та інші випадки перебування 
громадян у нелюдських умовах або зайнятість не з власної волі. 

З чотирьох груп українських мігрантів реально лише перша стає на облік і реєструється 
відповідними органами. Водночас перша група мігрантів є найменш численною, на її основі 
не можна вирахувати кількість працюючих за кордоном. Як зазначає В. Бондарчук, на 
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початок 2008 р. офіційно за межами України працювало близько 220 тис. осіб [1, с. 3]. У 
цьому контексті постає запитання: чи справді решта мігрантів, яких фахівці обліковують 
мільйонами осіб, користуються напівлегальними і нелегальними способами 
працевлаштування за кордоном. О. Левцун зазначає, що дані офіційної статистики навіть 
приблизно не відображають справжні масштаби трудової міграції за кордон. Різноманітні 
дослідження і оцінки дають підставу стверджувати, що реальна кількість працівників-
мігрантів у десятки, а то й сотні разів більша за офіційну [14]. 

Аналіз наявних оцінок про масштаби міграції засвідчує, що вони суттєво коливаються. 
Зокрема, за даними Інституту соціології НАН України, 12% домогосподарств України мають 
хоча б одного члена сім’ї, який працював або працює за кордоном [4, с. 33]. Подібних 
поглядів дотримується і О. Позняк (Інститут демографії і соціальних досліджень НАН 
України). За його підрахунками, масштаби трудової міграції з України становлять 2,0–2,7 млн 
осіб [17]. Однак, за даними ОЕСР, кількість українських трудових мігрантів дорівнює майже 
4,8 млн осіб [19, p. 10]. З цим погоджується Е. Лібанова, яка вважає, що масштаби трудової 
міграції з України становлять близько 5 млн осіб [15, с. 6]. 

За даними досліджень міжнародних організацій, які постійно проводять моніторинг 
ситуації та користуються вихідними даними з різних джерел, масштаби міграції українців ще 
вищі. За підрахунками міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна», 
за кордоном працює понад 6 млн трудових мігрантів [1, с. 3]. Впливове американське 
видання «The Christian Science Monitor» зазначає, що за межами України працює не менше 7 
млн українців, і ця кількість зростає. За даними міжнародної системи грошових переказів 
MoneyGram, яка досліджує потоки трудових мігрантів, за кордоном працює майже 8 млн 
українців, зокрема, у Росії – 5 млн осіб, в ЄС – 2 млн, в США і Канаді – 700 тис. осіб [5, с. 13]. 
Деякі організації наводять ще вищі цифри. Зокрема, за підрахунками організаційного 
комітету ІV Всесвітнього форуму українців, за кордоном працює близько 10 млн наших 
трудових мігрантів [18, с. 7]. 

Отже, вищезазначені дослідження виявили суттєві відмінності в оцінках масштабів 
трудової міграції українців. Але абсолютна більшість впевнена, що реальні масштаби значно 
більші від 3 і навіть 5 млн осіб. 

Сьогодні особливо актуальною темою дискусії щодо трудової міграції українців за 
кордон стала економічна частина цієї проблеми. Йдеться про обсяги надходження грошових 
переказів в Україну. Ці кошти сьогодні формують новий напрям міжнародного ринку капіталу 
– міграційний капітал. Вони становлять вагому частину внутрішнього ринку капіталу України. 
З огляду на це, сьогодні актуальним є питання, про які обсяги доходів мігрантів можна вести 
мову. Для цього на підставі результатів опитування мігрантів, аналізу іноземних джерел і 
міжнародних порівнянь потрібно дослідити доходи українців за кордоном, зокрема,  фактичні 
розміри заробітної плати в окремих країнах (за галузями), відповідно до їхнього фахового 
рівня і трудового досвіду, тривалості робочого дня тощо. 

Дослідження виявили, що доходи українських мігрантів суттєво залежать від країни 
працевлаштування і сфери зайнятості. За підрахунками О. Левцуна, середній річний дохід 
одного мігранта за кордоном становить 4–6 тис. дол. США [14]. Дещо вищі оцінки наводить 
Є. Дикий. На його думку, середній місячний заробіток мігранта становить близько 650 або 
7800 дол. США в рік (від 3600 дол./рік на сільськогосподарських роботах у Польщі до 12000 
дол./рік у Португалії) [7, с. 53]. У. Куйдич та Ю. Чорний зазначають, що у середньому українці 
у південних країнах ЄС заробляють близько 1000 дол. США у місяць. Більшими є зарплати 
на півночі ЄС – від 1600 дол. США у місяць, але там досить важко нелегально влаштуватись, 
зважаючи на прискіпливість місцевої імміграційної служби [13, с. 3]. 

Наведенні оцінки збігаються з результатами опитувань українських та молдовських 
мігрантів, проведених Міжнародною організацією з міграції [3; 16]. З’ясувалось, що місячний 
дохід мігранта суттєво коливається між країнами. Найбільший дохід отримують мігранти у 
країнах Європейського Союзу. Особливо доцільно виділити Ірландію (3125 дол. США в 
місяць), Швейцарію (2300), країни Бенілюксу (1600–1675), Німеччину (1300) та Італію (934). 
Значно менший дохід українців, які працюють у країнах Східної Європи: Чехія (527 дол. США 
у місяць), Румунія і Словаччина (430), Росія (371). 
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Кореляційні порівняння з доходами місцевих найманих працівників свідчать, що 
заробітки українських мігрантів можуть бути значно нижчими від заробітків місцевих 
найманих працівників. На розмір заробітків суттєво впливає сфера працевлаштування, 
рівень освіти і культури мігранта, вік і тривалість робочого дня тощо. Порівняння виявили, що 
мігранти заробляють у середньому удвічі–вчетверо менше від корінного населення. 
Здебільшого в найбільш розвинених країнах світу (ЄС – 15, США, Канада) доходи українців 
утричі–вчетверо менші від середньомісячних зарплат найманих працівників. У Східній Європі 
доходи українських мігрантів лише у 1,5–2,0 рази менші, ніж у місцевих найманих 
працівників.  

Водночас дослідження засвідчили, що доходи українських трудових мігрантів у різних 
галузях економічної діяльності теж різні. Наприклад, у Польщі українці в середньому 
заробляють у 1,5–2,5 раза менше, ніж місцеві працівники. Найменші розбіжності у 
будівництві, роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному господарстві. Це зумовлено 
високою кваліфікацією українських мігрантів та низькою мотивацією міського населення 
працювати в цих галузях за низьку зарплату. Більшість поляків також їде на заробітки далі в 
Західну Європу. Отже, міжкраїнові порівняння доводять, що рівень доходів мігрантів значно 
поступається розмірам середньомісячних заробітків місцевих найманих працівників. У цьому 
випадку, з методологічного погляду, важливо визначити залежність рівня заробітків 
українських трудових мігрантів від рівня доходів місцевих найманих працівників. Таку 
залежність можна визначити через співвідношення зарплат трудових мігрантів до місцевих 
найманих працівників.  

Аналіз джерел щодо рівня доходів українців у країнах ЄС виявив, що українські мігранти 
заробляють у декілька разів менше від корінних жителів. На думку О. Кирилова, заробітки 
українських мігрантів значною мірою відрізняються залежно від країни, регіону та галузі [9, с. 
96]. О. Кривульченко зазначає, що в Італії серед загальної кількості українських мігрантів 70–
80% становлять жінки, які доглядають за пенсіонерами та малими дітьми, працюють 
домогосподарками. На таких роботах заробітна плата становить 500–800 дол. США на півдні 
і 800–1200 дол. на півночі Італії, зазвичай житло і харчування надаються безкоштовно. У 
промисловості (здебільшого чоловіки) та сфера послуг (переважно жінки) заробітна плата 
коливається  від 700 до 1300 дол. США в місяць. Витрати на проживання залежно від регіону 
досягають 100–200 дол. у місяць. У сільському господарстві заробітна плата становить 500–
900 дол. США у місяць і залежить від сезону та регіону [11, с. 3–4]. Н. Карпачова також 
підтверджує, що такі зарплати є значно нижчими, ніж заробляють італійці. Наприклад, якщо 
український мігрант на будівництві заробляє близько 520 дол. США, то італієць за таку ж 
роботу отримує не менше як 2000 дол. США [8, с. 3]. 

Подібна ситуація і в Іспанії. Як зазначає, І. Винниченко, середній заробіток українця, 
який працює в Іспанії, становить 700 євро у місяць, Найменше заробляють в іспанських 
сім’ях – до 500 євро, максимально (до 1200 євро) – на сільськогосподарських роботах, у 
сфері обслуговування  і на будівництві [2, с. 10]. А в Португалії українці працюють на тих 
самих роботах, що і португальці, однак дохід мігрантів утроє–вчетверо менший. Звичайно, 
значно більші заробітки в мігрантів у країнах північної Європи. За підрахунками О. 
Кокшарова, середній заробіток мігрантів у Великобританії становить 7,9–10,5 дол. за годину, 
що трохи вище від британської мінімальної зарплати (7,9 дол./год), тобто у місяць, працюючи 
десять годин на добу, можна отримати понад 2000 дол. США [10]. 

Суттєві розбіжності у заробітках українських мігрантів та місцевих найманих працівників 
у Росії. На думку Н. Гусмана, іноземним трудовим мігрантам платять вдвічі менше, ніж 
громадянам Росії за таку ж саму роботу [6, с. 21]. Хоча є багато сфер діяльності, де мігранти, 
зокрема українці, можуть становити значну конкуренцію місцевому населенню. Найбільше 
отримують українці в галузі транспорту та будівництва, найменше заробляють шахтарі [9, с. 
96]. Зазначимо, що особливою популярністю користуються будівельники. Як зауважує О. 
Кузьмін, 1996 р. українські мігранти-будівельники в російських мегаполісах могли заробляти 
до 6 тис. дол. США за сезон [12, с. 72]. Крім того, як свідчать дослідження і опитування, 
останнім часом різко збільшилась кількість українських мігрантів-підприємців, зайнятих у 
малому та середньому бізнесі. На думку О. Кузьміна, кількість таких мігрантів лише в Росії 
може сягати 500 тис. осіб. Переважна більшість із них працює у малому бізнесі: кафе, бари, 
підприємства сфери обслуговування. Водночас зростають розміри середніх заробітків. 
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Чимало українців працюють у Росії за наймом або мають власну компанію і отримують дохід 
до 10 тис. дол. США на одну людину в місяць [12, с.74–75]. 

Потрібно зазначити, що і в подальшому заробітки українців за кордоном будуть тільки 
зростати. У сучасному глобалізованому світі простежується тенденція до збільшення частки 
інтелектуальної міграції і зменшення широкопрофільної. І хоча в структурі міжнародної 
трудової міграції досі переважають мігранти, які працюють на низькооплачуваній роботі 
(різноробочі, сезоні сільськогосподарські працівники тощо), однак їхня частка за останні 
шість років значно зменшилась і становить 41,3%. Також деякою мірою зменшилась частка 
працівників і обслуговуючого персоналу в сфері послуг. Однак майже вдвічі зросла частка 
менеджерів і управлінців, які змогли влаштуватись на роботу. Ще майже у півтора рази 
збільшилась кількість фахівців вузької спеціальності (технологів, інженерів, лікарів тощо). Це 
свідчить про те, що міграція стає більш інтелектуальною і, відповідно, отримує за це більші 
доходи. 

Висновки з проведеного дослідження. За підсумками проведеного аналізу з 
використанням результатів опитувань мігрантів, аналізу іноземних джерел і міжнародних 
порівнянь ми з’ясували, що розміри доходів українських трудових мігрантів у середньому 
вдвічі менші, ніж у місцевих найманих працівників, а також залежать від країн їх 
працевлаштування. У середньому в рік один український мігрант отримує 7–10 тис. дол. 
США, хоча працівники наукоємних галузей та приватні підприємці можуть і протягом місяця 
заробляти по 10 тис. дол. США. Узагальнення головних чинників, які впливають на доходи 
мігрантів, свідчать, що в подальшому українці зароблятимуть більше: вони високоосвічені, 
здебільшого продуктивного віку, порядні та невибагливі до умов роботи. І головне, готові 
працювати понад норму. Зважаючи на розширення ЄС і виїзд певної частини населення з 
цих країн в ЄС-15, українців у Польщі, Чехії, Угорщині будуть більше цінувати, і уряди країн 
створять важливі стимулювальні механізми, спрямовані на їхнє тривале перебування за 
кордоном.  

Отже, можна констатувати, що реальні масштаби надходження міграційного капіталу в 
Україну становлять близько 25,6 млрд дол. США в рік, або 18% ВВП країни у 2007 р. Рівень 
офіційності переказів – приблизно 20% (5,06 млрд дол. США надійшло через фінансово-
банківську систему і 20,54 млрд дол. США неофіційними приватними каналами). Такі 
співвідношення є цілком реальними, про що свідчать відповідні порівняння з іншими 
країнами, які розвиваються. Найбільшими донорами міграційного капіталу в Україну є Італія 
(5,6 млрд дол. США), Росія (3,2 млрд), Польща (2,9 млрд). У середньому щомісяця один 
мігрант переказує або передає на батьківщину 433 дол. США. Найбільші обсяги переказів 
надходять у західні регіони України – понад 10 млрд дол. США у рік, що майже вдвічі більше, 
ніж у центрі і на сході країни, а втричі – на півдні. На формування міграційного капіталу та 
його розміри суттєво впливає рівень доходів мігрантів, країна працевлаштування, сфера 
зайнятості, рівень легальності, кількість членів у рідному домогосподарстві та рівень їхньої 
соціальної забезпеченості. З огляду на це в Україні проблему надходження міграційного 
капіталу потрібно вирішувати на національному рівні і визнати його як важливу складову 
системи обліку, статистики, фінансового ринку тощо. Лише в цьому випадку міграційний 
капітал може стати справжнім генератором соціально-економічного розвитку нашої країни. 
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Анотація 
Розглянуто економічну природу й особливості формування міграційного капіталу в 

Україні, проаналізовано його вплив на соціально-економічний розвиток країни, з’ясовано 
значення в сучасному глобалізаційному світі. На підставі результатів опитувань 
мігрантів, аналізу іноземних джерел й міжнародних порівнянь визначено масштаби 
трудової міграції. Проаналізовано чинники, які впливають на формування міграційного 
капіталу в Україні. 

Ключові слова: міграція, міжнародна трудова міграція, грошові перекази, міграційний 
капітал. 

 
Аннотация 

Рассмотрена экономическая природа и особенности формирования миграционного 
капитала в Украине, проанализировано его влияние на социально-экономическое развитие 
страны, выяснено значение в современных глобализационных мире. На основании 
результатов опросов мигрантов, анализа иностранных источников и международных 
сравнений определены масштабы трудовой миграции. Проанализированы факторы, 
влияющие на формирование миграционного капитала в Украине.  

Ключевые слова: миграция, международная трудовая миграция, денежные 
переводы, миграционный капитал. 

 
Annotation 

The economic nature and features of the migration of capital formation in Ukraine, analyzed 
its impact on socio-economic development, defines value in the modern globalized world. Based 
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on surveys of migrants, the analysis of foreign sources and international comparisons defined 
scale migration. Analyzed the factors affecting the migration of capital formation in Ukraine.  

Key words: migration, international migration, remittances, migration capital. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В 
УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Внаслідок економічної кризи відбулася певна ланцюгова 

реакція, заручниками якої в будівельній галузі стали забудовники, інвестори, підрядні 
організації та банки. Звичайно, що кожен з цих суб’єктів зіткнувся з порушенням своїх прав та 
інтересів. Так, підрядні організації, через відсутність фінансування вимушені були припинити 
будівельні роботи, генеральні інвестори не здали, а інвестори не отримали об’єкти 
будівництва в передбачені строки, внаслідок девальвації гривні та інфляційних процесів, а 
також масових звільнень з роботи інвестори зіткнулися з проблемами виплати по кредитам, 
а банки відповідно – не повернення кредитів та їх незабезпеченості (у випадках, коли в 
іпотеку передавався майбутній об’єкт нерухомості) [1]. 

Відомо, що будівництво є специфічною галуззю. З одного боку, для національного 
господарства воно виступає важелем економічного зростання, оскільки реалізує більшу 
частину інвестицій в основний капітал усіх галузей виробничої сфери та інфраструктури, 
фактично формуючи структуру економіки. У цій ролі промислове будівництво на собі 
відчуває прискорення або сповільнення розвитку інших виробничих сфер, і з цих позицій, 
може вважатися індикатором економічної динаміки. З іншого боку, цивільне будівництво 
віддзеркалює вже результати соціально-економічного розвитку. Але у тій мірі, в якій 
споживання є важелем зростання виробництва, житлове будівництво знову-таки може 
виступати рушійною силою економіки. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій Загальною теоретичною основою 
розробки проблем формування та розвитку підприємств будівельної галузі є роботи з теорії 
та практики функціонування підприємств, а також історичної спадщини Ю. С. Асєєва,             
М. Г. Бархіна, А. Е. Гутнова, М. М. Дьоміна,  В. І. Єжова, А. В. Іконнікова, С. К. Кілессо,          
С. Д. Крижицького, Г. І. Лаврика, В. Ф. Макухіна, А. П. Мардера, З. В. Мойсеєнко,                    
Т. Ф. Панченко, Л. В. Прибєги, А. М. Рудницького,  В. І. Тимофієнка, Г. Й. Фільварова,               
Д. Н. Яблонського та багатьох інших українських і російських вчених. 

Постановка завдання.  Активний розвиток усіх галузей народного господарства, який 
спостерігався протягом 2002-2007 рр., був властивий і для будівельної галузі. Проте світова 
фінансова криза досить істотно вплинула на діяльність підприємств цієї галузі. Ціллю цього 
наукового дослідження є вивчення особливостей господарювання  підприємств будівельної 
галузі  в умовах світової фінансово-економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу. На національному та регіональному рівнях ця 
двоїстість виробничо-споживчих якостей будівництва проявляється у дуже складному і ще 
мало вивченому економічному механізмі його взаємовідносин з іншими галузями економіки. 
Так, будівництво залежить від тенденцій на фінансових ринках, соціальної, економічної і 
фінансової політики держави, зокрема, щодо методів державного регулювання галузі в 
умовах ринкових відносин, прямої державної підтримки будівництва. Зокрема, будівельна 
галузь одна з перших відчула наслідки світової фінансової кризи (табл. 1). 
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Таблиця 1 
 Введення в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих 

квартир 
 

2007 2008 2009 

Всього  
Показник 

Абсолютне 
значення 

Абсолютне 
значення 

Абсолютне 
відхилення 

Темп 
приросту 

% 

Абсолютне 
значення 

Абсолютне 
відхилення 

Темп 
приросту, 

% 
Введення в 
експлуатацію 
загальної 
площі, тис. м2 

10244 10496 252 2,46 6400 -4096 -39,02 

у тому числі   0   0  
у міських 
поселеннях 7737 7640 -97 -1,25 5163 -2477 -32,42 

у сільській 
місцевості 2507 2856 349 13,92 1237 -1619 -56,69 

Кількість 
збудованих 
квартир, тис. 

95 94 -1 -1,05 66 -28 -29,79 

у тому числі   0   0  
у міських 
поселеннях 78 76 -2 -2,56 57 -19 -25,00 

у сільській 
місцевості 17 18 1 5,88 9 -9 -50,00 

На 1000 населення 
Введення в 
експлуатацію 
загальної 
площі, м2 

221 228 7 3,17 140 -88 -38,60 

у тому числі   0   0  
у міських 
поселеннях 246 244 -2 -0,81 165 -79 -32,38 

у сільській 
місцевості 169 194 25 14,79 85 -109 -56,19 

Кількість 
збудованих 
квартир 

2 2 0 0,00 1,4 -0,6 -30,00 

у тому числі   0   0  
у міських 
поселеннях 2,5 2,4 -0,1 -4,00 1,8 -0,6 -25,00 

у сільській 
місцевості 1,1 1,2 0,1 9,09 0,6 -0,6 -50,00 

 
З вище викладеного наглядно видно, що криза негативно відобразилась на будівельній 

галузі. Адже в 2009 році спостерігається зменшення введення в експлуатацію загальної 
площі на 4096 тис. м2, тобто на 39,02 %. 

У січні–березні 2010 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 5,7 
млрд. грн., що у порівнянних цінах становить 78,6 % проти січня–березня попереднього року. 
Зниження обсягів будівництва у січні–березні 2010 р. проти відповідного періоду 
попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. На загальну 
тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються  будівництвом 
будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 81,3 %). Серед них значно (на 
69,7 %) скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових 
естакад, тунелів і метрополітену. Також більш як на чверть знижено обсяги робіт з 
будівництва будівель, місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання.  
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Водночас обсяги робіт підприємств, що будують у сфері енергетики, добувної та 
переробної промисловості, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 30,9 %, монтаж і 
встановлення збірних конструкцій – на 8,6 %. Знизили обсяги будівництва підприємства 24 
регіонів країни. Серед них найбільше – Чернівецької та Рівненської областей, відповідно на 
60,7 % та 55,4 %. Разом із тим зросли  обсяги будівництва порівняно з січнем–березнем 2009 
р. у Полтавській (на 10,6 %), Дніпропетровській (на 7,6 %) та Житомирській (на 4,8%) 
областях. Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів 
країни (Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей), ще 26,4 % – 
будівельниками м. Києва [2].  

Отже, заради відродження будівництва як потужного важеля економіки і соціального 
розвитку, необхідно розглядати будівництво із системних позицій, а не лише як галузь та 
організаційно-технологічні процеси на будівельному майданчику. Звужене трактування 
будівництва успадковане нами від планового господарства, де питання доцільності 
будівництва, його розміщення, ефективності, фінансування, проектних рішень, учасників, 
ціни, подальшої експлуатації тощо - вирішувалися поза галуззю, централізовано, а 
будівельникам залишалося лише виконати свою місію на майданчику. В нових ринкових 
умовах, як бачимо, все змінилося. 

Будівництво сьогодні має розглядатися на макрорівні у системі національного 
господарства як багатогалузевий інвестиційно-будівельно-експлуатаційний комплекс 
(будівельний комплекс), а у системі економічних відносин на мікрорівні - як процес 
конкуренції і взаємодії на об’єктах низки незалежних спеціалізованих суб’єктів ринку з їхніми 
інтересами і капіталами. 

З методологічної точки зору в усіх випадках для стратегічного управління будівельним 
комплексом потрібне бачення моделі його функціонування у національній економіці - моделі, 
побудованої на новому, викладеному вище баченні будівництва і новому механізмі 
взаємовідносин суб’єктів господарювання. Тільки на основі такої моделі можна виявити 
основні чинники, макроекономічні взаємозв’язки та тенденції, залежність інвестиційно-
будівельної активності від економічних циклів, процесів у галузях і регіонах, здійснювати 
науково обґрунтоване прогнозування і регулювання державою розвитку будівельного 
комплексу.  

Так, стало зрозумілим, що у передкризовий період існували серйозні диспропорції між 
інвестиційно-будівельною діяльністю у певних галузях та сферах і економічною доцільністю 
їх розвитку. Наприклад, існувало величезне економічно невиправдане недофінансування 
будівництва і оновлення об’єктів житлово-комунального господарства, яке фактично 
призвело до погіршення якості комунальних послуг при збільшенні їх ресурсоємності. Або ж, 
в умовах нерозвиненого фондового ринку, прискорений штучним фінансовим попитом 
розвиток житлового будівництва, який незначно поліпшивши ситуацію із забезпечення 
населення житлом, призвів до економічно необґрунтовано збагачення певних груп на 
операціях із земельними ділянками, фінансуванні та кредитуванні будівництва, торгівлі 
нерухомістю тощо. 

Держава не була готова вчасно помітити і оцінити диспропорції, що виникали під 
впливом ринкових факторів і вжити заходи регуляторного характеру для їхнього 
виправлення. Мабуть, чимало диспропорцій, тенденцій, зв’язків залишаються досі 
непоміченими, без прискіпливого аналізу, а інвестиційно-будівельні важелі гармонізації 
економіки – зовсім не використаними. Тому держава у найближчому майбутньому має 
спочатку економічно обґрунтувати, а потім і реалізувати більш ефективну модель земельних 
відносин, фінансування, оподаткування, експорту-імпорту матеріалів і робіт у будівництві, 
впливу інших, у тому числі кризових факторів на розвиток будівельного комплексу, з огляду 
на вплив останнього на економічний розвиток. 

На відміну від планової економіки, де будівництво здійснювалося в основному за участі 
державних замовників, проектувальників і підрядників, а вартість і ціна співпадали і були 
повністю детермінованими, ефективне функціонування інвестиційно-будівельно-
експлуатаційного ринку об’єктивно потребує нових гравців і нового механізму ціноутворення. 
Мабуть, це є ключовим моментом для усвідомлення, якщо ми хочемо задіяти ринкові 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 
 
 

 53 

регулятори ефективності будівництва, а не стихійні сили його деформацій, які проявилися у 
кризі. 

Вихідна теза для розуміння функціонування ринкового механізму у будівництві: вартість 
робіт і послуг окремих учасників будівництва залежить від потреб та ринкової вартості 
ресурсів (в тому числі, фінансових), що використовуються; вартість кінцевої будівельної 
продукції складається в результаті економічних відносин між учасниками інвестиційно-
будівельного процесу, а ціна - під впливом попиту-пропозиції на ринку нерухомості в 
регіональному і макроекономічному оточенні [3]. 

Висновки з проведеного дослідження. Фінансовий механізм будівельного комплексу 
потрібно вдосконалювати, задіявши нові джерела та форми фінансування, досягнувши таким 
чином баланс цілей стратегічного розвитку та його фінансового забезпечення . 

Пріоритетні напрями розвитку будівництва мають випливати зі стратегій соціального і 
економічного розвитку держави, державних і регіональних цільових програм. 
Результативність та ефективність програм повинна забезпечуватись професійним 
плануванням і управлінням, запровадженням процедури коригування програм, контролем за 
фінансуванням і строками виконання заходів. 

Необхідно прискорити розвиток ринкових економічних відносин між учасниками 
будівництва, формування раціональної регіональної структури, інфраструктури і спеціалізації 
учасників будівництва, структури капіталу галузі і рівня капіталізації, вдосконалити систему 
договірних відносин, формування вартості, ціни і прибутку учасників будівництва, достатніх 
для їхнього функціонування і розвитку. 

Необхідно забезпечити постійне підвищення ефективності проектних рішень у 
містобудуванні, будівництві і капітальному ремонті, враховуючи увесь комплекс витрат 
протягом життєвого циклу будівельної продукції, запровадити механізм мотивації науково-
проектних організацій у розробці ефективних проектних рішень. 
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Анотація 
В статті розглянуто стан підприємств будівельної галузі України, проаналізовано 

вплив світової фінансово-економічної кризи на результати діяльності галузі. Узагальнено 
чинники кризового стану підприємств будівельної галузі. Запропоновано заходи щодо 
мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на будівельну галузь.  

Ключові слова:  будівельна галузь, світова фінансова криза. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено состояние предприятий строительной отрасли Украины, 

проанализировано влияние мирового финансово-экономического кризиса на результаты 
деятельности отрасли. Обобщенно факторы кризисного состояния предприятий 
строительной отрасли. Предложены мероприятия по минимизации влияния финансово-
экономического кризиса на строительную отрасль. 

Ключевые слова:  строительная отрасль, мировой финансовый кризис. 
 

Annotation 
The article reviewed the state of construction industry of Ukraine, analyzed the effect of the 

global financial crisis on the performance of the industry. Generalized factors of the crisis state 
enterprises of construction industry. Proposed measures to minimize the impact of financial crisis 
in the construction industry. 

Key words:  construction industry, the global financial crisis. 
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ОСНОВА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Постановка проблеми. Фермерські господарства є однією з ефективних форм 
господарювання на селі, важливим засобом вирішення продовольчих, економічних і 
соціальних проблем суспільства і сільських територій зокрема. Виходячи з цього, необхідно 
закласти основу щодо формування альтернативних варіантів розвитку фермерських 
господарств з більш високою кінцевою результативністю та конкурентоспроможністю в 
ринковому середовищі. Ця проблема на сучасному етапі розвитку аграрного сектору і 
сільських територій належить до найбільш актуальних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі розвиток малого 
підприємництва, зокрема фермерських господарств досліджується в різних аспектах. Це 
знайшло відображення у наукових працях вітчизняних науковців, таких як Зінов’єв Ф.В., 
Зіновчук В.В., Малік М.Й., Месель-Веселяк В.Я., Саблук П.Т., Юрчишин В.В. та інші. Разом з 
тим стратегічні питання ефективності розвитку дрібнотоварного сільськогосподарського 
виробництва, особливо фермерського, досліджено недостатньо. Воно і досі не знайшло 
достатнього висвітлення у вітчизняній економічній літературі, а зарубіжний досвід потребує 
ґрунтовної адаптації до умов господарювання в Україні. Це пов’язано з тим, що для 
фермерських господарств характерні невеликі масштаби виробництва; використання 
переважно сімейної праці; відсутність знань по широкому колу питань технологічного, 
економічного, ринкового напрямків. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування напрямів подальшого 
розвитку малого сільськогосподарського підприємництва, підвищення ефективності його 
функціонування в напрямі формування сталого розвитку сільських територій. Обґрунтування 
даної мети випливає з того, що в умовах переходу на ринкову економіку, не у всіх 
фермерських господарств, як і в сільськогосподарських підприємств, результати втішливі. 
Усе це викликає необхідність більш повного урахування факторів ринкової економіки на 
практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведені дослідження поставленої 
проблеми засвідчують, що при обґрунтуванні основних напрямів подальшого розвитку 
необхідно враховувати  особливості організації малого сільськогосподарського 
підприємництва, враховувати найбільш важливі фактори. Кожен фактор робить свій 
спрямований вплив у визначеному відрізку часу і, знаючи характеристику їхнього стану і 
розвитку, можна вплинути на ефективність розвитку фермерських чи інших малих 
підприємств у цей період. 

Досвід засвідчує, що дефіцит грошових ресурсів став однією з основних причин, що 
стримують розвиток фермерського руху. Для формування і ефективного функціонування 
господарств необхідні великі одноразові капітальні інвестиції, інакше вони будуть приречені 
на багаторічну боротьбу за виживання. Без вітчизняних чи закордонних інвестицій у нинішній 
кризовій ситуації налагодити виробництво товарів, продукції і надання послуг, а тим більше 
розширити їх, практично неможливо. Більш того, потенційним представникам малого бізнесу 
повинна бути відома неможливість налагодження своєї підприємницької справи за багатьма 
видами діяльності без інвесторів. У якості інвесторів можуть бути закордонні і вітчизняні 
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фірми і підприємства, банки й інші фінансові організації, що здійснюють кредитування 
інвестиційних проектів і взаєморозрахунки між учасниками інвестиційної діяльності. 

Для успішного залучення і використання фінансових ресурсів і розвитку фермерського 
руху насамперед потрібні знання самих фермерів про порядок здійснення інвестиційної 
діяльності та здійснення технологічного процесу  інвестування. 

Труднощі у залученні інвестицій у сферу малого бізнесу для реалізації найбільш 
перспективних бізнес-планів полягають у відсутності коштів у державному та регіональних 
бюджетах. Тому у даний час на державну підтримку фермерам не слід розраховувати. 

Виходячи з цього, виникає об’єктивна необхідність кооперації спільних зусиль 
фермерів. В першу чергу об'єктивні умови розвитку фермерських господарств викликають 
необхідність об'єднання їх з різними формами господарювання для створення власних 
структур по переробці і реалізації продукції, виробничо-технічному обслуговуванню тощо. 
Об'єднання своїх зусиль дозволяє їм не тільки більш ефективно використовувати свої 
невеликі ресурси, раціонально розподіляти свої сили, але й одержувати більш високі, ніж в 
окремих фермерських господарствах показники сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз розвитку фермерства в регіональному аспекті засвідчує про існування 
особливостей ведення сільського господарства в різних економічних районах, а з іншого – 
різним ставленням до розвитку фермерства з боку регіональних та місцевих органів 
державної влади, що, у свою чергу, підтверджує відсутність чіткої політики щодо розвитку 
фермерських господарств. В цьому зв’язку важливо, щоб органи виконавчої влади України 
відігравали важливу роль у забезпеченні державного регулювання розвитку сільського 
господарства, розробці і здійсненні стратегії і координації розвитку сільськогосподарського 
виробництва, сервісного обслуговування, виробничої і соціальної інфраструктури, кредитної і 
сервісної виробничої кооперації, маркетингу, інших елементів ринкової інфраструктури в 
інтересах сільськогосподарських товаровиробників. При такому підході забезпечується 
ефективне використання природно-економічних умов територій з урахуванням регіональних 
особливостей. 

Одна з особливостей, з якою необхідно рахуватися в процесі становлення фермерства 
полягає в тому, що фермерське господарство, як і все сільськогосподарське виробництво, 
залежить від природно-кліматичних і природно-біологічних факторів. А оскільки фермери - 
люди сільськогосподарської праці і мають безпосереднє відношення до законів природи, що 
у силу об'єктивного характеру своїх дій вимагають пізнання їхнього практичного 
використання, то цей факт обумовлює необхідність урахування його при створенні 
фермерами свого господарства. 

Важливо подбати про зростання освітньо-фахового рівня фермерів, зокрема про рівень 
технічної підготовки, оскільки технічні знання фермерів сприяють прискоренню процесу 
виробництва, визначенню оптимальних варіантів у рішенні господарських питань. Рівень 
освіти фермерів, їхня ділова кваліфікація є найбільш важливими критеріями, характерними 
для кадрів управління й в умовах ринку. 

Відмітною рисою фермерського способу виробництва є те, що до складу родини 
працюючого колективу в більшості випадків входять ще і пенсіонери, підлітки, що можуть 
брати активну участь у трудовому процесі. А людський фактор зіграв особливу роль ще на 
зорі фермерства різних країн, де заможність фермерів визначалася і кількістю членів 
родини. Чим більше родина, тим заможніше вони жили. Оскільки в сімейному господарстві 
запас робочої сили, ступінь трудової активності визначаються складом і розміром родини, то 
цей критерій не можна не прийняти як один з основних факторів успіху селянського 
господарства. Тому, для визначення трудового потенціалу фермерської родини необхідний 
диференційований підхід. 

Так, відносно високий рівень освіти і питома вага серед організаторів фермерських 
господарств людей, що працювали раніше в сільгосппідприємствах; більша кількість членів 
родин, що беруть участь у фермерському виробництві позитивно позначаються на кінцевих 
результатах фермерського господарювання. 

Ефективне формування фермерських господарств є актуальною проблемою, успішне 
рішення якої допоможе надійно постачати населення якісними продуктами харчування. 
Ефективність як економічна категорія є формою вираження мети виробництва і показує його 
результативність. А ефект - це наслідок, результат проведених заходів. Так, ефект від 
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застосування добрив виражається у вигляді часткового збільшення врожаю, але отриманий 
ефект не дає представлення про вигідність цього заходу, якщо не порівняти отриманий 
результат з тими витратами, що пов'язані з використанням добрив. Тільки показники різних 
видів ефективності дозволяють судити про доцільність проведених заходів, оскільки вони 
показують кінцевий корисний ефект раціонального використання земельних, трудових і 
матеріально-грошових ресурсів. 

Одним з найважливіших напрямів ефективного розвитку малого підприємництва є 
кооперація. Необхідність розвитку міжфермерської кооперації пояснюється двома 
причинами. Перша — кооперація, як один з основних факторів підвищення рівня економіки 
фермерських господарств забезпечує більш раціональне використання матеріальних, 
фінансових засобів, знижує потребу в них. Друге — кооперація є інструментом включення 
фермерів у ринкові відносини і сприяє створенню в АПК конкурентноздатного сектора. 

Як показує практика, при кооперуванні фермерами засобів і ресурсів, досягнуті 
показники в господарській діяльності малих сільськогосподарських формувань помітно вищі.  

Історичний і наявний сучасний досвід становлення і розвитку кооперації, а також 
приведені розрахунки підтверджують думку багатьох вчених і практиків про високу 
результативність кооперативних форм господарювання. В умовах багатоукладної економіки 
роль і значення кооперації багаторазово зросло б для багатьох фермерів. Однак відсутність 
державної підтримки і системи кооперативів по комплексному обслуговуванню фермерських 
господарств привело до того, що переваги кооперації звелися практично до символічної 
переваги. 

У цьому зв'язку виникає необхідність вироблення концепції даної проблеми, розробки 
конкретних пропозицій організації і розвитку системи кооперації фермерських господарств 
конкретного регіону.  

Основними умовами об’єктивної необхідності створення системи кооперації 
фермерських господарств відноситься нерозвиненість виробничо-економічних зв'язків і 
кооперування цих малих формувань як між собою, так і з іншими підприємствами системи 
АПК. Кооперація сьогодні в Україні практично відроджується заново, але в той же час 
багаторічний закордонний досвід свідчить, що сполучення переваги концентрації 
виробництва та особистої зацікавленості фермера в країнах класичного фермерства 
досягається шляхом кооперації. 

Кооперативи фермерів займають стійкі передові позиції в агропромислових комплексах 
Японії, Європейських і Північно-Американських країнах. Розвиваючись у багатьох сферах 
АПК, вони є найбільшими виробниками і постачальниками сільськогосподарської продукції в 
рамках національних і міжнародних аграрних ринків. У США і Канаді фермерські 
кооперативи, у яких беруть участь 30— 40% фермерів, стали серйозними конкурентами 
великим аграрним фірмам. У Японії в подібних кооперативах бере участь практично все 
селянство і йому належать ведучі позиції в рішенні продовольчої проблеми. Роль продукції 
фермерських кооперативів у валовому національному продукті АПК цих країн постійно 
збільшується. 

Світова практика засвідчує необхідність впровадження економічно ефективної і стійкої 
сільськогосподарської кооперації. Вона насамперед, вказує на необхідність системного і 
комплексного підходу до створення міжфермерської кооперації. Доцільно, у міру розвитку 
цього руху, поширювати кооперативні форми організації фермерського виробництва на всі 
стадії виробничого процесу, тобто система повинна мати загальність охоплення. Вона 
повинна включити різні кооперативи, орієнтовані на ринок: довиробничі — по науковому 
забезпеченню та підготовці кваліфікованих кадрів; по організації виробничо-технічного 
обслуговування і постачання, по збуту продукції і послуг. 

Досвід розвинутих країнах Європи вказує на необхідність створення розгалуженої 
мережі підприємств по наданню послуг фермерам. За своїм господарсько-правовим 
статусом ці формування підрозділяються на кілька груп, у т.ч. і на дилерські пункти. Вони 
являють собою торгові підприємства по реалізації фермерам різної техніки (нової, старої), 
запасних частин, а також здійснюючі ремонт і технічне обслуговування машин. Взаємини 
дилера і підприємства, що виготовляє різне устаткування, ґрунтуються на прямих 
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комерційних принципах. Правова сторона цих взаємин визначається договором 
(контрактом). 

Поряд з дилерською службою, у всіх цих країнах важливу роль в обслуговуванні 
фермерських господарств відіграє і фермерська кооперація. Так, з метою відстоювання своїх 
позицій і інтересів перед тиском великих підприємств по постачанню засобів виробництва 
фермери добровільно поєднуються і створюють постачальницькі кооперативи, що є 
чинником, що забезпечує ринкову конкуренцію і виключає монопольний диктат дилерської 
служби великих фірм-постачальників.  

У Німеччині, особливістю аграрної структури якої є наявність великого числа дрібних 
господарств, такі кооперативи сільських товаровиробників відіграють ключову роль у 
постачанні сільського господарства засобами виробництва. Організаційно багато 
сільськогосподарських кооперативів у цій країні входять до складу єдиного найбільшого 
кооперативного об'єднання.  

Відмітною рисою сільськогосподарської кооперації в Німеччині є широко 
розповсюджена колективно-кооперативна форма надання виробничо-обслуговуючих послуг. 
Не одне десятиліття фермерами цієї країни практикується спільне використання техніки в 
різних формах: "машинні співтовариства", "машинні кооперативи", "машинні банки" тощо. 

Разом з тим цей же закордонний досвід переконливо свідчить, що ніякі пільгові кредити 
і капітальні вкладення, ніяка найкраща матеріально-технічна база не можуть дати 
очікуваного результату при відсутності у фермерів діючих внутрішніх стимулів до розвитку 
кооперації, а в знову організованих об'єднаннях фермерських господарств — гнучкості, 
легкої адаптованості до умов зовнішнього середовища, що швидко змінюються. Наявність 
такого роду властивостей, якими повинна володіти система фермерських кооперативів, має 
на увазі існування декількох форм кооперативів, як створення тимчасових об'єднань (на час 
збирання чи збуту продукції), вертикально і горизонтально інтегрованих кооператорів, що 
здають в оренду засоби виробництва. 

Та ж світова практика показує, що в кооперативному русі сільгоспвиробників можуть 
мати місце й ефективне функціонувати найрізноманітніші типи кооперативів — великі, 
середні і дрібні. Тому, досліджуючи закордонний досвід організації фермерських 
кооперативів, варто враховувати об'єктивні розходження в умовах діяльності цих ланок 
інфраструктури АПК у Україні й інших країнах. Якщо в нашій країні фермерські господарства 
роблять лише перші кроки, поки нечисленні й економічно слабкі, то в аграрному секторі 
багатьох розвинутих держав ці сільськогосподарські формування малого бізнесу 
представляють не тільки пануючу форму господарювання, але і досить численні, економічно 
сильні і здатні самостійно фінансувати створення і функціонування фермерської кооперації. 

Потрібні принципово нові рішення в розвитку не тільки фермерського кооперативного 
руху, але й у цілому кооперативної аграрної економіки. Рішення даної проблеми бачиться 
нам у розробці наукових основ системи кооперації фермерських господарств регіону в 
рамках сільськогосподарської кооперації й агропромислової інтеграції. Створена на цій 
основі система кооперативних формувань повинна забезпечити селянським господарствам 
не тільки здійснювати виробничий процес на рівні сучасних організаційних і технологічних 
вимог, але робити комплексне агросервісне обслуговування. 

Такий підхід до формування системи кооперації фермерських господарств припускає 
вирішення ряду завдань: обґрунтування кооперативної форми організації виробництва; 
розробка принципів створення і функціонування кооперативних форм господарювання; 
визначення напрямків кооперативної діяльності і переліку сфер, де існує потреба створення 
таких формувань; виявлення й обґрунтування раціональних (правових, організаційних і 
економічних позицій) форм господарювання в регіонах; розробка схеми взаємних відносин 
учасників територіальних кооперативних формувань; визначення принципів державної 
підтримки й ін.  

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження можна 
констатувати, що перевага кооперативного розвитку фермерських господарств очевидна, 
хоча без системного підходу до вирішення цієї проблеми, ефективність його буває і 
символічною. 

Для створення і функціонування кооперативних форм господарювання нами розроблені 
наступні принципи: наукова обґрунтованість і економічна доцільність створюваних 
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формувань на кооперативній основі; вибір форм господарювання, що забезпечують взаємну 
зацікавленість фермерських господарств, підприємств і державних структур; самостійність і 
самоврядність кооперативного формування в господарській діяльності; регіональна 
соціально-економічна спрямованість діяльності нового суб'єкта господарювання. 
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Анотація 
 Розглядаються питання становлення ефективного малого підприємництва на селі. 

Обґрунтовується доцільність застосування комплексного підходу, пов’язаного з 
необхідністю підвищення освітнього рівня сільських трудівників, зростання технічного 
рівня сільського виробництва, формування кооперативних відносин. 

Ключові слова: мале підприємництво, фермерство, сільськогосподарське 
виробництво, кооперативні відносини, агро сервіс, освітньо-фаховий рівень сільських 
трудівників 

 
Аннотация 

 Рассматриваются вопросы становления эффективного малого 
предпринимательства на селе. Обосновывается целесообразность применения 
комплексного подхода, связанного с необходимостью повышения образовательного 
уровня сельских тружеников, рост технического уровня сельского производства, 
формирования кооперативных отношений.  

 Ключевые слова: малое предпринимательство, фермерство, 
сельскохозяйственное производство, кооперативные отношения, агро сервис, 
образовательно-профессиональный уровень сельских тружеников  

 
Annonation 

We consider the establishment of an effective small business in the village. Necessity of an 
integrated approach relating to the need to improve the educational level of rural workers, increase 
the technical level of agricultural production, formation of cooperative relationships.  

 Key words: small business, farming, agriculture, cooperative relations, agro service, 
educational and professional level of rural workers  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ 
ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Багато управлінських завдань на сучасному етапі 
характеризується невизначеністю факторів. Для прийняття рішень в умовах невизначеності 
та ризику необхідно розуміти математичні основи цього процесу. Зниження рівня 
невизначеності ситуацій, що виникають на підприємстві, на практиці забезпечується:  

Ø Збиранням достатньої кількості інформації; 
Ø Обробленням наявної інформації логічними та формалізованими 

(математичними) методами; 
Ø Розробкою та застосуванням моделей, що є адекватними дійсній ситуації [6]. 
Класичні математичні методи, які традиційно використовуються для розв'язання 

управлінських проблем, не дозволяють належним чином обробляти нечітку кількісну та 
якісну вхідну інформацію. Це в свою чергу призводить до розробки недостатнім чином 
обгрунтованих варіантів розв'язання проблемної ситуації. Тому на даний час актуальним є 
використання в процесі прийняття управлінських рішень широкого спектру економіко-
математичних методів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В роботі [1] доведена можливість 
застосування апарату теорії нечітких множин для прогнозування фінансових результатів 
діяльності підприємства. В роботі [3] проведено моделювання фінансових результатів 
дііяльності підприємства теорією масового обслуговування. 

Постановка завдання. Моделювання фінансових результатів діяльності підприємства 
за допомогою теорії марківських процесів буде підкорятися такої послідовності: 

1. Формулюється реальна ситуація. 
2. Для цієї ситуації будується дерево логічних можливостей, що описує варіанти її 

розвитку. 
3. На дереві проставляються імовірнісні міри. 
4. Досліджуються закономірності логіки розвитку реального процесу і визначаються 

його тип відповідно до рекомендацій роботи [4]. 
5. По типу процесу обирається математичний апарат рішення задачі. 
Основна мета – підбір та обґрунтування підсистеми стохастичних моделей, що 

описують різні реальні ситуації. Ці ситуації відбивають твердження фахівців, що займаються 
рішенням економічних проблем. Точка зору фахівця є прогнозуванням, а теорія 
ймовірностей приймається як математична схема при вивченні цих прогнозів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У роботах [1, 2] відмічено важливу 
властивість марківського процесу: для кожного моменту часу 0t  ймовірність будь-якого стану 
системи у майбутньому (при 0tt > ) залежить тільки від її теперішнього стану (при 0tt = ) та 
не залежить від того, коли та яким чином система потрапила в такий стан. У марківському 
випадковому процесі майбутній розвиток його залежить тільки від теперішнього стану та не 
залежить від «передісторії» процесу. 

Найважливіше значення для оцінок фінансових результатів (далі ФР) здобувають 
процеси, для яких вага всіх гілок дерева залежить від результату попереднього стану. Такі 
процеси називають марківськими ланцюгами. 

До особливих властивостей марківських процесів відносять наступні: 
− якщо дві точки розгалуження характеризуються однаковими результатами, то 

незалежно від того, у якому ряді вони розташовані, гілкі, що виходять з цих точок, 
еквівалентні; 
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− якщо { }rSSS K,, 21  – елементи множини станів системи, то імовірності переходу 

ijP  з iS  у jS  задаються для кожної упорядкованої пари станів. 
Остання властивість, для випадку оцінок ФР, змушує використовувати в розрахунках 

матриці типу: 

                                                  
















=

333231

232221

131211

321

3
2
1

РРР
РРР
РРР
ФPФPФP

ФP
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Р ,                                     (1) 

де: ФР1 – зона одержання прибутку; ФР2 – зона беззбитковості; ФР3 – зона збитковості. 
Бачимо, що для заповнення таких матриць необхідно мати набагато більше інформації, 

чим про процеси незалежних випробувань і значень. Тут ймовірність переходу 11P  (із ФР1 у 
ФР1) відноситься до норми керування, що і потрібно підтримувати в процесі господарської 
діяльності. Основною задачею експертів тут є встановлення значень ймовірностей ijP  
переходу зі стану в стан. 

Крім того, необхідно задати вектор початкового стану процесу 
( ))0(

3
)0(

2
)0(

1
0 ,, PPPPj = .     (2) 

У загальному випадку, для того, щоб цілком визначити марківський ланцюг з r  
можливими станами, потрібно задати квадратну стохастичну матрицю r -го порядку і r -
мірний вектор початкового стану ланцюга [5]. 

Задачею прогнозування є встановлення ймовірностей знаходження підприємства в 
тому чи іншому фінансовому стані через декілька інтервалів часу (кроків на дереві розвитку 
процесу), тобто визначення вектору n

jP : 

( ))(
3

)(
2

)(
1 ,, nnnn

j PPPP = .     (3) 
Нехай, для прикладу, керівництво підприємства визначається з номеклатурою випуску 

сезонної продукції, і за окремим видом продукції підприємство розраховує на прибуток, що 
відповідає стану ФР1, однак невідомий попит на збут продукції може привести як до стану 
ФР2, так і до стану ФР3. Розглянемо спочатку задачу, коли для випуску обрана така 
продукція, яка немає конкурентів на близьку перспективу і можна вважати, що імовірності ijP  
матриці (1) не змінюються при переході від одного інтервалу часу до іншого. 

В такому випадку для аналізу можна використати теорію однорідних марківських 
ланцюгів. 

Нехай маємо матрицю переходів 
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1,04,05,0
1,03,06,0
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Р .              (4) 

і вектор початкового стану 
        ( )0;1;00 =P ,      (5) 
тобто процес починається з фінансового стану ФР2, що більш всього відповідає 

реальності до випуску продукції. 
Для розв'язку задачі можна побудувати дерево розвитку процесу, яке показано на рис. 

1 для перших трьох кроків (інтервалів часу).  
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Рис. 1. Дерево розвитку марківського процесу для трьох інтервалів часу 

ФР3 

0,1 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 62 

Щоб визначити вектор ( ) ( ) ( )( )3
3

3
2

3
1

3 ,, PPPPj =  з дерева рис. 1, треба скласти ваги всіх 

шляхів досягнення стану jФР , де вага кожного шляху дорівнює добутку імовірностей його 
віток. Наприклад, імовірність 

( )

531,01,02,01,05,05,01,06,03,01,03,01,04,0
5,04,04,06,05,04,03,01,05,05,03,05,06,06,05,03

1

=⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+
+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=P

 

Аналогічний результат можна отримати і без побудови дерева розвитку процесу 
шляхом операцій з матрицями, а саме: множення вектора початкового стану, який передує 
інтервалу часу, на матриці переходів: 

( ) ( ) ( );1,0;4,0;5,0
2,05,03,0
1,04,05,0
1,03,06,0
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⋅=P  
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111,0;318,0;531,04 =















⋅=P  

Бачимо, що в векторі ( )3P  імовірність ( ) 531,03
1 =P , що відповідає результату, який 

отримано з дерева розвитку процесу. Крім того, розрахунки показують, що вже після 
чотирьох кроків процес стабілізувався (розходження з імовірностями ( )3P  спостерігаються в 
четвертому знаці після коми). Отже, імовірність 5,01 >P  свідчить про те, що обраний варіант 
продукції може бути принятий до випуску. 

Більш поглиблений аналіз стохастичного марківського процесу передбачає, що 
матриця імовірностей перходу системи зі стану в стан змінюється після кожного інтервалу 
часу. 

Наприклад, якщо на першому інтервалі часу передбачається активна реклама 
продукції, то на другому інтревалі часу за висновками експертів матриця імовірностей 
переходів приймає вигляд: 

( )
















=

15,05,035,0
10,040,050,0
035,065,0

2P . 

На третьому інтревалі часу ситуація може змінитися у зв'язку з появою конкурентів зі 
схожею,нехай менш якісною, але дешевою продукцією, і тоді матриця імовірностей 
переходів може змінитися: 

( )
















=

2,05,03,0
2,05,03,0
2,03,05,0

3P . 

Тоді імовірності станів системи визначається наступним чином: 
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( ) ( ) ( );1,0;4,0;5,0
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⋅=P  

Результати аналізу свідчать про те, що взагалі можна розпочати випуск обраного виду 
продукції, хоча є ризик погіршення ситуації у фінансовому стані на третьому інтервалі часу. 

Апарат теорії марківських процесів дозволяє також визначити імовірність першого 
повернення в стан 1S  (норма керування), що відповідає k -тому кроку, кількість кроків до 
повернення в стан 1S  [5]. 

Висновки з проведеного дослідження.  Використання апарату теорії марківських 
процесів для прогонозування фінансових результатів діяльності підприємства призведе до 
підвищення рівня обгрунтованості управлінських рішень. 
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Анотація 

 
Розглянуто можливість прогнозування фінансових результатів діяльності 

підприємства за допомогою апарату теорії марківських процесів. Доведено, що 
використання теорії марківських процесів призведе до підвищення рівня обґрунтованості 
управлінських рішень. 

Ключові слова: прогнозування, фінансові результати, марківські процеси, матриця 
переходів, інтервали часу. 

 
Аннотация 

Рассмотрена возможность прогнозирования финансовых результатов 
деятельности предприятия с помощью аппарата теории марковских процессов. 
Доказано, что использование теории марковских процессов приведет к повышению 
уровня обоснованности управленческих решений. 
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Annotation 

Possibility of prognostication of financial results of activity of enterprise is considered by 
means of vehicle of theory processes of Markov. It is well-proven that the use of theory processes 
of Markov will result in the increase of level of validity of administrative decisions. 
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САНАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ВИЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. В сучасній економічній літературі досить часто для 
характеристики здатності підприємства до виживання використовують спеціальні терміни – 
«антикризовий», «санаційний» та «потенціал виживання». Застосування цих понять, на 
думку більшості вітчизняних науковців, є виправданим, оскільки, якщо підприємство має 
ресурси та можливості для подальшого успішного функціонування, це зменшує ступінь його 
вразливості щодо негативного впливу факторів зовнішнього середовища і, як наслідок, 
знижує ризик банкрутства. Формування новітнього підходу до управління підприємством, 
який би ґрунтувався на його здатності до виживання набуває особливої актуальності в 
умовах, коли держава фактично є бездієвою та не здатна мінімізувати негативний вплив 
світової економічної кризи на діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх джерел досліджень та публікацій. Окремі аспекти зазначеного 
напряму розглядаються у працях провідних вітчизняних науковців, таких як: О. Терещенка, Л. 
Лігоненко, О. Бєлозерцева, І. Шварц, Є. Мних, К. Соломянової – Кирильчук. Проте більш 
детального вивчення потребує питання визначення співвідношення між зазначеними 
категоріями. 

Постановка завдання  полягає в узагальненні теоретичних підходів до визначення 
сутності категорій «антикризовий потенціал», «санаційний потенціал» та «потенціал 
виживання», а також виявленні взаємозв’язків між ними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «потенціал» походить від 
латинського «potentіa», що у перекладі означає «сила», «міць» або «приховані можливості», 
що розкриваються у процесі функціонування підприємства [4]. 

Досліджуючи сутність категорії «потенціал», як правило, виділяють три підходи, що в 
узагальненому вигляді представлені на рис. 1. 

Відповідно до першого підходу, представниками якого є Л. Абалкін, С. Бєлова, 
Д. Черніков, Е. Фігурнов, потенціал виступає сукупністю різних видів ресурсів, що необхідні 
для функціонування та розвитку системи. Зокрема, Л. Абалкін зазначає, що потенціал є 
узагальненою характеристикою ресурсів, що є у певному місці і в певний час [1, с. 24]. 
Ресурсний підхід сьогодні є досить поширеним в економічній літературі. Окрім теоретичної, 
він має й практичну цінність, оскільки створює передумови для оптимізації процесу 
планування та сприяє ефективнішому управлінню виробничою діяльністю. Основними 
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елементами потенціалу при цьому виступають сировинні, трудові, фінансові та інформаційні 
ресурси, спрямовані на удосконалення виробництва [6]. 

 

 
Рис. 1. Підходи до визначення поняття «потенціал» [6] 

 
Основою наукових поглядів на трактування сутності категорії «потенціал» 

представників другого підходу є теорія К. Маркса. Відповідно до цієї теорії засоби праці, 
предмети праці й робоча сила, як фактори виробництва і додана вартість новоствореного 
продукту виступають можливостями підприємства, а тому носять потенційний характер. Для 
втілення цих можливостей у життя між ними повинні існувати тісні взаємозв’язки. 
Представники цього підходу стверджують, що в процесі оцінки потенціалу до уваги слід 
брати не досягнутий рівень використання ресурсів, а потенційні можливості виробництва [3, 
с. 45]. 

Відповідно до третього підходу потенціал розглядають як характеристику цілісності та 
єдності структури і функцій об’єкту, що виражається у здатності колективу підприємства 
досягти поставлених цілей. Чим досконалішою є структура об’єкта та тісніші взаємозв’язки 
між його елементами, тим більшим буде потенціал підприємства і ефективнішою діяльність 
[6]. 

Узагальнюючи зазначені підходи до визначення сутності категорії «потенціал», слід 
відмітити, що кожен із них ілюструє лише одну із його сторін, не даючи повної 
характеристики даній категорії. 

Таким чином, під потенціалом підприємства доцільно розуміти унікальну систему 
наявних та прихованих можливостей, ресурсів та резервів, що можуть бути використані ним 
задля досягнення визначеної мети. 

Окрім того, потенціал виступає виразником минулого, оскільки акумулює в собі 
сукупність властивостей, яких набуває у процесі своєї діяльності. А також характеризує 
поточний період з погляду здатності підприємства використовувати свої можливості у 
поточній діяльності. До того ж, він орієнтований на майбутнє, оскільки включає в себе 
ресурси та можливості, які підприємство використовує сьогодні і ті, що можуть бути 
застосовані ним у перспективі [6]. 

Сьогодні в економічній літературі поряд із загальновідомими видами виділяють й такі 
різновиди потенціалу, як антикризовий, санаційний та потенціал виживання. 

Російські науковці А.В. Малявіна, С.А. Попов, Н.Б. Пашин у своїй роботі розкривають 
сутність поняття «антикризовий потенціал», акцентуючи увагу на тому, що він може 
проявлятись у вигляді відпрацьованої, досконалої технології, сучасного обладнання, 
висококваліфікованих працівників, досконалої системи взаємозв’язків із постачальниками та 
споживачами. При цьому основою антикризового потенціалу виступають ресурси 
підприємства та можливості їх відновлення. 

 

Напрямки визначення сутності поняття «потенціал» 

Ресурсний 
потенціал – сукупність ресурсів підприємства 

Системний 
потенціал – система матеріальних та трудових факторів, що 
забезпечують досягнення мети виробництва 

Комплексний 
потенціал - здатність комплексу ресурсів економічної 
системи вирішувати поставлені перед нею завдання 
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О. В. Бєлозерцев у своїй роботі пропонує під антикризовим потенціалом розуміти 
сукупні потенційні можливості підприємства протидіяти кризі, що обумовлюються 
використанням наявних та залучених ресурсів у процесі реалізації антикризових заходів в 
умовах динамічного зовнішнього середовища [2]. 

Продовжуючи теоретичні напрацювання О. В. Бєлозерцева, І. В. Шварц розглядає 
антикризовий потенціал як здатність підприємства протистояти дійсним та потенційним 
кризовим явищам, зберігаючи при цьому тенденцію до сталого розвитку [7]. 

Поряд із антикризовим потенціалом використовують й таке поняття як «санаційний 
потенціал». Зокрема, К. О. Соломянова - Кирильчук під санаційним потенціалом пропонує 
розуміти наявність у підприємства фінансово-економічних, виробничо-технічних, 
організаційно-правових, трудових ресурсів, що обумовлюють вдале проведення заходів із 
подолання кризи [5]. Проте запропоноване визначення, на нашу думку, є не зовсім повним, 
оскільки санаційний потенціал, у даному випадку, розглядається лише як здатність 
підприємства до успішної реалізації санації підприємства і не передбачає формування 
передумов, які б сприяли її попередженню. 

Ми ж пропонуємо розуміти санаційним потенціал як наявність у підприємства 
фінансово-економічних, виробничих та трудових ресурсів і можливостей їх ефективного 
використання у напрямку відновлення й підтримання достатнього рівня санаційної 
спроможності суб’єкта господарювання. При цьому санаційну спроможністю, на нашу думку, 
слід розглядати як сукупність можливостей підприємства до підтримання стійких тенденцій 
його розвитку у напрямках виробничої, соціальної, маркетингової та фінансової діяльності з 
метою забезпечення платоспроможності, конкурентоздатності та життєздатності у 
довгостроковій перспективі. 

Узагальнюючи теоретичниі підходи до визначення сутності зазначених категорій 
вважаємо, що антикризовий, санаційний та потенціал виживання перебувають у тісному 
взаємозв’язку й визначають здатність підприємства до відновлення та підтримання 
життєдіяльності шляхом проведення санаційних заходів, тобто є виразниками його 
санаційної спроможності. 

Ми схиляємось до того, що антикризовий потенціал визначає можливості підприємства 
мінімізувати негативний вплив кризи, за використання системи інструментів, серед яких 
превалююче місце належить заходам санаційного характеру. У свою чергу, санаційний 
потенціал обумовлюється антикризовим і дає уявлення про доцільність та можливість 
реалізації санації (санаційну спроможність) на підприємстві. При цьому сукупність 
антикризового та санаційного потенціалу є виразниками потенціалу виживання підприємства. 
У графічному вираженні співвідношення між категоріями наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Взаємозв’язок антикризового, санаційного потенціалу, потенціалу 

виживання та санаційної спроможності підприємства 
 
З метою конкретизації взаємозв’язку між досліджуваними категоріями вважаємо за 

доцільне запропонувати використання у класифікації видових проявів потенціалу ще однієї 
ознаки, а саме «в залежності від здатності підприємства протидіяти кризі». 

Окрім того, практично недослідженим в літературі залишається питання структури 
санаційного потенціалу. Основними його складовими елементами, на нашу думку, повинні 
виступати маркетинговий, трудовий, виробничий та фінансовий потенціал. 

Вибір таких складових пояснюється тим, що саме їх ефективне використання створить 
передумови для забезпечення конкурентоспроможності, платоспроможності, і в кінцевому 
результаті, життєздатності суб’єкта господарювання. 

 

Антикризовий потенціал 

Санаційний потенціал 
Потенціал 
виживання 
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Маркетинговий потенціал визначає не лише позиції суб’єкта господарювання на ринку, 
але й його можливості виготовляти інноваційну продукцію, що користуватиметься попитом на 
ринку. Таким чином, маркетинговий потенціал із цих позицій містить у собі елементи 
інноваційного. 

Доцільність включення маркетингового потенціалу до складу санаційного 
обумовлюється тим, що ефективність заходів з оздоровлення більшою мірою визначається 
наявністю та здатністю підприємства залучити додаткові фінансові ресурси, а тому 
санаційно спроможним може бути лише те підприємство, яке із точки зору маркетингу є 
привабливим для інвесторів. 

Одним із найбільш визначальних факторів, що характеризує особливості санаційного 
потенціалу суб’єкта господарювання є трудовий потенціал, до складу якого входить 
управлінський потенціал та потенціал технологічного персоналу. Саме від здатності 
керівників приймати раціональні управлінські рішення найбільшою мірою залежить розвиток 
підприємства та ефективність санації. Першопричиною банкрутства більшості вітчизняних 
підприємств є недосконалість діючої системи управління. Саме через відсутність відповідних 
знань та низьку компетентність керівників значна частка суб’єктів господарювання перебуває 
у кризі. 

Окрім того, ефективність розвитку підприємства значною мірою залежить від 
забезпеченості суб’єкта господарювання висококваліфікованим технологічним персоналом, 
який бере безпосередню участь у виробничому процесі або ж створює сприятливі умови для 
його перебігу. Персонал підприємства є рушійною силою якісних змін у його діяльності, а 
ефективна система взаємозв’язків у організації сприяє її збалансованому розвитку. 

Поряд із трудовим, до складу санаційного потенціалу слід включити й виробничий 
потенціал, який характеризує наявність та ступінь використання засобів виробництва. Саме 
забезпеченість та ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства, 
предметів праці, наявність відпрацьованої технології та нематеріальних активів виступають 
базовими передумовами для відновлення життєдіяльності підприємства. 

Фінансовий потенціал є одним із центральних елементів у структурі санаційного 
потенціалу, адже більшою мірою саме нестача фінансових ресурсів або ж їх неефективне 
використання найчастіше призводить до неплатоспроможності і, як наслідок, до ліквідації 
підприємств. Фінансові показники є виразниками розвитку підприємства та індикаторами, що 
використовуються у процесі прогнозування його розвитку у майбутньому. Окрім того, 
наявність фінансового потенціалу обумовлює інвестиційну активність підприємства, а тому 
суттєво впливає на його здатність до виживання. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на нашу думку, санаційна спроможність 
підприємства нерозривно пов’язана із санаційним потенціалом. Саме наявність та 
раціональність використання якого й визначають здатність підприємства не лише 
мінімізувати негативні наслідки кризи, але й забезпечити його життєздатність у 
довгостроковій перспективі. 
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Анотація 

В статті наведено характеристику основних підходів до визначення сутності 
антикризового, санаційного та потенціалу виживання, запропоновано власну 
інтерпретацію категорії «санаційний потенціал» та «санаційна спроможність», 
обґрунтовано взаємозв’язок між досліджуваними поняттями та запропоновано авторське 
бачення структури санаційного потенціалу. 

Ключові слова: потенціал, антикризовий потенціал, санаційний потенціал, 
потенціал виживання, санаційна спроможність, структура санаційного потенціалу. 

 
Аннотация 

В статье приведена характеристика основных подходов к определению сущности 
антикризисного, санационного и потенциалу выживания, предложена собственная 
интерпретация категории «санационный потенциал» и «санационная возможность», 
обоснованно взаимосвязь между исследуемыми понятиями и предложено авторское 
виденье структуры санационного потенциала. 

Ключевые слова: потенциал, антикризисный потенциал, санационный потенциал, 
потенциал выживания, санационная возможность, структура санационного потенциала. 

 
Annotation 

In the article description of the basic going is resulted near determination of essence 
antycrisis, sanitation and to potential of survival, own interpretation of category is offered 
«sanitation potential» and «sanitation possibility», grounded intercommunication between the 
probed concepts and author vision of structure of sanitation potential is offered. 

Key words: potential, antycrisis potential, sanitation potential, potential of survival, sanitation 
possibility, structure of sanitation potential. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР МІГРАЦІЙНО-ТРУДОВОЇ 
ПОВЕДІНКИ НОСІЇВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

РЕГІОНУ 
 
Постановка проблеми. Вибір країною інформаційно-інноваційної моделі розвитку 

зумовлює нагальну необхідність призупинення подальших втрат, насамперед, якісних 
характеристик інтелектуального потенціалу як вищого прояву людського потенціалу загалом. 
У зв’язку з цим в країні та її регіонах в основу здійснення якісно вимірної соціальної політики 
повинні бути покладені заходи, спрямовані на подолання соціально-економічних, 
інформаційних, освітніх, культурних, соціально-психологічних розривів, на функціонування 
потенціалу суспільних систем усіх рівнів за рахунок пріоритетного розвитку його якісної 
визначеності, на реальну спроможність інтелектуального потенціалу трансформуватись в 
інтелектуальний капітал, який високо котувався б не тільки на внутрішньому, але й на 
зовнішніх ринках праці. Це апріорі досягалося б забезпеченням відповідного рівня загальної 
та професійної підготовки, а також заходами, спрямованими на збереження професійної 
здатності та здоров’я трудових мігрантів і його стабільної підтримки. Для того щоб країна та її 
регіональні суспільні системи не втратили інформаційно-інноваційний потенціал, окремі 
складові якого (освітня, науково-технологічна, трудова, культурологічна, екологічна тощо) 
сьогодні ще можуть підтримувати свою внутрішньо регіональну конкурентоздатність, а з 
часом на рівнопартнерських засадах змогли б увійти у міждержавний розподіл праці, 
політика розвитку людських ресурсів усіх рівнів організації має бути підпорядкована 
державній стратегії культивування та збереження їх інноваційної якості [1, с.29], а також 
оптимізації міграційної активності населення.  

Разом з тим діалектика суспільного поступу переконливо свідчить, що не слід нехтувати 
і кількісними показниками цих ресурсів, які в поєднанні з якісними створять позитивний 
бізнес-клімат модернізації української економіки, сприятимуть збереженню і розвитку 
людського і соціального капіталу шляхом підвищення ефективності й стабільності 
соціального захисту [2], мінімізації міграційних ризиків трудоресурсного забезпечення 
регіональних ринків праці. Незавершеність економічних реформ в країні, невисокий рівень 
оплати праці багатьох професійних груп, відсутність належної кількості привабливих робочих 
місць призводять до надмірної тимчасової, а подеколи й тривалої еміграції не тільки 
висококваліфікованих фахівців, а й представників масових робітничих професій. 

Статистичні дані стосовно міграційної активності громадян країни та її регіонів 
переконливо свідчать про тривалий період скорочення їх населення у результаті посиленого 
виїзду в трудову міграцію. І лише, починаючи з 2005 р., має місце незначний міграційний 
приріст населення країни та деяких регіонів (табл. 1).  

Однак ці зрушення все ще не стали характерними для Львівської, як і інших областей 
регіону. Так наприклад, якщо у 2007 р. населення України внаслідок переважання імміграції 
над еміграцією зросло на 16,8 тис., а в 2008 р. – на 14,9 тис. осіб, то у Львівській області 
сальдо міграції продовжувало залишатись від’ємним, досягаючи у відповідних роках 1,2 і 0,7 
тис. осіб. Відзначимо, що це скорочення суттєво знизилось у порівнянні з початком 
нинішнього десятиліття, коли чисельність населення області в результаті надмірної еміграції 
скоротилось на 17,9 тис. осіб [3, с.123]. Збереження переважання еміграції в області, 
незважаючи на радикальне зменшення її обсягів, підтверджує факт продовження втрати 
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людського потенціалу, а отже створює істотні труднощі на шляху вирішення в регіоні 
актуальних для нього соціально-економічних проблем. 

Таблиця 1 
Міграційний приріст (скорочення) населення країни та її регіонів 

 у 2001-2008 рр. (тис. осіб) 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Україна -152,2 -33,8 -24,2 -7,6 4,6 14,2 16,8 14,9 

Автономна 
Республіка Крим -5,3 0,5 -0,2 1,3 2,8 3,8 3,5 3,5 

області         
Вінницька -6,1 -1,9 -2,8 -2,3 -2,8 -2.1 -1,5 -1,7 
Волинська -1,1 -1,9 -2,3 -1,3 -1,1 -0,5 -0,1 0,1 
Дніпропетровська -17,6 -0.4 -0,5 1,6 2,1 1,6 0,8 -1,8 
Донецька -8,5 -9,3 -4,6 -2,3 -1,2 -0,4 -0,1 -0,9 
Житомирська -6,6 -2,4 -2,5 -3,1 -3,2 -2.4 -1,7 -2,1 
Закарпатська -3,6 -2,5 -2,5 -2.6 -2,3 -2,3 -1,6 -1,4 
Запорізька -4,9 -1,6 -0,9 -0,8 -1,2 -0,8 -0,9 -0,4 
Івано-Франківська -7,9 -0,8 -1,4 -1,2 -0,8 -1.0 -0,2 -0,1 
Київська -0,7 -0,9 1,6 0,5 0.8 1,5 -0,7 1,4 
Кіровоградська -4,6 -4,3 -4,8 -5,6 -5,5 -4,8 -4,2 -4,0 
Луганська -19.5 -8,2 -8,1 -6,2 -4,7 -4,5 -4,8 -3,6 
Львівська -17.9 -3,3 -2,9 -2,4 -1,7 -1,2 -1,2 -0,7 
Миколаївська -6,0 -1,9 -1,7 -1,8 -0,5 -0,2 -0,6 -1,2 
Одеська -5,4 -0,2 -1,1 1,2 2,7 7,3 11,3 6,6 
Полтавська -6,0 -0,8 -0,9 -0,7 0,0 0,1 -0,6 -0,3 
Рівненська -4,7 -1,7 -2,2 -2,2 -2,3 -1,8 -2,0 -1,9 
Сумська -5,2 -3,5 -3,8 -3,4 -2,7 -2,6 -2,3 -1,3 
Тернопільська -2,4 -1,1 -1,3 -1,9 -1,7 -1,8 -1.7 -1,5 
Харківська 0,0 2,7 4,1 5,6 5,2 4.6 4,0 4,4 
Херсонська -7,5 -3,6 -3,8 -4,2 -3,5 -3.0 -3,0 -2,8 
Хмельницька -4,8 -3,2 -2,5 -2,7 -3,0 -2,0 -1,7 -0,8 
Черкаська -3,5 -0,4 -0,4 -1,1 -1,0 -0,9 -0,3 -0,3 
Чернівецька -3,5 -0,2 -0,5 -0,9 -0,3 0.2 0,6 0,7 
Чернігівська -2,5 -2,1 -2,3 -3,2 -2.7 -1,4 -1,1 -0,8 
м. Київ 5,1 17,8 22,2 30,0 30,6 26,7 24.8 23,4 
м. Севастополь -1,5 1,4 1,9 2,1 2,6 2,1 2.1 2,4 

Джерело: Статистичний збірник “Регіони України” 2009. Част.І. – Київ.: Держкомстат 
України.- С.123-124. 

 
Аналіз останніх досліджень міграційних процесів, проведених за останній період,  

зокрема, щодо виникнення міграційних ризиків трудоресурсного забезпечення регіонального 
ринку інтелектуальної праці, засвідчує значний інтерес науковців до проблем, зумовлених 
міграційними змінами демографічної структури населення, його якісних параметрів, 
потребами підвищення рівня життя, якості освіти, зайнятості, генерування та реалізації 
інтелектуального потенціалу в суспільній системі різного ієрархічного рівня. Ці проблеми 
відображені і знаходять своє розв’язання в працях відомих українських вчених: Е.М. Лібанової, 
О.А. Малиновської, Ф.Д. Заставного, І.М. Прибиткової, Л.С. Лісогор, І.К. Бондар, О.А. Грішнової, 
В.І. Куценко, О.В. Позняка, М.Д. Романюка, У.Я. Садової, О.Ф. Новікової, А.М. Колота,         
О.У. Хомри та ін. 
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В той само час при розробці соціально-гуманістичного напрямку дослідження міграційно-
трудової поведінки працеактивного населення регіону, зокрема когнітаріїв як носіїв 
інтелектуального потенціалу в регіональній суспільній системі, значний інтерес становлять 
суб’єктивні феномени, тобто стан свідомості  людей, обумовлений переживанням і 
осмисленням ними, з одного боку, своїх прагнень, бажань, інтересів, потреб в цілому, що 
стосуються ліквідації соціальних дефіцитів, підвищення або принаймні утримання на 
досягнутому рівні стандартів життя, а з іншого – доступності чи можливості їх задоволення. 

  Суб’єктивне віддзеркалення міграційних реальностей далеко не завжди співпадає з 
існуючим форматом зовнішніх міграційних процесів. Проте з метою впровадження адекватної 
соціально-захисної політики щодо трудових мігрантів доводиться враховувати власне 
суб’єктивний, зокрема мотиваційний субстрат їх трудової поведінки. 

В цілому міграційно-трудова поведінка виступає виконавчою стороною загальної 
трудової діяльності людини, зовнішньою формою реалізації професійних здібностей та 
інтелектуального потенціалу особистості на відкритих ринках праці. Однак для виявлення 
ефективності трудової діяльності мігранта необхідне вивчення не лише її зовнішнього прояву, 
а і внутрішньої сутності, характеру дії внутрішніх спонукальних сил і мотивів. 

 При цьому міграційно-трудова мотивація розглядається нами як комплекс 
спонукальних причин і стимулів (матеріальних, соціальних, соціально-психологічних та ін.), що 
найбільше відповідають суб’єкту праці, його уявленню про реальну трудову ситуацію, 
спроможну найповніше реалізувати у даний час потреби найманого працівника, враховуючи 
співвідношення чинників затрат праці, результатів, винагород, ризиків. 

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення питань щодо запобігання 
еміграції кваліфікованих спеціалістів Львівського регіону, їх соціальної захищеності, аналіз 
міграційно-трудової мотиваційної структури носіїв інтелектуального потенціалу, а також 
обґрунтування необхідності якісного підвищення ефективності реалізації міграційної політики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотиваційну поведінку працеактивного 
населення у сфері зайнятості можна визначати як спостережуваний прояв їх різних реакцій на 
можливості реалізації особистих здібностей, матеріальних потреб, духовних запитів та 
досягнення благополуччя, а також задоволення їх інтересів як представників певних 
соціальних груп, організаційних структур [4, с.43]. Слід зазначити, що як сталі, так і ситуативні 
потреби, які складають основу мотиваційно-потребової системи, ставши джерелом активності 
людини, регулюють її поведінку, в тому числі міграційну.  

В цьому аспекті мотивація зайнятості виконує роль рушійної сили економічної поведінки, 
яка спонукає суб’єкта праці до активної трудової діяльності з метою задоволення 
індивідуальних, колективних (домогосподарство), суспільних, матеріальних і духовних потреб. 
Водночас ця категорія охоплює складний процес вибору людиною певної лінії поведінки у 
сфері трудового самовизначення, роду занять та місця роботи на внутрішньому чи 
зовнішньому ринках праці, а також суспільних інститутів, що опосередковують і регулюють її 
діяльність. Отже мотивація зайнятості охоплює широкий спектр взаємовідносин працівника і 
працедавця, громадянина і держави, врешті систему трудової самореалізації [5, с.47].  

У наукових цілях, спонукальні фактори, що визначають поведінку людей у сфері 
зайнятості, здебільшого поділяють на: політико-економічні, соціально-економічні, соціально-
демографічні, соціально-психологічні, науково-технічні, екологічні.  

Для вияснення і аналізу конкретних причин міграції українських заробітчан 
працездатного віку, що вимушені займатися трудовою діяльністю на території інших країн 
постійно, сезонно чи тимчасово з метою досягнення особистих цілей економічного, 
соціального чи психологічного характеру в авторський експертний запитальник “Трудова 
міграція українського населення: 2009-2010” було внесено питання: «Що спонукало Вас 
поїхати у трудову міграцію (стати трудовим мігрантом)?» (необхідно було вибрати не більше 
трьох варіантів відповідей із запропонованих альтернатив: потреба покращання 
матеріального стану; відсутність нормального житла (необхідність покращання житлових 
умов); відчуття власної соціальної незахищеності; відсутність прийнятної для респондента 
праці, високий рівень безробіття; втеча від життєвої кризи; недостатній рівень оплати праці в 
Україні за відповідну роботу; набуття (удосконалення) нового трудового, життєвого досвіду; 
можливість самореалізації; бажання створити сім’ю з іноземцем (-кою); бажання підвищити 
свій соціальний статус (авторитет, престиж); бажання жити в іншій країні, в іншому способі 
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життя; - брак порозуміння в подружжі (в родині); дискомфорт від загальної нестабільності та 
корупції в Україні; відкритість держави щодо прийняття та легалізації заробітчан; обманні 
(ошуканські) обіцянки вербувальника; необхідність позбутися надмірних боргів, кредитних 
зобов’язань; труднощі вирішення певних проблем з вітчизняним законодавством; потреба 
інтелектуально-духовного розвитку; розширення культурних обріїв; досягнення вищої якості 
життя; інше. 

В загальному економічні міграційні мотиви пов’язувалися з прагненням мігранта покращити 
свій матеріальний стан, зміцнити економічний статус, матеріальний добробут сім’ї чи з 
необхідністю позбутися надмірних заборгованостей, погасити кредити; 

 соціальні міграційні мотиви відображали бажання потенційного мігранта підвищити свій 
соціальний статус (авторитет, престиж);  

психологічні міграційні мотиви – з потребою заробітчанина у самореалізації, самоповазі, з 
потребою інтелектуально-духовного розвитку, розширення культурних обріїв,  досягнення вищої 
якості життя, з набуттям (удосконаленням) нового трудового, професійного, загалом життєвого 
досвіду.  

Разом з тим доцільно відстежувати умови і чинники, з якими для українського 
суспільства пов’язані міграційні втрати інтелектуального потенціалу, що дозволяє чіткіше 
визначити місце когнітаріату, тобто творчої інтелігенції як суб’єкта цього потенціалу в 
загальній структурі відповідних затрат робочої сили, а також причини і мотиви закордонної 
міграції.  

Серед причин, які спонукають наших громадян до пошуку роботи за кордоном, згідно 
соціологічних опитувань, найчастіше зустрічаються такі: низькі зарплати в країні  взагалі – 
47,6%;  низька зарплата за фахом – 27,3%; відсутність роботи за фахом – 14,3%; 
необхідність терміново заробити “великі гроші” – 12,0%; відсутність будь-якої роботи  за 
місцем проживання – 9,5%; інші причини – 4,6%. 

Загалом, найвищу мобілізаційну готовність та найвиразнішу мотивованість до виїзду за 
кордон продемонстрували, насамперед, власне люди з достатньо високою освітою (в т.ч. 
науковці, викладачі вищих навчальних закладів різного рівня акредитації тощо), а також 
спеціалісти різного профілю і кваліфіковані робітники. 

В межах Західного регіону до зон особливої турботи як про формування і збереження 
інтелектуального потенціалу, так і про його подальший розвиток, належать, зокрема вищі 
освітні навчальні заклади. Тому ситуацію відстежування інформації щодо міграційних намірів 
носіїв інтелектуального потенціалу регіону в середовищі, максимально наближеному до 
місця трудової діяльності типових представників інтелектуальної еліти і водночас – місця 
підготовки її нових поколінь, нами було змодельовано на базі освітніх закладів через 
критеріальну ознаку їх соціального самопочуття. До опитування було залучено представників 
викладацького (науково-педагогічного) корпусу ВНЗ IV рівня акредитації у Львівській області 
(понад 5% від загального складу персоналу відповідних категорій, що задовольняє вимогам 
репрезентативності).  

Дослідження показало, що серед мотивів і причин реальної міграційної активності 
інтелігенції домінують економічні та матеріально-побутові обставини, які не влаштовують 
значну частину досліджуваного контингенту. Натомість чинники, пов’язані з фаховою 
самореалізацією, отримали при опитуванні дещо нижчу рейтингову позицію (табл. 2.).  

В цілому, реальну готовність до виїзду за кордон висловили 9,5% респондентів, з них 
3% на постійне проживання і 6,5% - тимчасово, з метою заробітку. Біля 42% респондентів 
належать до умовно мотивованих потенційних мігрантів, які хотіли б виїхати, але не 
наважуються цього зробити через зовнішні перешкоди, або ж невпевненість у власній 
здатності пристосуватись до нових умов. Не визначився, що буде робити, кожен шостий 
опитаний. Врешті, однозначно не планує мігрувати третина учасників дослідження, позиція 
яких ґрунтується здебільшого на високих громадянсько-патріотичних почуттях і прагненнях.  
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Таблиця 2 
Мотивація респондентів щодо закордонної трудової міграції 

 
Таким чином, значну частину представників науково-освітянської інтелігенції можна 

віднести до потенційних закордонних мігрантів. 
Висновки з проведеного дослідження. У зв’язку з тим, що міграція робочої сили 

носить асиметричний характер і має в собі нераціональну структуру, у соціально-економічній 
сфері області проявляються наслідки суто економічного характеру. Це, перш за все, 
погіршення співвідношення між працездатною і непрацездатною частиною населення, брак 
на вітчизняному ринку праці висококваліфікованих фахівців, внутрішньо національна 
іммобільність людського капіталу і, головно, паразитарне використання іноземними 
компаніями людського капіталу нашого регіону без інвестування в нього. Найпоширенішими 
видами економічної діяльності трудових мігрантів є будівництво (51,6% загальної кількості) 
та робота домашньої прислуги (16,3%) [6]. 

Впродовж останніх років в країні назріла потреба розробки та втілення в життя як 
загальнонаціональної, так і регіональної міграційної політики, метою якої мають стати 
конкретні заходи, спрямовані на збереження в кожній суспільній системі вже сформованого 
людського, особливо інтелектуального, потенціалу. Внаслідок синхронізації цілей і завдань 
соціально-економічного та демографічного розвитку кожного регіону міграція носіїв 
людського потенціалу, насамперед міждержавна, повинна втратити свій деструктивний 
вплив на формування поточної демографічної ситуації, систематично набуваючи ознак 
(завдяки поверненню у регіони тимчасових вітчизняних мігрантів з-за кордону та залученню 
до економічної діяльності після подолання економічної кризи іноземної висококваліфікованої 
робочої сили) стабілізуючого чинника подальшого прогресивного розвитку територій в усіх 
його проявах. 

Серед завдань політики держави щодо регулювання міграцій, окрім скорочення 
масштабів нелегальної трудової міграції населення за межі країни; забезпечення соціальної 
захищеності українських працівників за кордоном; забезпечення зворотності зовнішніх 
трудових поїздок; мають бути також ефективне залучення міграційних грошей в економіку 
регіонів України та запобігання зниженню кваліфікації високоосвічених спеціалістів внаслідок 
зайняття за кордоном низько кваліфікованими роботами. 

Трудова міграція як невід’ємна реальність функціонування українського ринку праці, 
зокрема й інтелектуального, інтегрована в регіональні суспільні системи, які одночасно 
продовжують виступати в ролі експортера робочої сили. Як наслідок, міграційне вибуття 
населення негативно позначається на складі людських ресурсів, їх гендерно-віковій 
структурі, врешті освітньо-кваліфікаційному рівневі. Таким чином, міжрегіональна 
диференціація демографічної ситуації зумовлюється комплексним впливом різноманітних 
економічних, політичних, природно-географічних, міграційних та інших факторів, зокрема 
таких, як ступінь розвитку господарської та соціальної інфраструктури, структура 
виробництва, рівень та якість життя населення, специфіка ринків праці. Подолання кризи і 
досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення кожної 
суспільної системи є тривалим і складним процесом. При цьому вихід із ситуації, що 

Основні мотиви Розподіл 
відповідей 

Сподівання на високі заробітки 73% 
Сподівання на гідний рівень матеріального добробуту та європейські стандарти соціального 
захисту 68% 

Бажання “втекти” від нестатків 51% 

Прагнення повніше реалізувати свої здібності, набути фахового досвіду  
45% 

Надія забезпечити своїй родині (дітям) нормальні життєві перспективи  
45% 

Прагнення до комфортного життя в економічно стабільному суспільстві  
44% 

Неможливість знайти роботу, адекватну за фахом (профілем спеціалізації)  
23% 

Невизначена (напружена) політична ситуація в державі 10% 
Неможливість швидко вирішити свою житлову проблему 7% 
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склалася, полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якості життя 
населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу [7].  

В кризових станах явище трудової міграції в цілому, а інтелектуальної зокрема, стає 
особливо гострим індикатором реагування працеактивного населення на економічні, 
політичні, етносоціальні [8;9] зміни в регіональних суспільних системах і диктує об’єктивну 
необхідність якісного підвищення ефективності реалізації міграційної політики на різних 
рівнях державного інституційного управління. Загалом державне регулювання міграції 
вимагає нових поглядів на економічне, науково-методичне, нормативно-правове, 
організаційне, інституційне забезпечення інструментів реалізації: від корекції міграційного 
законодавства України, розробки Міграційного кодексу, створення єдиного державного 
органу управління з проблем міграції до удосконалення моніторингу, діагностики, 
прогнозування міграційних процесів, врешті моделювання розвитку як міждержавних, так і 
міжрегіональних міграційних систем. 

Перехід країни до типу суспільства з пріоритетною опорою на вітчизняне інноваційне 
забезпечення його розвитку не повинен орієнтуватись на одномоментну вигоду, нехтувати 
соціогуманістичними вартостями стосовно суспільного прогресу, орієнтаціями  на можливість 
побудови в майбутньому більш справедливої і соціально орієнтованої економіки. При цьому 
аксіоматичного значення набуває не лише твердження, що Україна та її регіони не мають 
альтернативи випереджувальній стратегії розвитку, але й те, що ця стратегія на всіх рівнях 
організації  і функціонування суспільних систем буде реалізовуватись тим успішніше, чим 
повніше спиратиметься на державні економічні механізми і важелі гуманізації суспільного 
поступу. 
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Анотація 

Розглянуто тенденції міграційно-трудової поведінки працеактивного населення 
Львівського регіону, зокрема носіїв інтелектуального потенціалу. Проаналізовано 
комплекс міграційно-трудових мотивів, що найбільше відповідають суб’єкту праці, 
враховують співвідношення чинників затрат праці, її результатів, винагород, міграційних 
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ризиків. Обґрунтовано необхідність якісного підвищення ефективності реалізації міграційної 
політики, спрямованої на збереження трудового, інтелектуального потенціалу регіону. 

Ключові слова: трудова інтелектуальна міграція, міграційно-трудова поведінка 
працеактивного населення, міграційно-трудова мотивація, інтелектуальний потенціал. 

 
Аннотация 

Рассмотрены тенденции миграционного поведения трудоактивного населения 
Львовского региона, в частности носителей интеллектуального потенциала. 
Проанализирован комплекс миграционно-трудовых мотивов, которые в наибольшей 
степени отвечают субъекту труда, учитывают соотношения факторов затрат труда, 
его результатов, вознаграждений, миграционных рисков. Обоснована необходимость 
качественного повышения эффективности реализации миграционной политики, 
направленной на сохранение трудового, интеллектуального потенциала региона. 

Ключевые слова: трудовая интеллектуальная миграция, миграционное поведение 
трудоактивного населения, миграционно-трудовая мотивация, интеллектуальный 
потенциал. 

 
Аннотация 

Tendencies migratory labor conduct of labor-active population of the Lviv region, transmitters 
of intellectual potential are considered. A complex migratory labor reasons which answer the subject 
of labor most, correlations of factors of expenses of labor, his results, rewards, migratory risks take 
into account is analyzed. The necessity of high-quality increase of efficiency of realization of 
migratory policy, directed on the maintenance of labor in particular intellectual potential of region is 
grounded. 

Keywords: labor intellectual migration, migratory labor conduct of labor-active population, 
migratory labor motivation, intellectual potential 
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ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ І 
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ В 

СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ 
 
Постановка проблеми. Структурна трансформація як невід’ємна  й обов’язкова 

складова економічної політики цілком природно торкається й регіонального рівня економіки. 
У рамках колишньої централізовано-планової системи регіони, а точніше – їхні владні 
структури, як правило, виконували організаційно-політичні функції по впорядкуванню 
функціонування й розвитку регіонального господарського комплексу. В умовах ринкової 
економіки регіон стає повноцінним суб’єктом  ринкових відносин. 

Процес підвищення статусу регіонів, їхньої господарській самостійності, характерний 
для періоду ринкових відносин, обумовив застосування відтворювального підходу, який дає 
змогу розглядати регіон не тільки як підсистему соціально-економічного комплексу країни, 
але й як відносно самостійну його частину із закінченим циклом відтворення, з особливими 
формами прояву стадій відтворення і специфічними особливостями проходження соціальних 
і економічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відтворювального підходу до 
управління регіональним комплексом, були об’єктом уваги широкого кола як вітчизняних, так 
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і зарубіжних учених. Найбільш глибоко та предметно вони висвітлені в працях Д.М.Стеченка, 
С.І Доргунцова, Б.М. Данилишина, М. Долішнього, В. Трегобчука, Хвесика М.А.  

Постановка завдання. В роботі автор ставить завдання дослідити механізм 
управління регіональним комплексом в контексті відтворювального підходу, що має 
принципове значення для здійснення регіонального стратегічного планування. 

Виклад основного матеріалу. Головною перевагою відтворювального підходу є те, 
що він ґрунтується, з одного боку, на визнанні спільності територіальної економіки з 
економікою держави, а з другого – на відносній відособленості відтворювального процесу в 
регіоні. При цьому під регіональним відтворювальним процесом розуміється процес 
відновлення на якісно новому рівні кругообігу матеріально-речовинних, трудових і 
фінансових ресурсів регіону, одні з яких спрямовуються на створення умов відтворення, а 
інші – на забезпечення функціонування самого процесу відтворення. 

На думку науковців, відтворювальний підхід до управління економікою регіону 
фактично не був затребуваний адміністративно-командною системою, яка не враховувала 
такі аспекти відтворення, як: 

- міжрегіональні зв’язки як прояв територіального поділу праці; 
- невідповідність обсягу регіональних ресурсів і виробленого валового продукту на його 

основі; 
- відсутність суворої залежності між виробленим і використаним в регіоні національним 

доходом; 
- міжгалузеві диспропорції як прояв помилкової спеціалізації регіонів в умовах 

сформованого поділу праці; 
- особливості структури використаного національного доходу.  
Вивчення наукових досліджень з даної проблематики дозволяє визначити основні 

методологічні положення теорії регіонального відтворення, що мають принципове значення 
для територіального управління і здійснення регіонального стратегічного планування: 

- регіональний відтворювальний процес, що охоплює стадії виробництва, розподілу, 
обміну і споживання, є основоположним у дослідженні регіональних систем, організації 
управління і планування їхнього соціально-економічного розвитку; 

- економіка регіонів розглядається як система взаємодіючих суб’єктів (інституційних 
одиниць) – комерційних фінансових і нефінансових організацій, некомерційних організацій 
різних форм власності і організаційно-правових форм, установ сектора державного 
управління, домашніх господарств, між якими існують матеріальні, фінансові, інформаційні 
та інші зв’язки; 

- процес регіонального відтворення, з одного боку, являє собою підсистему суспільного 
відтворення, з другого – інтегрує одиничні відтворювальні процеси на рівні інституційних 
одиниць; 

- регіональний відтворювальний процес включає розширене відтворення продуктивних 
сил території, яке повинне мати комплексний характер і має на меті забезпечення 
пропорційності і взаємозв’язку розвитку всіх факторів виробництва в регіоні, що 
відображають найбільш раціональну структуру регіональної економіки, оптимальні пропорції 
розвитку її секторів і галузей (сегментів). 

Процес управління розвитком регіону являє собою формування таких пропорцій між 
різними елементами регіональної системи, які забезпечують його ефективний соціально-
економічний розвиток. Пропорції та показники регіонального відтворювального процесу 
повинні відображати зміст усіх зв’язків господарських одиниць усередині регіону і за його 
межами, однозначно трактувати соціально-економічні явища і процеси, забезпечувати 
єдність внутрішньорегіональних і міжрегіональних матеріально-речовинних, фінансово-
кредитних і трудових зв’язків і пропорцій процесу розширеного виробництва. 

У регіональному відтворювальному процесі взаємодіють різні інститути: підприємства; 
регіональні органи влади; населення; державні структури управління. 

Залежно від характеру взаємозв’язку між різними елементами відтворювального 
процесу виділено сім груп пропорцій (загальноекономічні, структуроутворювальні, 
демографічні, соціально-економічні, економіко – екологічні, інноваційно-технологічні, 
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фінансово-економічні), дослідження яких спрямоване на виявлення комплексності в розвитку 
економіки регіону. 

У зв’язку з цим становить інтерес визначення регіонального господарського комплексу, 
подане в роботі [1], де він визначається як функціонально відособлена і певним чином 
структурована сукупність соціально-економічних інститутів. 

На наш погляд, розглядаючи господарський комплекс регіону, необхідно виділити два 
його основні аспекти – структурний і функціональний. У структурному відношенні 
регіональним комплексом є сукупність соціально-економічних інститутів, локалізованих на 
території регіону, які перебувають у певному взаємозв’язку і взаємозалежності. У 
функціональному аспекті господарський комплекс забезпечує здатність регіону сприйняти 
навантаження з боку підприємств, організацій, розташованих на своїй території, а також 
населення, що там проживає.  

Показники, що характеризують таке «навантаження» на територію, можуть бути зведені 
в чотири групи [2]: 

- ресурсні навантаження, в першу чергу на трудові ресурси, що виступають основним 
міжгалузевим ресурсом, необхідним для розвитку всіх виробництв регіону. Сюди ж 
відносяться фінансово-кредитні й інформаційні ресурси; 

- інвестиційні навантаження, які подаються у вигляді додаткового обсягу робіт, що 
відволікає будівельну базу і будівельну індустрію на виробниче й невиробниче будівництво, 
обумовлене інвестиційними заходами, які реалізовуються підприємствами і організаціями. 
Інвестиційне навантаження пов’язане і з додатковим обсягом проектних і дослідних робіт 
територіальних проектних організацій, підвідомчих цьому адміністративно-територіальному 
утворенню; 

- екологічні навантаження, тобто ті екологічні наслідки, які можуть виникнути в 
результаті впливу виробництва на компоненти природного середовища; 

- функціональні навантаження: це, по-перше, додаткові організаційні функції для всіх 
ланок структури управління регіону, обумовлені зростаючим обсягом робіт, пов’язаних з 
прийняттям і здійсненням управлінських рішень; по-друге, навантаження на інфраструктурну 
систему регіону, які виявляються у виникненні нового обсягу робіт для вже існуючих 
інфраструктурних об’єктів. 

Залежно від функціонального призначення інститутів регіонального комплексу можна 
виділити: 

1. Інститути, що забезпечують розширене регіональне відтворення. 
2. Інститути, що забезпечують ефективне функціонування локальних відтворювальних 

циклів. 
3. Інститути, що забезпечують вирішення соціальних проблем у регіоні. 
Важливою особливістю регіональних пропорцій відтворення є різний рівень їхньої 

локалізації. У зв’язку з цим відтворювальний підхід припускає виділення в рамках 
регіонального комплексу сукупності відтворювальних циклів, що замикаються в межах 
геоекономічних полів різного рангу. Набір і функціональні особливості локальних 
відтворювальних циклів для кожного територіально-адміністративного утворення змінюються 
залежно від рівня розвитку соціально-економічного потенціалу, цілей і завдань розвитку 
господарства, соціальних завдань. 

Відтворювальний цикл з високим рівнем локалізації здійснює свій кругообіг, проходячи 
через усі фази регіонального відтворювального процесу (рис. 1). 

Відтворювальні цикли з високим рівнем локалізації, які є відносно самостійними 
структурами - це єдина система взаємопов’язаних і взаємодіючих циклів, що забезпечує 
умови для взаємодії усіх ланок регіонального комплексу. 

Місце і роль відтворювальних циклів з високим рівнем локалізації в регіональному 
відтворювальному процесі визначається такими особливостями: 

1. Зв’язок відтворювальних циклів з усіма фазами регіонального відтворювального 
процесу, мета якого – сприяти нормальному розвитку і функціонуванню відтворювального 
процесу. Це свідчить про те, що через відтворювальні цикли регіональні центри прийняття 
рішень впливають на напрями комплексного економічного і соціального розвитку регіону. 

Важливе значення має й вплив на розподільні відносини в регіоні: 1)  розподіл 
регіональних ресурсів; 2)  створення умов для здійснення міжгалузевого міжрегіонального 
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розподілу матеріальних і товарних ресурсів; 3)  розподіл і перерозподіл чистого продукту; 
4) формування грошових доходів і витрат населення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Відтворювальні цикли з високим рівнем локалізації 
Необхідно також відзначити безперервний характер відтворювальних циклів, який 

виявляється в тому, що практично неможливо визначити початок і кінець процесу їхнього 
відтворення. Він постійно підтримується господарською системою регіону і в той же час 
створює умови для нормального господарського життя і вирішення соціальних проблем усіма 
асоційованими на території підприємствами, об’єднаннями і організаціями. 

2. Відтворювальні цикли впливають на соціально-економічний розвиток підприємств і 
об’єднань, стимулюючи поєднання інтересів цих виробництв із завданнями комплексного 
розвитку регіону.   

Планово регульовані відтворювальні цикли сприяють вирішенню ряду організаційно-
економічних і соціальних завдань на регіональному рівні з урахуванням інтересів і 
можливостей усіх асоційованих на території підприємств і об’єднань. При цьому слід 
враховувати динамічність відтворювальних циклів, їхню схильність до зовнішнього і 
внутрішнього впливу.  

3. Результатом планового управління відтворювальними циклами з високим рівнем 
локалізації є комплексний економічний і соціальний розвиток регіону, формування пропорцій, 
які найбільшою мірою відповідають завданням підвищення рівня життя людей. Можна 
виділити три основні напрями розвитку регіону, які найбільш чутливі до впливу 
відтворювальних циклів, – вдосконалення економічної структури й інтенсифікація економіки, 
підвищення рівня життя населення, раціональне використання природних ресурсів і охорона 
навколишнього середовища. 

Локальні відтворювальні цикли відзначаються чіткою територіальною визначеністю. 
Їхній вплив поширюється на об’єкти стратегічного  планування і управління. Тільки за 
наявності всіх необхідних інститутів для виконання планово-управлінських функцій виникає 
реальна можливість управляти системою локальних відтворювальних циклів. На думку 
Р.І. Шніпера, це припускає [3]: визначення необхідних пропорцій між економічними і 
соціальними процесами розвитку регіону;  встановлення залежності між ресурсними 
можливостями регіону і ефективністю функціонування економіки; надання можливості 
концентрації невиробничих капіталовкладень та їхню структуризацію відповідно до завдань 
економічного і соціального розвитку;  здійснення єдиної природоохоронної політики на основі 
об’єднання ресурсних і економічних можливостей підприємств; розробку і здійснення єдиної 
для всіх підприємств регіональної стратегії розвитку виробничої інфраструктури; збільшення 
виробництва, розширення асортименту і підвищення якості товарів народного споживання;  
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створення єдиного будівельного комплексу і ефективне його використання;  комплексне і 
ефективне використання трудових ресурсів; проведення політики ресурсозбереження; 
підвищення ефективності проектної, планової і управлінської діяльності; удосконалення 
бюджетного планування в регіоні; поліпшення продовольчого забезпечення населення 
регіону; комплексне використання вторинної сировини і відходів виробництва; проведення 
природоохоронної політики. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, регіональна економіка набуває 
важелів, що дають змогу погоджувати територіальні й галузеві інтереси і забезпечити 
комплексне вирішення всіх аспектів регіонального відтворювального процесу. 
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Анотація 

В статті досліджено механізм управління регіональним комплексом в контексті 
відтворювального підходу, визначено інститути регіонального комплексу в залежності від 
функціонального призначення, виділено сукупність відтворювальних циклів в рамках 
регіонального комплексу  

Ключові слова: регіональний цикл, відтворювальний підхід, пропорції, комплексність, 
трансформації. 

 
Аннотация 

В статье исследован механизм управления региональным комплексом в контексте 
воспроизводственного подхода, определены институты регионального комплекса в 
зависимости от его функционального предназначения, выделена совокупность 
воспроизводственных циклов в рамках регионального комплекса. 

Ключевые слова: региональный цикл, воспроизводственный подход, пропорции, 
комплексность, трансформации. 

 
Annotation 

In the article the mechanism of management a regional complex is investigational in the 
context  of reproduction approach, the institutes of regional complex are certain depending on his 
functional destiny, the aggregate of reproduction cycles is selected within the framework of regional 
complex. 

Key  words: regional cycle, reproduction approach, proportions, complexity, transformations 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Постановка проблеми. Традиційно склалося, що одними з основних 
сільськогосподарських культур які виробляються  в умовах західного Лісостепу є зернові та 
зернобобові. Більша частина агропромислового виробництва прямо або опосередковано 
пов’язана з використанням зернових ресурсів. Сьогодні загальний стан зернового 
господарства країни не відповідає оптимальному рівню виробництва, ефективності, 
структурних співвідношень. Стабілізація виробництва продовольчого та кормового зерна є 
одним із визначальних економічних факторів сприяння успішному проведенню реформ у 
національній економіці та агропромисловому комплексі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні проблеми 
зернового господарства та структурні зміни у зерновій галузі знайшли відображення у працях 
таких відомих учених економістів та практиків-аграрників: А.О. Бабича, Б.М. Батова, 
П.С.Березівського, П.П.Борщевського, Л.В. Ганієвої, Д.П. Глущенка, М.Я.Дем’яненка, 
К.А.Лебедєва, О.А.Лози, І.І. Лукінова, А.А. Побережної, П.Т. Саблука, Л.М. Худолій, 
С.М.Чмиря, М.С. Шевченка та ін. 

Разом з тим питання динамічних змін у розвитку галузі є завжди актуальними, оскільки 
зерновиробництво є однією з найбільш пріоритетних напрямків сільськогосподарського 
виробництва нашого регіону. 

Постановка завдання.   Метою написання статті є аналіз змін у виробництві основних 
видів зернових культур, що вирощуються в умовах Хмельницької області, дослідження стану 
їх посівних площ, валових зборів, ситуації, що склалася на ринку зерна останніми роками, а 
також виявлення тенденцій та основних структурних зрушень у галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Екстенсивний підхід до використання 
землі протягом останніх років призвів до нестійкого стану рослинницьких галузей, а 
відповідно і стану тваринництва. Основою землеробства в умовах хмельницької області є 
зернове  господарство. Якісний склад земельних угідь при раціональному використанні 
зумовлює значні обсяги виробництва зерна. В Україні сконцентровано більше 7% світових 
запасів чорноземів та інших різновидів родючих грунтів. Проте зернове господарство 
знаходиться під дією багатьох факторів, що руйнують основи його функціонування. Тому 
необхідно теоретично і практично досліджувати сучасний стан та подальший розвиток 
сільського господарства і особливо зосередитись на його основі – зерновому клині. Для 
цього важливим є вивчення організаційно-економічної складової, яка дає можливість 
здійснити аналіз виробництва зерна та оцінити його конкурентоспроможність. 

Проаналізуємо посівні площі під зерновими та зернобобовими культурами 
Хмельницької області за період 1990-2008 рр. за даними таблиці 1. 

Як показують дані, протягом останніх років відбулися коливання площ посіву зернових. 
Негативною слід відмітити тенденцію до зменшення посівних площ зернових області на 

150,9 тис. га. Господарники стали орієнтуватися на так звані ринкові культури, які 
висіваються на родючих грунтах, а зернові – по гірших попередниках. Це свідчить про 
погіршення стану агротехнологій, призводить до розбалансованості структури посівних площ.  

Якщо розглядати зміни посівів в розрізі окремих зернових культур, спостерігаємо 
тенденцію до зростання посівів ярих зернових, кукурудзи, дещо менше зростання по ячменю, 
житу. 

Сучасний стан вітчизняного зерновиробництва потребує насамперед укріплення його 
матеріально-технічно бази, яка внаслідок скорочення інвестицій перебуває у виснаженому 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА 
 
 

 81 

стані, не забезпечує простого відтворення основних засобів. Збереження таких негативних 
тенденцій в найближчі роки може суттєво погіршити стан аграрного сектора. Матеріально-
технічне забезпечення зерновиробництва та ефективність праці не відповідають світовим 
стандартам і потребам галузі. Відсутність достатніх фінансових ресурсів стримує 
впровадження новітніх технологій, використання високоякісного насіння, обмежує 
застосування інших ресурсів. Виробництво зерна стає все більш залежним від впливів 
погодних факторів. [1, с. 47]. 

Таблиця 1 
Динаміка посівних площ зернових та зернобобових культур у Хмельницькій 

області, тис. га 
 
Роки 

Культури 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Відхилення 
2008 р. від 
2000 р.(+,-) 

Уся посівна площа 1351,6 1260,4 1139,0 957,0 881,2 871,3 988,1 -150,9 
Зернові культури 634,2 559,6 580,9 576,8 511,5 505,4 581,3 0,4 
   озимі культури 300,2 295,3 267,0 273,2 188,3 175,5 228,5 -38,5 
   пшениця 285,5 277,7 250,0 238,2 167,9 156,7 197,4 -52,6 
   жито 12,8 12,2 15,1 30,6 17,0 14,2 22,6 7,5 
   ячмінь 1,9 5,4 1,9 4,4 3,4 4,6 8,5 6,6 
   ярі зернові 334,0 264,3 313,9 303,6 323,2 329,9 352,8 38,9 
     у т.ч. : пшениця 0,0 0,5 16,5 24,9 23,1 26,6 21,0 4,5 
               ячмінь 129,0 117,4 148,6 151,2 166,9 154,9 158,6 10,0 
               овес 15,3 14,9 19,3 22,7 23,3 17,1 23,0 3,7 
               кукурудза 56,0 30,0 24,7 32,4 35,6 65,2 92,0 67,3 
               просо 6,1 1,1 4,7 1,5 1,4 1,4 4,5 -0,2- 
               гречка 28,1 27,2 59,8 40,4 43,0 38,0 36,4 -23,4 
              зернобобові 98,6 73,2 40,1 30,4 29,8 26,5 17,1 -23,0 
                 з них:  горох 89,1 65,8 33,5 21,7 23,8 19,7 12,4 -21,1 
                            вика 4,5 3,1 3,1 3,4 2,8 3,4 2,6 -0,5 

Джерело: розраховано автором на матеріалах статистичного щорічника Головного управління статистики у 
Хмельницькій області [3]. 

 
Для сучасного стану зернопродуктового підкомплексу характерні динамічні зрушення, 

суть яких полягає в зміні частки основних категорій підприємств у виробництві зерна. 
Сьогодні у Хмельницькій області (табл. 2) зернові культури виробляють сільськогосподарські 
підприємства (83,44% господарств усіх категорій), у тому числі фермерські господарства 
(відповідно 12,19%) та господарства населення (16,56%). У динаміці за 2000-2008 рр. 
спостерігаються позитивні зміни в бік збільшення виробництва зернових за всіма категоріями 
господарств. Особливо значні темпи нарощування обсягів виробництва відбуваються у 
фермерських господарствах та господарствах населення. Динаміка виробництва зернових 
сільськогосподарськими підприємствами за досліджуваний період є варіативною.  

Таблиця 2 
Динаміка виробництва зернових культур, тис. т 

 
Роки Культури 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Відхилення 2008 р. 
від 2000 р.(+,-) 

Зернові культури 2063,0 1612,4 1241,7 1204,9 937,9 1246,8 1815,0 573,3 
озимі зернові 1072,1 950,8 678,8 575,2 351,2 440,8 785,6 106,8 

пшениця 1037,4 902,8 643,1 520,2 319,3 403,8 696,7 53,6 
жито 28,4 30,7 31,3 46,2 25,5 23,7 57,5 26,2 
ячмінь 6,3 17,3 4,4 8,8 6,4 13,3 31,4 27 

ярі зернові 990,9 661,6 562,9 629,7 586,7 806,0 1029,4 466,5 
  у т.ч.: пшениця 0,0 1,1 23,7 45,2 43,2 51,6 56,0 32,3 
 ячмінь 433,8 321,8 269,2 324,3 299,5 340,9 449,8 180,6 
кукурудза на зерно 228,8 110,0 114,5 131,9 141,8 313,9 412,3 297,8 

овес 41,0 41,0 36,3 35,3 32,5 28,5 44,1 7,8 
просо 8,1 2,1 2,5 1,1 0,6 1,5 5,3 2,8 
гречка 30,6 25,0 53,3 26,3 19,1 29,7 28,0 -25,3 
зернобобові 248,5 160,6 63,1 65,2 49,9 39,9 33,8 -29,3 

Джерело: розраховано автором на матеріалах статистичного щорічника Головного управління статистики у 
Хмельницькій області 
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Таблиця 3 
Виробництво зернових культур за категоріями господарств Хмельницької 

області, тис. т 
 
Роки  

Категорії господарств 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Відхиленн
я 2008 р. 
від 2000 
р.(+,-) 

Господарства усіх 
категорій 2063,0 1612,4 1241,7 1204,9 937,9 1246,8 1815,0 573,3 

Сільськогосподарські 
підприємства 2001,1 1525,6 1056,8 947,5 716,6 985,6 1514,4 457,6 

у т.ч. фермерські 
господарства - 14,0 48,6 137,0 124,2 163,7 221,3 172,7 

Господарства 
населення 61,9 86,8 184,9 257,4 221,3 261,2 300,6 115,7 

Джерело: розраховано автором на матеріалах статистичного щорічника Головного управління 
статистики у Хмельницькій області 

 
За допомогою статистичних методів дослідження, зокрема виявлення тенденцій змін 

показників проведемо аналіз динаміки фактичних і теоретичних рівнів виробництва зернових 
області. (рис. 1). ŷ =5347,69-446,06t. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка фактичних і теоретичних рівнів виробництва зернових 
Хмельницької області за 1913-2008 рр. 

 
Зіставлення величини коефіцієнтів детермінації та вирівнювання динамічного ряду за 

прямою дає змогу дійти висновку, що спостерігається чітка тенденція до спаду рівня 
виробництва зернових на перспективу. Прогнозний рівень на 2012 р. – 4019,57 тис. т.  

Особливої уваги потребує підвищення якості зернової продукції. Нарощування валових 
зборів зерна відбувається при поліпшенні якості, особливо пшениці, за рахунок підвищення 
вмісту клейковини і білка, дають змогу при повному забезпеченні внутрішньодержавної 
потреби в зерні створювати реальні можливості збільшення його експортних поставок. [3, с. 
110]. 

Висновки з проведеного дослідження.  Аналіз статистичних даних свідчить  про те, 
що в сучасних умовах ринковий фактор визначає напрямки трансформаційних процесів у 
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землеробстві і практичні наслідки способів експлуатації землі. Рівень виробництва зерна 
визначається  правильним застосуванням наукових положень щодо сортового складу 
насіння, засобів агро технологій, збереження родючості грунтів, оптимальної структури 
витрат тощо.  

Резервами підвищення ефективності зернового господарства Хмельницької області є 
нарощування урожайності та удосконалення зернового ринку. Особливо слід звертати увагу 
на маркетингову діяльність та цінового регулювання ринкової продукції. Сучасний стан 
зерновиробництва обмежує можливості використання наявних резервів зростання валових 
зборів зерна. Тому основний акцент у розвитку зернового господарства слід робити на 
покращення інвестиційного клімату області, подальшого регулювання ринку зерна з боку 
держави та формування нових маркетингових каналів виробництва і реалізації зерна. 
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Анотація 

У статті розглянуто сучасний стан зернового виробництва Хмельницької області, 
проаналізовано основні тенденційні зміни щодо виробництва зернових культур, їх посівних 
площ, урожайності,  основних економічних показників, які характеризують можливості 
подальшого виробництва окремих зернових та перспективи  розвитку галузі.  

Ключові слова: ефективність,  зернова галузь, зернопродуктовий комплекс,  
структура виробництва. 

 
Аннотация 

 В статье рассморена современная ситуація зернового производства Хмельницкой 
области, проанализированы основные тенденции в производстве зерновых культур, их 
площадей посевов, урожайности, основных экономических показателей, которые 
характеризируют возможности дальнейшего производства отдельных зерновых и 
перспективы развития отрасли. 

Ключевые слова: эффективность, зерновая отрасль, зернопродуктовый комплекс, 
структура производства. 

 
Annotation 

 The modern state of corn production of the Khmel'nickoy area is considered in the article, 
basic tendentious changes are analysed in relation to the production of grain-crops, them sowing 
areas, productivity,  basic economic indicators which characterize possibilities of subsequent 
production of separate grain-growing and prospect  of development of industry. 

Key words: efficiency,  corn industry, zernoproduktoviy complex,  pattern of production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 84 

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І 
ЕКОЛОГІЯ 

 
УДК 338.246.025 

Котляревська Н.С. 
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку 

 Національний університет державної податкової служби України 
 

ЛІС ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
Постановка проблеми. Лісове господарство обслуговує переважно всі значимі 

сторони життєдіяльності суспільства і природи у їх взаємозв’язку, і його не можна пов’язати 
лише з одним будь-яким споживачем, якого б значення він не мав. Ліс є природним ресурсом 
і джерелом сировини у вигляді лісових та інших генетичних ресурсів, які щорічно 
вилучаються з навколишнього середовища для задоволення матеріальних і духовних потреб 
людини. Можна виділити дві категорії вигод, які люди отримують від використання 
природного ресурсу: 

1) вигоди від використання ресурсу як фактору виробництва або з метою споживання; 
2) вигоди від існування природного ресурсу як такого, незалежно від можливостей його 

використання. Наприклад, лісові ресурси мають естетичну цінність, виконують санітарно-
гігієнічні функції, сприяють збереженню біорізноманітності тощо [1., с. 129]. 

Всі природні, людські та вироблені людиною ресурси, що використовуються для 
виробництва є виробничими (економічними) ресурсами. Економічними вони є тому, що 
мають відносну рідкісність і обмеженість, тобто вони не безкоштовні і можуть закінчитись і їх 
необхідно «економити» (раціонально використовувати) [2, 62].  

Ліси України, залежно від їх призначення та місцерозташування, виконують 
водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, виховні та інші функції, і 
можуть розглядатися як предмети праці, оскільки потребують догляду і відтворення. Галузь, 
яка займається вивченням, обліком і відтворенням лісів, охороною їх від пожеж, хвороб і 
шкідників, регулюванням лісовикористання, підвищенням продуктивності лісів називається 
лісовим господарством. Лісове господарство є унікальною господарською системою, 
діяльність якої спрямовано на управління лісами, тому лісові ресурси доцільно розглядати як 
виробничі ресурси, які покладаються в основу створення матеріальних благ. Будь-яка 
діяльність, в тому числі і у сфері лісового господарства, повинна мати результат. Кінцевий 
результат є сумою зусиль людини і природи [3, с. 345]. Отже, ліси можна розглядати як 
результат лісогосподарського виробництва, які задовольняють потреби суспільства у 
деревних, недеревних ресурсах та послугах. Але, в будь-якому випадку, ліс є національним 
багатством і джерелом для задоволення суспільних потреб. Як зазначає М.Т. Білуха [4, с. 
54], незадоволені потреби виявляє фінансово-господарський контроль, і через систему 
управління впливає на їх задоволення.  

Обмеженість природних ресурсів, в тому числі і лісових, вимагає посилення контролю 
за ефективним і раціональним їх використанням. Українськими науковцями, зокрема,        
М.Т. Білухою, Ф.Ф Бутинцем, П.І. Гайдуцьким, М.М. Кужельним та іншими розроблено 
ефективні і обгрунтовані концепції визначення контролю в цілому та місця фінансово-
господарського контролю в системі управління зокрема, а також методологічні основи 
здійснення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств. Але, не зважаючи на 
високий рівень дослідженості сутності і проблем удосконалення фінансового контролю, 
існуючі в сучасній науковій літературі класифікаційні ознаки видів контролю і їх 
характеристики відрізняються за змістом, предметом і обєктами. Об’єктом державного 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ 
 

 85 

фінансового контролю у класичному розумінні є державні фінансові ресурси. І.Б. Стефанюк 
[5, с. 353] пропонує розширити місію державного фінансового контролю, яка повинна сприяти 
економному, ефективному, результативному, законному і прозорому використанню 
суспільних ресурсів держави, до яких відносяться і ліси. Але, відповідно діючого 
законодавчо-нормативного регулювання діяльності лісогосподарських виробництв, дерева 
на корню до складу активів лісогосподарських підприємств не включаються, і, відповідно, не 
включаються до фінансової сфери, що призводить до ігнорування контролем відхилень, 
пов’язаних із відтворенням та використанням лісових ресурсів. На нашу думку, це є не зовсім 
правильно, що підтверджують і думки інших авторів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лазарєв А.С. [6, с. 11], вважає ліс 
матеріальною цінністю, яка виконує певну роль у виробничому процесі. Він може бути 
засобом праці або предметом праці залежно від його головної функції в процесі 
виробництва. Ліс як угіддя є засобом праці і виконує функції основних засобів у тих випадках, 
коли він приймає багаторазову участь у виробничих процесах і створений з цією метою 
(наприклад, полезахисна лісова смуга та інші ліси спеціального призначення). Ліс, 
вирощений для отримання лісоматеріалів, – предмет праці. Засобом праці у цьому випадку є 
земля. Повалені дерева, деревні хлисти, круглі і колоті лісоматеріали, пенькова і подрібнена 
деревина, а також відходи лісозаготівель і лісопиляння називаються деревною сировиною і 
виступають вже як продукт праці у лісогосподарському виробництві.  

О.Н. Анцукевич [7, С. 185] розглядає ліс одночасно в якості основних і оборотних 
фондів, а лісогосподарське виробництво поділяє на дві частини: виробництво основних 
фондів («ліс» у вигляді лісонасаджень у віці зімкнення крон певного породного складу) і 
виробництво деревини на корені, а також інших продуктів і корисностей лісу.  

На думку Т.А. Кислової [8, С. 161] стиглий ліс є продукцією лісового господарства, 
оскільки його отримання є метою основного виробничого процесу в лісовирощуванні. Тобто, 
як зазначає М.О. Моісеєв [9, с-10] кінцевий продукт споживання в лісовому господарстві 
отримується внаслідок процесу трансформації лісових ресурсів.  

Постановка завдання. Отже, у лісовому господарстві проблема обліку процесу 
виробництва та визначення собівартості продукції полягає в тому, що різні науковці 
використовують різні підходи до визначення самого процесу виробництва засобів та 
предметів праці і виділення продукції в цій галузі. Тобто, поряд з іншим майном, що 
належить підприємствам лісового господарства на правах власності, що проявляється у 
формі володіння, розпорядження та користування, особливе значення мають ліси. Ліс, що 
росте, є національним багатством та має вартість, але, на відміну від інших державних 
матеріальних і нематеріальних цінностей, які передані у власність підприємствам лісового 
господарства, не відображається у грошовому вимірнику і не включений до системи 
бухгалтерського обліку. Тому важливим кроком в напрямку підвищення економічної 
ефективності лісового господарства України є вдосконалення системи обліку, економічного 
аналізу, планування і контролю процесів відтворення і використання лісових ресурсів. 
Виходячи з цього, метою даної статті є дослідження діючої практики контролю за 
відтворенням і використанням лісів та обгрунтування необхідності виокремлення лісу і 
лісових ресурсів як окремих об’єктів фінансово-господарського контролю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Лісового кодексу України 
[10] за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється громадський 
та державний контроль. 

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 
здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища, 
повноваження яких визначаються положенням, що затверджується центральним органом 
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Діяльність 
громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин здійснюється відповідно 
до Закону на основі їх статутів. Громадські природоохоронні організації у сфері лісових 
відносин повинні: 1) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною, 
захистом, використанням та відтворенням лісів; 2) одержувати та аналізувати інформацію 
про стан лісів та ведення господарства в них; 3) брати участь у заходах міжнародних 
неурядових організацій з питань охорони та відтворення лісів; 4) вносити пропозиції щодо 
розроблення нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства та 
внесення змін до них.  
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Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 
здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з 
питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового господарства, 
органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони 
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього 
природного середовища, з питань лісового господарства, іншими центральними та 
місцевими органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.  

Державний контроль – одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує 
дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Державний 
контроль реалізується різними державними органами, тому поділяється на парламентський, 
фінансовий, конституційний, судовий контроль тощо [11].  

Метою державного фінансового контролю є виявлення відхилень від прийнятих норм та 
стандартів, порушень принципів законності, ефективності і економії витрачання матеріальних 
ресурсів на найбільш ранній стадії для того, щоб мати можливість вжити коригувальних 
заходів. На підприємствах лісового господарства об’єктами державного фінансового 
контролю є об’єкти бухгалтерського обліку, які доцільно розглядати в розрізі двох основних 
етапів здійснення лісогосподарської діяльності, а саме: лісовикористання і лісовідтворення.  

Лісовим кодексом України [10] визначено такі види використання лісових ресурсів: 1) 
заготівля деревини в порядку рубок головного користування; 2) заготівля другорядних 
лісових матеріалів; 3) побічні лісові користування; 4) використання корисних властивостей 
лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних 
цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт та інші види 
спеціального використання лісових ресурсів. Підприємства лісового господарства 
здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів, яке крім розміщення пасік, є платним. 
Плата справляється у вигляді збору за спеціальне використання лісових ресурсів 
установлюється Кабінетом Міністрів України. Контроль за правильністю нарахування та 
своєчасністю сплати здійснюють органи Державної податкової служби України. 

В результаті використання лісових ресурсів на підприємствах лісового господарства 
утворюється продукція. Заготовлена деревна сировина є продукцією лісового господарства, 
а, відповідно, об’єктом обліку і фінансового контролю. Лісопродукція поділяється на такі 
види: деревний хлист, ділова деревина (сортименти), жердини, деревина дров’яна для 
технологічних потреб, дрова, хворост тощо. Контроль за отриманням лісопродукції 
здійснюється ще на етапі відведення в рубку ділянки стиглого лісу або окремих дерев у 
пристигаючих деревостанах шляхом співставлення кількості дерев, зазначених у перелікових 
відомостях та намічених дерев чи залишених пеньків після вирубування та оприбуткованим 
обсягом продукції. У молодняках контроль за обсягами заготовленого хворосту, отриманого 
внаслідок рубок догляду, здійснюють шляхом закладання пробних площ. Особливу увагу під 
час контролю за використанням деревної продукції лісу приділяють відповідності фактичних 
рубок і дозволеним обсягам заготівлі деревини, зазначених у лісорубних та лісових квитках. 

Серед усіх природних ресурсів лісу особливе місце посідають недеревні харчові 
продукти, до яких належать зокрема їстівні гриби, дикорослі ягоди і плоди, лікарські трави 
тощо. З розвитком науково-технічного прогресу і значним збільшенням частки культурних 
плодів, ягід і овочів роль дикорослих ягід, плодів і грибів як джерела харчування і доходів 
знизилась, але значення цих продуктів у жодному випадку не зменшилось. Гриби і ягоди є 
свого роду делікатесами. Водночас, ця продукція так само як і деревина є об’єктом 
господарської діяльності людини. Такі матеріальні цінності утворюються у лісовому 
господарстві в результаті докладання живої і уречевленої (минулої) праці [12, с 41-42]. 
Людина в цьому випадку не залишається без участі, а використовує сили природи, управляє 
ними, сприяючи тим самим прискоренню природних процесів. Незважаючи на це, офіційні 
дані про запаси дикорослих не лише загалом по Україні, але й в окремих регіонах відсутні. 
Відсутність офіційних даних про ресурси недеревних харчових продуктів лісу в масштабах 
країни, областей і окремих підприємств є однією з перешкод у справі раціонального 
використання цих продуктів, складання планів заготівель, і, як наслідок, залучення 
додаткових доходів. 
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Отже, можна стверджувати, що матеріальними цінностями підприємств лісового 
господарства повинен бути не лише заготовлена деревна продукція, але і всі продукти 
природних деревостанів та лісових плантацій. Виходячи з того, що обсяги таких цінностей не 
завжди можна достовірно виміряти та оцінити, то інформацію про них достовірно 
відображати в системі позабалансового обліку і включити до об’єктів фінансового контролю. 
Завданнями фінансового контролю щодо недеревних продуктів лісу повинні бути: перевірка 
правильності і повноти використання виробничих потужностей, впровадження у виробничу 
діяльність досягнень науки і техніки, передового досвіду, забезпечення високої якості 
лісопродукції та відповідність її національним і міжнародним стандартам, правильності 
нарахування доходів і витрат, зокрема витрат на оплату праці заготівельникам, та 
відповідність фактичних обсягів заготівлі нарахованим сумам збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів тощо. 

Головними завданнями лісового господарства, окрім заготівель лісопродукції, є 
охорона, захист і відтворення лісів. Відтворення лісів відбувається шляхом лісорозведення і 
лісовідновлення. В залежності від ступеня участі людини лісовідновлення може бути 
природним (стихійним), штучним (сівбою насіння, садінням сіянців і саджанців) і 
комбінованим, коли на одній і тій же площі поєднується природне і штучне відновлення. 
Перевагою природного відновлення лісу полягає у тому, що зберігається або мало 
порушується середовище, прискорюються строки вирощування стиглих деревостанів і 
прояву корисних властивостей, відбувається природний відбір, зберігається генетичний 
потенціал лісу. Таким чином, у порівнянні із штучним лісовідновленням природне 
поновлення дозволяє скоротити термін лісовирощування та зменшити трудові і фінансові 
затрати для створення лісових насаджень.  

Об’єктами обліку і фінансового контролю на етапі відтворення лісів є витрати 
виробництва, які повинні втілюватись в подальшому у собівартості готової продукції. Затрати 
живої і уречевленої праці при вирощуванні насаджень в даному випадку приймають форму 
незавершеного виробництва, яке вимірюється в натуральному виразі накопиченою роками 
(десятиліттями) деревиною на корню, яка і повинна бути об’єктом обліку. Але обліку та оцінці 
даного виду незавершеного виробництва (природного ресурсу) притаманні специфічні 
особливості. Собівартість деревного запасу на підприємствах не визначається, а за таксами 
оцінюється лише та частина лісових насаджень, яка відведена в рубку. Поточні операційні 
затрати є суспільно необхідними затратами для підтримання лісових ресурсів в належному 
стані, на їх відтворення, підвищення продуктивності лісів. В бухгалтерському обліку їх 
відображають як прямі витрати, хоча фактично вони не пов’язані з вирощуванням того 
насадження, що відведено в рубку [6, с-15]. Як наслідок, затрати на посадку лісу понесені на 
одних ділянках, а включаються до собівартості деревної продукції, що отримують від рубок 
на інших ділянках. Враховуючи тривалість вирощування лісу, такий підхід відображення 
витрат міцно укорінився в практичній діяльності. Але це призводить до переплетення обліку 
процесу відтворення лісів з обліком процесу використання лісових ресурсів і, як наслідок, до 
недостовірності бухгалтерської звітності, ускладнення контролю за нарощуванням деревного 
запасу, використанням деревних та недеревних продуктів лісу, і, як наслідок, оцінки 
результативності діяльності.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Виходячи з цього, необхідним 
вважаємо до об’єктів обліку та фінансово-господарського контролю включати обсяги і 
вартість деревини на корню. Це дасть можливість накопичення повної, достовірної та 
всебічної інформації про лісові ресурси та їх використання як в межах лісогосподарських 
підприємств, галузі, так і країни в цілому. Крім того, за рахунок коштів Державного бюджету 
України та місцевих бюджетів відповідно до загальнодержавних, державних і регіональних 
(місцевих) програм держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо розширеного 
відтворення лісів, зокрема шляхом: компенсації витрат власникам лісів і лісокористувачам 
при впровадженні ними заходів щодо розширеного відтворення лісів; застосування 
прискореної амортизації основних фондів землеохоронного, лісоохоронного та 
природоохоронного призначення. Але політика сталого розвитку лісового господарства 
повинна формуватися на основі об’єктивних показників, що на макрорівні характеризують 
інтегральні результати виробництва та його вплив на обсяг капіталу спільноти як джерела 
майбутніх можливостей. Сьогодні ВВП не враховує діяльність (послуги, вигоди), що 
знаходяться за межами грошових потоків, зокрема зміну запасу природного капіталу. Тому 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 88 

перспективою подальшого розвитку державного фінансового контролю є визначення 
ефективності змін природних ресурсів на рівень національного доходу і добробуту, що 
потребує впровадження відокремленого обліку процесу простого і розширеного відтворення 
лісів (з подальшим відображенням у бухгалтерській звітності) від обліку процесу отримання 
продукції лісового господарства.  
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Анотація 

У статті розглянуто значення лісу як природного та економічного ресурсу, а також 
розкрито діючу практику контролю за процесами його відтворення та використання. У 
результаті дослідження, обґрунтовано необхідність включення лісу і лісових ресурсів до 
сфери грошових потоків і надано пропозиції виокремлення їх як окремих об’єктів 
фінансово-господарського контролю.  

Ключові слова: використання лісових ресурсів, відтворення лісу, громадський 
контроль, державний контроль, ліс, обєкт фінансово-господарського контролю. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено значение леса как природного и экономического ресурса, а 
также раскрыта действующая практика контроля за процессами его воспроизводства и 
использования. В результате исследования, обоснованно необходимость включения леса 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi
http://www.provisor.com.ua/archive/2007/N16/new_law.php


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ 
 

 89 

и лесных ресурсов в сферу денежных потоков и предоставлены предложения выделения 
их как отдельных объектов финансово-хозяйственного контроля.  

Ключевые слова: использование лесных ресурсов, воспроизводство леса, 
общественный контроль, государственный контроль, лес, объект финансово-
хозяйственного контроля. 

 
Annotation 

In the article the value of the forest is considered as a natural and economic resource, and 
operating practice of control the processes of his recreation and using is exposed. As a result of 
research, grounded necessity of including of the forest and forest resources to the sphere of 
money streams and suggestions of selection of them are given as separate objects of financially 
economic control.  

Key words: use of forest resources, recreation of the forest, public inspection, state control, 
forest, object of financially economic control. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ 
МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Успіх інноваційної діяльності значною мірою визначається 

способами забезпечення грошовими коштами інноваційних проектів. Основним джерелом 
фінансування інновацій малих підприємств є їх власні кошти. Але власну ресурсну базу 
підприємств-інноваторів не можна вважати головним джерелом фінансового забезпечення їх 
інноваційної діяльності, тому виникає необхідність використання коштів як вітчизняних, так і 
іноземних інвесторів, у тому числі й банків. Центральне місце у комплексі заходів щодо 
визначення обґрунтованості інвестування (фінансування) інноваційного проекту чи надання 
позички посідає аналіз кредитоспроможності потенційного позичальника, що набуває 
особливої важливості в контексті забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам фінансового забезпечення розвитку 
інноваційної діяльності присвячено праці багатьох вітчизняних вчених, серед яких можна 
відзначити О. Білоус, Т. Боголіб, Г. Воляника, Н.Воляник, М.Козоріз, Т.Сердюк. На думку       
О. Поліщук, сучасні науковці вбачають можливість забезпечення зростання доходів та якості 
життя населення шляхом запровадження інновацій, оскільки в умовах глобалізації лише 
економіка знань здатна створити передумови для набуття незаперечних конкурентних 
переваг, сталого соціально – економічного розвитку, складовою якого є досягнення нової 
якості життя.[1, с. 601] При цьому мале підприємництво розглядається як важливий та 
повноціний суб’єкт ринку, на базі якого реалізуються іновації.[2, с. 357] Активізація 
іноваційної діяльності малих підприємств в умовах ринкової економіки передусім пов’язана з 
пошуком джерел i форм інвестування. Однак можливості залучення зовнішніх джерел 
фінансування, перш за все, банківських ресурсів, обмежені значними ризиками, пов’язаними 
з інноваційною діяльністю, що обумовлює необхідність дослідження проблеми їх оцінки 
інвесторами. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є розробка методичних підходів щодо 
визначення кредитного рейтингу малих інноваційних підприємств, що створить засади для 
розвитку кредитування банківськими установами цього сегменту економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для виявлення найбільш оптимального 
підходу до визначення критеріїв оцінки кредитоспроможності малих підприємств, що 
займаються інноваційною діяльністю, банкам необхідно формувати інформаційні бази за 
різними ознаками, що відповідатимуть можливим ризикам [3, с. 119-120].  

Класифікація малих підприємств, що впроваджують інноваційні заходи в залежності від 
ступеня ризику, може відбуватися за чотирма групами ознак. Перша група складається з 
ознак, що характеризують специфічні риси діяльності підприємства (табл. 1).  

У цій групі виділено чотири підгрупи класифікаційних ознак: за змістом нововведення; 
сфера створення новизни; тип новаторства (область знань і функцій); тип новатора (сфера 
нововведення: фірми, служби).  

Ознаки, що віднесені до другої групи поєднані за масштабністю інноваційної діяльності 
підприємства у наступні підгрупи: ієрархічний рівень новатора; територіальний масштаб 
нововведення та масштаб розповсюдження нововведення (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Група класифікаційних ознак, що характеризують специфічні риси інноваційної 

діяльності малого підприємства 
 

Групи ознак Риси інновацій та інноваційних процесів Кij 
Нова ідея 8 
Новий продукт 7 
Нова технологія (метод) 6 
Нова послуга 5 
Новий регламент (структура) 4 

1. За змістом нововведення 

Нове рішення 3 
Виробничі фірми і відділення 7 
Науково-технічні організації і відділення 6 
Маркетингові підрозділи і фірми 4 2.Сфера створення новизни 

Споживачі інновацій і їх організації 3 
Техніка і технологія 8 
Природознавство, екологія  7 
Виробництво 6 
Фінанси і економіка  5 
Соціальна і суспільна сфери 4 
Юриспруденція 3 
Організація і управління 2 

3.Тип новаторства (область знань і 
функцій) 

Консультанти 1 
Науково-технічна сфера 7 
Промислова сфера 6 
Фінансова, маркетингова і комерційна сфери 5 

4. Тип новатора (сфера 
нововведення: фірми, служби) 

Експлуатаційна і обслуговуюча сфери 4 
 

Таблиця 2 
Група класифікаційних ознак, що характеризують масштабність інноваційної 

діяльності малого підприємства 
 

Групи ознак Риси інновацій та інноваційних процесів Кij 
Фірма 8 
Підрозділ фірми 7 
Концерн, корпорація  6 5.Ієрархічний рівень новатора 

Галузь, група галузей 5 
Міжнародний рівень 7 
Україна 6 
Область, край 5 

6.Територіальний масштаб 
нововведення 

Район, місто 4 
Широка реалізація 7 
Обмежена реалізація 6 7.Масштаб розповсюдження 

нововведення  Одинична реалізація 5 
 

Аналіз інноваційної діяльності підприємства за ознаками третьої групи дозволяє банку 
оцінити її якісний характер на підставі виділення наступних підгруп: ступінь радикальності 
або новизна нововведень; глибина перетворень; причина виникнення інновації (табл. 3).  

Таблиця 3 
Група класифікаційних ознак, що характеризують якісний характер інноваційної 

діяльності малого підприємства 
 

Групи ознак Риси інновацій та інноваційних процесів Кij 
Радикальні (піонерні, базові) 8 
Ординарні (винаходи, нові розробки)  4 8.Ступінь радикальності (новизна)  
Удосконалення (модернізація) 2 
Системні 6 
Комплексні 4 9.Глибина перетворень 
Елементні, локальні 1 
Розвиток науки і техніки 7 
Потреби виробництва 5 10.Причина виникнення інновації 
Потреби ринку 3 
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Згідно ознак четвертої групи формується уявлення про етап циклу, який відповідає 
інноваційній діяльності (інновації), що оцінюється, та її тривалість. Оцінка наведених ознак 
відбувається на підставі виділення наступних класифікаційних підгруп: за етапами життєвого 
циклу попиту на новий продукт; етапами життєвого циклу товару; рівнем мінливості 
технології; етапами життєвого циклу технології; етапами життєвого циклу організації 
інноватора та тривалістю інноваційного процесу (табл. 4). 

Таблиця 4 
Група класифікаційних ознак, що характеризують тривалість та циклічність 

інноваційної діяльності малого підприємства 
Групи ознак Риси інновацій та інноваційних процесів Кij 

Зародження 8 
Загасання (спад)  7 
Зрілість 5 
Уповільнення зростання  4 

11.Етап життєвого циклу попиту на 
новий продукт 

Прискорення зростання 3 
Спад 8 
Виведення на ринок  7 
Зрілість  5 12.Етапи життєвого циклу товару 

Зростання 4 
«Мінлива технологія» 8 
«Відносно мінлива технологія» 5 13.Рівень мінливості технології 
«Стабільна технологія» 1 
Зародження 8 
Загасання (спад) 7 
Зрілість 6 
Уповільнення зростання 4 

14.Етап життєвого циклу технології 

Прискорення зростання 2 
Створення 8 
Спад 7 
Становлення 6 
Перебудова 3 

15.Етап життєвого циклу організації 
інноватора 

Зрілість 2 
Довгостроковий (більше 3  років) 8 
Середньостроковий (2  — 3  роки) 6 
Короткостроковий (до  1  року) 4 16.Тривалість інноваційного проекту 

Оперативний (до 6 місяців) 2 
 

Отже, у ході проведення класифікації було виділено шістнадцять підгруп ознак (і=1…n) 
за різними напрямками, що всебічно охарактеризують особливості інноваційної діяльності 
малого підприємства.  

Кожна з наведених підгруп включає деталізовані ознаки, що розкривають ступінь 
ризикованості інновацій та інноваційних процесів. Для того, що визначити кредитний рейтинг 
малого інноваційного підприємства, вказаним якісним характеристикам присвоюється 
кількісне значення у вигляді показника Kij, відповідно до групи класифікації (і) і 
безпосередньо ознаки (j). 

Кількісне значення показника Kij  варіюється від „1” до „8”, в залежності від ступеня 
ризику, що притаманний відповідній якісній ознаці. При цьому „1” характеризує ознаку з 
найменшим ступенем ризику, а „8” – відповідно – з найвищим. 

За допомогою наведеної системи показників розраховується рейтинг підприємства (R), 
що надаватиме об’єктивну оцінку ступеня ризику, пов’язаного з його інноваційною діяльністю 
за формулою: 

                                             R=
n

K
n

i
ij∑

=1 , де                                              (1) 

Kij – умовне кількісне значення ознаки (j), що належить до групи (і); 
n – кількість груп ознак у класифікації. 
Використання середньої арифметичної у даному випадку дозволяє виділити 6 груп 

значень рейтингу підприємств від „3” до „8”. Найбільш ризикованим є кредитування 
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підприємств, що входять до складу I та II груп, менший ризик притаманний підприємствам, 
характеристики яких відповідають V та VI групам, та середніми за ступенем ризику є 
підприємства, що належать до груп ІІІ та IV. Доведемо дієвість розглянутої методики, 
взаємозв’язок рейтингу групи з можливістю отримати позичку та якістю виконання кредитних 
зобов’язань. 

Для цього автором було зроблено припущення щодо імовірності отримання позички 
для кожної з груп підприємств, що представлені в табл. 5.  

Таблиця 5 
Групи та значення рейтингу відповідно до ступеня ризику 

 
Група I ІI III IV V VI 

Значення 
рейтингу 8 7 6 5 4 3 

Ступінь ризику Найбільш ризикований 
проект 

Середній ступінь 
ризикованості проекту 

Найменш ризикований 
проект 

Імовірність 
отримання 
позички, % 

0-50 0-50 51-80 81-90 91-100 91-100 

 
Метою дослідження, перш за все, було оцінити можливості підприємств окремих груп 

отримати позичку. Обов’язковою умовою було спостереження за підприємствами, що 
користувалися або зверталися за кредитами. 

Система ознак, що входять до розглянутої класифікації дозволяє виділити 3,07475*1028 

варіантів оцінки ступеня ризику інноваційної діяльності підприємств. Це максимально 
можлива кількість комбінацій наведених ознак. На практиці, на нашу думку, їх буде значно 
менше, тому що деякі з характеристик взаємознищуються та не використовуються при оцінці 
підприємств, що аналізуються.  

У результаті проведення спостереження за діяльністю 177 малих підприємств Одеської 
області розглянута вибірка була поділена, як передбачено методикою, на 6 груп з типовими 
характеристиками впроваджень інноваційних заходів відповідно до наведених 
класифікаційних ознак (табл. 6). 

Таблиця 6 
Матриця визначення кредитного рейтингу  

малих інноваційних підприємств 
I II III IV V VI 

K1,1 8 K1,2 7 K1,3 6 K1,4 5 K1,5 4 K1,6 3 

K2,1 7 K2,2 6 K2,3 4 K2,4 3 K2,4 3 K2,3 4 

K31 8 K3,2 7 K3,8 1 K3,4 5 K3,5 4 K3,6 3 

K4,2 6 K4,1 7 K4,3 5 K4,3 5 K4,4 4 K4,3 5 

K5,1 8 K5,2 7 K5,1 8 K5,1 8 K5,2 7 K5,2 7 

K6,4 4 K6,2 6 K6,4 4 K6,3 5 K6,4 4 K6,4 4 

K7,1 7 K7,1 7 K7,1 7 K7,2 6 K7,3 5 K7,2 6 

K8,1 8 K8,1 8 K8,3 2 K8,3 2 K8,2 4 K18,3 2 

K9,1 6 K9,1 6 K9,2 4 K9,2 4 K9,3 1 K9,2 4 

K10,2 6 K10,1 7 K10,3 3 K10,3 3 K10,1 7 K10,3 3 

K11,1 8 K11,1 8 K11,2 7 K11,3 5 K11,4 4 K11,4 3 

K12,2 7 K12,2 7 K12,1 8 K12,3 5 K12,3 5 K12,4 4 

K13,1 8 K13,1 8 K13,2 5 K13,2 5 K13,3 1 K13,3 1 

K14,1 8 K14,1 8 K14,2 7 K14,3 6 K14,4 4 K14,5 2 

K15,1 8 K15,3 6 K15,2 7 K15,5 2 K15,4 3 K15,3 6 

K16,1 8 K16,2 6 K16,3 4 K16,3 4 K16,4 2 K16,4 2 

R1 7,19 R2 6,94 R3 5,13 R4 4,56 R5 3,88 R6 3,69 
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Значення імовірності отримання позички в табл. 5 наведені у вигляді діапазонів, яким 
відповідають дані, отримані за результатами дослідження. Слід відзначити підприємства, які 
віднесені до груп І та ІІ, що тільки починають свою діяльність – у них практично відсутній або 
є незначний досвід ведення самостійної господарчої діяльності. Відповідно, теоретично 
ймовірність отримання такими підприємствами позички може становити 50%, однак на 
практиці її значення наближається до 0% через небажання банків брати на себе значні 
ризики, пов’язані з відсутністю у таких підприємств необхідного досвіду діяльності. 

Якщо дослідити якість обслуговування заборгованості вказаними підприємствами, то 
можна визначити певну спрямованість кредитної політики банків, що підтверджує висновки 
попереднього аналізу (табл. 7). 

Таблиця 7 
Оцінка якості обслуговування боргу серед обстежених малих підприємств 

 
Група I ІI III IV V VI 

Кількість підприємств, 
од. 10 2 30 34 45 56 

Питома вага групи 
підприємств у 

загальній кількості 
обстежених, % 

5,6 1,1 16,9 19,2 25,4 31,6 

Імовірність 
повернення позички 

(якість 
обслуговування 
заборгованості),% 

н/д н/д 90,0 95,0 98,7 99,5 

 
Таким чином, можна зазначити, що банки сьогодні не визнають можливостей надання 

позичок підприємствам перших двох груп. 
Висновки з проведеного дослідження. Запропонований підхід, на нашу думку, 

дозволяє систематизувати ознаки, притаманні інноваційній діяльності, що отримує своє 
втілення в віднесенні підприємств до певної групи ризику на підставі значення розрахованого 
рейтингу. При застосуванні на практиці, розглянутий метод може доповнювати традиційні 
підходи до здійснення аналізу кредитоспроможності позичальників. На нашу думку, особливо 
корисним буде застосування цього підходу щодо малих підприємств через його простоту, 
зручність та швидкість отримання результатів. Слід зазначити, що при аналізі підприємств, 
які займаються інноваційною діяльністю, визначення їх рейтингу на підставі розгляду 
інноваційних ознак має передувати всім наступним заходам, котрі входитимуть у систему 
оцінки кредитоспроможності. Це надасть можливості використання диференційованого 
підходу для визначення умов організації кредитних відносин з такими підприємствами. 

До перспектив подальших досліджень слід віднести розробку відповідних методів 
кредитування малих інноваційних підприємств вітчизняними банківськими установами, у 
тому числі на початковому етапі розвитку їх діяльності. 
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Анотація 
Статтю присвячено проблемам оцінки кредитоспроможності малих інноваційних 

підприємств. Обґрунтовано підхід визначення кредитного рейтингу на підставі 
класифікації малих підприємств, що впроваджують інноваційні заходи, в залежності від 
ступеня ризиків їх діяльності. 

Ключові слова: банк, малі інноваційні підприємства, ризик, кредитний рейтинг. 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам оценки кредитоспособности малых инновационных 

предприятий. Обоснован подход определения кредитного рейтинга на основании 
классификации малых предприятий, внедряющих инновационные мероприятия, в 
зависимости от степени рисков их деятельности.  

Ключевые слова: банк, малые инновационные предприятия, риск, кредитный 
рейтинг. 

 
Annotation 

The article is devoted to the problems of estimation of creditability of small innovative 
enterprises. Approach of determination of the credit rating on the basis of classification of small 
enterprises inculcating innovative measures, depending on the level of risks of their activity.  

Key words: bank, small innovative enterprises, risk, credit rating. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КЛІМАТУ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
З УРАХУВАННЯМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН 

 
Постановка проблеми. Сучасний гірничо-металургійний комплекс України – це 365 

підприємств і організацій, з яких: 14 металургійних комбінатів і заводів, 7 трубних, 10 
метизних, 16 коксохімічних, 17 по виробництву вогнетривів, 26 гірничорудних підприємств, 3 
феросплавних, 20 заводів кольорової металургії, 35 вторинних металів. Усі вони 
сконцентровані переважно на Донбасі і Придніпров'ї. Науково-технічний потенціал галузі 
складають 26 галузевих науково-дослідних і проектних інститутів, лабораторії і наукові 
співробітники галузевих кафедр 8 навчальних закладів, відділи 5 інститутів Національної 
академії наук України, заводські лабораторії. 

З часів здобуття незалежності України підприємства чорної і кольорової металургії 
почали нарощувати обсяги експорту металопродукції, напівфабрикатів і сировинних 
матеріалів. Найбільшими імпортерами українського металу є Китай, Росія, Туреччина, 
Таїланд, Болгарія, Сирія; труб – Росія, Узбекистан, Туркменія, Болгарія; залізорудної 
сировини – Польща, Чехія і Словаччина. Особливе місце у зовнішньоекономічній діяльності 
займає співробітництво з країнами СНД і Балтії. Доля експорту металопродукції в Росію в 
загальному обсязі поставок українського металу в країни СНД складає біля 80%. Українська  
металопродукція поставляється також в Білорусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузію, Латвію, 
Естонію. Науково-дослідні і проектні інститути здійснюють широкомасштабні роботи і 
приймають участь в тендерах по створенню, реконструкції і модернізації металургійних 
підприємств і окремих об’єктів в США, Індії, Пакистані, Туреччині, Алжирі, Єгипті, Ірані. 
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Високі ціни на металопродукцію і можливості нарощування її експорту зумовили в 
останні роки значний вклад цієї галузі в приріст внутрішнього валового продукту та інших 
макроекономічних показників. 

 Разом з цим, надходження інвестицій в основний капітал російсько-українських 
металургійних підприємств практично не змінюється з року в рік. Також підприємствам 
металургійного сектору гостро не вистачає науково-практичних розробок, які сприяли б 
прискоренню розвитку як самої галузі так і економіки в цілому. Тому, розробка науково-
практичних шляхів формування ефективної інвестиційної політики на підприємствах 
металургійної промисловості з урахуванням російсько-українських відносин є метою даної 
статті.  

Аналіз останніх досліджень. На сьогодні існує велика кількість наукових робіт, які 
стосуються дослідження металургійної промисловості. Але  в той же час деякі аспекти 
сучасної інвестиційної політики на підприємствах металургійної промисловості з 
врахуванням російсько-українських відносин є недостатньо висвітлені в економічній 
літературі. 

Дослідженню діяльності підприємств металургійної галузі присвятили свої роботи не 
тільки видатні вчені-економісти, такі як Ю.В. Макогон та ін., а й багато керівників-практиків і 
навіть політиків. Серед них – голова департаменту аналітики ASTRUM Investment 
Management Юрій Бєлінський, керівник прес-служби ММК ім. Ілліча Сергій Магера, Валерій 
Мазур, який у період 1993–2000 років, працюючи на різних посадах в уряді України, зокрема, 
міністром промисловості України в 1995–1997 роках, безпосередньо курирував роботу ГМК і 
глибоко обізнаний з проблемами металургійної промисловості нашої держави, доктор 
економічних наук – Георгій Оганян, міністр економіки України – Богдан Данилишин та інші [3, 
с.33]. Проте проблема розвитку ГМК в Україні потребує більш детального аналізу і пошуку 
нових шляхів щодо її вирішення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка науково-практичних шляхів 
формування ефективної інвестиційної політики на підприємствах металургійної 
промисловості з урахуванням російсько-українських відносин. У відповідності з поставленою 
метою в дослідженні розв’язувалися такі задачі: 

- систематизувати, уточнити та доповнити теоретичні основи інвестиційної політики на 
підприємствах металургійної промисловості; 

- виявити актуальні проблеми інвестиційної політики на підприємствах металургійної 
промисловості з урахуванням російсько-українських відносин; 

- запропонувати науково-практичні шляхи формування ефективної інвестиційної 
політики на підприємствах металургійної промисловості. 

Об’єктом дослідження є підприємства металургійної промисловості України та Росії. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 
- уточнені концептуальні підходи інвестиційного забезпечення підприємств 

металургійного комплексу; 
- проведений економічний моніторинг інвестиційної політики на підприємствах 

металургійної промисловості України та Росії; 
- побудована модель перспективного розвитку підприємств металургійної 

промисловості України та Росії. 
Виклад основного матеріалу. Прогнозоване в цьому столітті зростання світового 

споживання природних, в тому числі мінерально-сировинних ресурсів, викликає необхідність 
здійснення нової мінерально-сировинної політики усіма промислово розвиненими країнами з 
метою захисту своїх інтересів. 

Підраховано, що розвідані в межах континентальної суші світові запаси мінеральної 
сировини забезпечать зростаючі потреби людства на досить коротку історичну перспективу: 
нафти – на 40 років, природного газу – на 65, міді, нікелю і олова – на 30-35, свинцю і цинку – 
на 20-25, золота і срібла – на 15-20 і лише кам’яного вугілля – більш ніж на 200 років. [1, с.45] 

Розвиток світової економіки постійно супроводжується неухильним зростанням 
споживання паливо-енергетичних та інших видів мінеральної сировини. З добутих за останні 
100 років більше 185 млрд. т. вугілля та 45-50 млрд. т. залізної руди більше половини 
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припадає на 1960-2000 роки. Споживання інших видів мінеральної сировини, особливо 
кольорових та легованих металів, збільшилося за цей же період в 3-5 разів та більше. 

Шляхи структурної перебудови і розвитку усіх галузей гірничо-металургійного 
комплексу України визначені Національною програмою його розвитку. Рівень обсягів 
виробництва на перспективу згідно Програми складе по готовому прокату в 2010 році 25 млн. 
тон.[4, с.56]. 

Головними заходами структурної перебудови галузі є: 
- виведення із експлуатації зайвих, морально та фізично зношених агрегатів; 
- консервація резервних потужностей; 
- завершення будівництва раніше початих об’єктів і реконструкція діючих агрегатів і 

виробництв; 
- диверсифікація виробництв; 
- розробка механізмів, створення відповідних структур для розв’язання соціальних 

проблем; 
- впровадження енерго- і матеріалозберігаючих екологічно чистих безвідходних 

технологій. 
Оскільки металургія галузь фондомістка, а можливості державного бюджету обмежені, 

держава зацікавлена в залученні іноземних інвестицій, створенні відповідної  законодавчої 
бази, виконання планів приватизації. Сьогодні в гірничо-металургійному комплексі 
приватизовано, а також перебувають в стадії приватизації близько 200 підприємств, з них 
орендних – 5, державної форми власності – 118. 

Вирішальними для розвитку галузі є наступні інвестиційні проекти: 
- реконструкція окремих ділянок металургійного комбінату «Запоріжсталь»; 
- завершення реконструкції стану гарячої прокатки 1700 «Металургійного комбінату 

ім. Ілліча»; 
- будівництво установки для вдування пиловугільного палива в доменну піч №9 

металургійного комбінату «Криворіжсталь»; 
- будівництво фольгопрокатного виробництва на ВАТ «Запорізький алюмінієвий 

комбінат». 
Найбільшим потенціалом підвищення ефективності енергозбереження в металургії 

володіє відмова від мартенівської технології в сталеплавильному виробництві. На 
сьогоднішній день мартенівська технологія збереглася тільки в Україні, Росії та Індії. При 
цьому більше половини мартенів, що збереглися у світі (55%) працюють в Україні. Частка 
сталі, що виплавляється мартенівським способом, складає 44%. В Росії за допомогою 
мартенів виплавляється близько 20% сталі.[2, с.57] 

Найбільш важливим напрямком підвищення енергоефективності є застосування машин 
неперервної виплавки заготовок. В Україні тільки 29% сталі розливається неперервним 
способом, в той час як в розвинених індустріальних країнах ця цифра близька до 100%. Це, в 
свою чергу, означає підвищені енерговитрати у виробництві, пов’язані із попереднім 
підігрівом виливків. В даний час машини неперервної виплавки заготовок використовуються 
на металургійних комбінатах «Азовсталь», «ім. Ілліча», Донецькому та Єнакієвському 
метизних заводах. 

Постійний ріст цін на природний газ визначає необхідність модернізації металургійного 
виробництва: використання альтернативних відновлювачів в доменному виробництві, 
відмова від мартенівської технології в сталеплавильному виробництві, максимальне 
використання технології неперервної виливки заготовки і слябів. Із щорічного споживання 
металургійним комплексом України приблизно 7,6 млрд. кубічних метрів газу (біля 10 % від 
загального споживання газу) на доменне виробництво припадає 40% [3, с.33]. Тому 
важливим напрямком модернізації в доменному виробництві є перехід від використання газу 
до використання пиловугільного палива. Поки що вдування пиловугільного палива в Україні 
застосовується лише на Донецькому метисному заводі. В європейських країнах газ в 
доменних печах практично не використовується. Вартість впровадження установки 
пиловугільного вдування для одного домену коливається від 40 до 80 млн. доларів США. 

У відповідності з оцінками експертів, після реалізації комплексу заходів по модернізації 
виробництва сумарна річна економія використання газу в доменному, сталеплавильному та 
прокатному виробництві складе 4,6 млрд. метрів кубічних або 60% від поточного загального 
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рівня споживання в металургії: в прокатному виробництві – 0,6 млрд. м3 за рахунок 
впровадження технології неперервного розливу сталі; в сталеплавильному виробництві – 1,2 
млрд. м3 за рахунок заміни мартенів на конвертери; в доменному виробництві 2,8 млрд. м3 за 
рахунок впровадження технології вдування пиловугільного палива [3, с.34] 

Основною підтримкою з боку держави підтримки сировинної бази металургії повинно 
стати вдосконалення законодавства з надрокористування в напрямку диференціації ставок 
оподаткування на добування корисних копалин в частині руд чорних та кольорових металів в 
залежності від умов розробки. Також важливим фактором розвитку металургійної 
промисловості з позицій її ресурсного забезпечення є розширення використання вторинної 
сировини – лому та відходів чорних та кольорових металів. Використання лому при 
виробництві металів дозволяє економити енергоресурси, сировину, матеріали, підвищує 
ефективність використання технологічних агрегатів, знижує шкідливий вплив на навколишнє 
середовище. На сьогодні значна частина металургійних підприємств підійшла до порогу 
рентабельності. Якщо не вживати заходів по розвитку галузі, то металургійну промисловість 
як України, так і Росії очікує негативний сценарій розвитку. 

З метою покращення інвестиційного клімату в металургійній промисловості України 
пропонується наступна схема-алгоритм управління інвестиційними ресурсами в інтересах 
розвитку підприємств металургійного комплексу як України, так і Росії (рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.  Схема-алгоритм управління інвестиційними ресурсами в інтересах 

розвитку підприємств металургійного комплексу  
 

Висновки з проведеного дослідження.  Сьогодні існує необхідність перегляду умов 
взаємних зв’язків України та Росії в металургійній галузі. Інвестиційна політика на 
підприємствах металургійного комплексу України та Росії повинна базуватися на 
взаємовигідному співробітництві та науковому підході системних досліджень в даній галузі. 
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Анотація 
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інститут. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы и последствия кризиса в металлургической 

промышленности Украины. Предложены пути для преодоления кризисных явлений в 
данной отрасли. 
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In the article problems and consequences of financial crisis are lighted up for a mining and 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Визначення ефективності розвитку галузей промислового 
комплексу регіону має певну подібність до оцінки народногосподарської (суспільної) 
ефективності капіталовкладень. Це пов’язано, у першу чергу, з тим, що господарство регіону 
є частиною економічної системи країни. Крім того, в умовах трансформації економічних 
відносин адміністрації регіону передана частина функцій, що раніше виконувалися в 
централізованому порядку (прогнозування, розподіл ресурсів, у тому числі капітальних 
вкладень тощо). Тому й на регіональному рівні продовжує діяти принцип 
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народногосподарської ефективності, відповідно до якого пріоритет надається вищим 
(суспільним) інтересам. Звідси й оцінка народногосподарської ефективності звичайно 
базується на застосуванні узагальнюючих показників, що враховують результат здійснених 
витрат для всього суспільства або великої його частини. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ 
формування інвестиційної діяльності в регіоні зробили В.П. Александров, П.П. Борщевський, 
Ю.М. Бажал, О.П. Гош, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, Л.С. Головко, Н.П. Гончарова,       
Б.М. Данилишин, Л.І. Дідківська, С.І. Дорогунцов, М.С. Данько, В.П. Дубіщев, Я.А. Жаліло, 
М.З. Згуровський, Г.І. Калитич, Т.М. Качала, А.С. Лисецький, С.В. Мочерний, А.Є Никифоров, 
В.П. Соловйов, А.М. Стельмащук, Д.М. Стеченко, А.І. Сухоруков, В.К. Хаустов, 
М.І.Фащевський, А.М. Федорищева, Л.Г. Чернюк, В.І. Чижова, С.М. Чистов та ін. 

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування основних принципів та 
факторів регіональної ефективності інвестицій в розвитку промислових підприємств регіону. 

Виклад основного матеріалу. Регіональна ефективність капіталовкладень 
визначається, як відомо, відношенням приросту річного обсягу національного доходу за 
розрахунковий період при заданій його речовинній структурі в порівнянних цінах до 
капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва, що зумовили цей приріст. Однак 
у новій ситуації трактувати регіональну ефективність інвестицій тільки як 
народногосподарську оцінку витрат було б неправомірним. В умовах господарювання, що 
змінилися, для визначення регіональної ефективності вже недостатньо, на наш погляд, 
використовувати який-небудь один (навіть узагальнюючий) показник. Це пояснюється 
виникненням різноспрямованих інтересів приватного власника, населення й адміністрації 
регіону. У зв’язку з цим необхідно змінити сам підхід до її визначення: застосовувати не один 
узагальнюючий, а цілу систему показників регіональної ефективності інвестицій, що 
враховувала б як приватні, так і суспільні і, насамперед, регіональні інтереси. 

Отже, для об’єктивної оцінки регіональної ефективності інвестицій в умовах 
різноманіття форм власності необхідна система взаємозалежних показників, яка включала б 
у себе показники, що відображають інтереси всіх суб’єктів, які беруть участь у 
відтворювальному процесі: народного господарства в цілому, регіону, приватного власника 
інвестиційних ресурсів. У загальному вигляді така система повинна включати показники 
ефективності інвестицій на макро-, мезо- і мікрорівні [2, С. 185]. Однак у розроблених 
рекомендаціях і в опублікованих роботах поки що відсутні чіткі положення щодо формування 
такої системи показників і порядку їхнього узагальнення у випадку їх різноспрямованості. 
Тому розглянемо це питання докладніше. 

Відзначимо, насамперед, що саме система показників регіональної ефективності 
інвестицій має бути покладена в основу вибору варіантів відновлення промислового 
потенціалу і регіональних програм розвитку виробництва при їх фінансуванні або наданні 
гарантій обласного бюджету під позикові кошти для реалізації бізнес-планів і регіональних 
програм. Отже, у розглядувану систему показників необхідно включити індикатори макро-, 
мезо- і мікрорівнів, які будуть відбивати і загальну регіональну концепцію розвитку економіки 
України, і регіональну соціально-економічну ситуацію, комерційну ефективність 
інвестиційного проекту. З огляду на вищевикладене, вибір пріоритетних об’єктів для 
фінансування доцільно здійснювати, на нашу думку, на основі таких показників, значення 
яких повинні встановлюватись в ході попередньої експертизи бізнес-планів і програм 
розвитку підприємств, зокрема: 

1. Показник обсягу випущеної продукції в грошовому вираженні. Значущість цього 
показника визначається тим, що він безпосередньо пов’язаний з величиною валового 
регіонального продукту – одного з основних статистичних індикаторів економічного розвитку 
регіону. Одночасно зростання цього показника відповідає економічним інтересам усього 
суспільства, тому що збільшує валовий внутрішній продукт країни. 

2. Показник, що характеризує кількість новостворених (або збережених) робочих місць 
у ході реалізації бізнес-плану або програми. Значення цього показника полягає в тому, що 
він відображає динаміку зайнятості населення регіону, тобто соціальний аспект регіональної 
ефективності. 

3. Показник бюджетного ефекту бізнес-плану. Він визначається як сальдо надходжень і 
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виплат з бюджету в зв’язку з реалізацією розглядуваного проекту і виражає економічні 
інтереси місцевого господарства та регіону. 

4. Показник загальної вартості проекту, що відображає витрати інвесторів на його 
реалізацію. 

5. Показник вартості одного робочого місця. 
6. Індекс дохідності проекту, який є досить простим при розрахунку й ілюструє 

значущість проекту для власника інвестиційних ресурсів. 
7. Показник рентабельності проекту. 
Перелічені показники детально описані в економічній літературі і не потребують 

додаткового розгляду [1, С. 13; 5, С. 99-102].  
Пропонований підхід до добору інвестиційних проектів для фінансування або надання 

гарантій обласного бюджету передбачає використання не одного, а декількох критеріїв 
оцінки цих проектів. Тому об’єктивний вибір найбільш ефективних варіантів розвитку 
промислового комплексу, його реструктуризації за двома й більше критеріями неможливий 
без використання економіко-математичних методів і моделей, в яких у формалізованій, 
математичній формі знаходить висвітлення взаємозв’язок різних показників, що враховують 
різні сторони економічної діяльності промислового комплексу в регіоні. 

Формування моделей регулювання розвитку промислового комплексу в регіоні з метою 
поліпшення соціально-економічної ситуації є надзвичайно складним процесом, який 
складається з різних етапів, що охоплюють безліч аспектів; останні описуються великою 
кількістю параметрів і змінних, котрі повинні ретельно узгоджуватися між собою. Складність 
процесу моделювання визначається складністю самої модельованої системи. Тому 
обґрунтування моделей вибору варіантів розвитку промислового комплексу регіону, 
розробка його основних параметрів на перспективу, узгодження галузевих і територіальних, 
внутрішньорегіональних і міжрегіональних народногосподарських аспектів необхідно 
здійснювати з використанням сучасних економіко-математичних методів. 

До основних переваг переходу до модельної технології регіонального регулювання 
процесу промислового розвитку можна віднести такі [6, C. 251]: 

1. Формалізація економічних задач, що стоять перед регіональною економікою, і 
застосування економіко-математичних методів підвищують точність їх вирішення, 
скорочують трудомісткість і терміни розрахунків найважливіших параметрів у сфері 
управління розвитком промислового комплексу регіону. При цьому створюється можливість 
реалізації принципу багатоваріантності управлінських рішень, що істотно підвищує їх наукову 
обґрунтованість, а, отже, ефективність розвитку економіки регіону і його найважливіших 
галузевих комплексів. 

2. Використання методів економіко-математичного моделювання дозволяє розширити і 
поглибити область кількісного аналізу при прийнятті рішень на регіональному рівні. За 
допомогою цих методів вивчається й описується взаємодія багатьох факторів, що 
справляють вплив на розвиток галузей промислового комплексу, виділяються найбільш 
суттєві аспекти. 

3. Методи економіко-математичного моделювання сприяють розробці й 
удосконалюванню теоретичних підходів до вирішення проблем розвитку економіки регіону, 
його основних комплексів, у тому числі й промисловості. Тим самим підвищується ступінь 
адекватності прийнятої концепції регіонального розвитку фактичному стану об’єкта 
дослідження. 

4. Розробка і застосування економіко-математичних моделей на регіональному рівні 
впливають на удосконалення інформаційної бази економічних досліджень у регіоні. При 
переході до модельної технології вироблення рішень формулюється система чітких вимог до 
їхнього інформаційного забезпечення, відбувається процес упорядкування інформації, 
розробляються строгі алгоритми її формування, перетворення і коректування. 

Таким чином, об’єктивний вибір оптимального варіанта розвитку промислового 
комплексу регіону при орієнтації на кілька критеріїв неможливий без використання економіко-
математичних моделей, в яких у формалізованій, математичній формі відображається 
взаємозв’язок основних показників, що враховують головні аспекти функціонування й 
удосконалення галузей промисловості. 
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При розробці моделі регіонального регулювання розвитку промисловості варто 
звернути увагу на такий потужний внутрішній ресурс інвестування цієї галузі, як 
амортизаційні відрахування. 

У даній ситуації амортизаційна політика підприємств повинна бути більш ефективною, 
спрямованою на поліпшення і відновлення активної частини основних фондів і виробничих 
потужностей. Від вирішення цієї проблеми буде залежати життєздатність промислових 
підприємств, їх фінансове становище, конкурентоспроможність самого підприємства і його 
продукції, а також можливість залучення додаткових фінансових коштів [4, С. 13]. 

Для точного і правильного інвестиційного аналізу привабливості об’єкта інвестування 
доцільно навести фактори оцінювання інвестиційного клімату на промислових підприємствах 
(див. табл. 1) [3, С. 30].  

Таблиця 1 
Фактори оцінювання інвестиційного клімату на промислових підприємствах 

регіону 
 

Комплексні фактори Складові комплексних факторів 
Характеристика 
економічного 
потенціалу 

Забезпеченість регіону ресурсами, біокліматичний фактор, наявність вільних земель 
для виробничого інвестування, рівень забезпеченості енергетичними та трудовими 
ресурсами, розвинутість науково-технічного потенціалу й інфраструктури 

Загальні умови 
господарювання 

Екологічна безпека, розвиток галузей матеріального виробництва, обсяги 
незавершеного будівництва, рівень зношеності основних виробничих фондів, розвиток 
бази будівництва 

Зрілість ринкового 
середовища в регіоні 

Розвинутість ринкової інфраструктури, вплив приватизації на інвестиційну активність, 
інфляція та її вплив на інвестиційний процес, рівень залучення населення в 
інвестиційний процес, розвинутість конкурентного середовища підприємництва, 
місткість місцевого ринку збуту, інтенсивність міжгосподарських зв’язків, експортні 
можливості, присутність іноземного капіталу 

Політичні фактори Рівень довіри населення до регіональної влади, відносини між центром та 
регіональною владою. Рівень соціальної стабільності, стан національно-релігійних 
відносин  

Соціальні та 
соціокультурні фактори 

Рівень життя населення, житлово-комунальні умови, розвинутість медичного 
обслуговування, поширеність алкоголізму та наркоманії, рівень злочинності, величина 
реальної заробітної плати, вплив міграції на інвестиційний процес, ставлення 
населення до вітчизняних та зарубіжних підприємців, умови роботи для іноземних 
спеціалістів 

Організаційно-правові 
фактори 

Ставлення влади до іноземних інвесторів, дотримання законодавства органами 
державної влади, рівень оперативності при прийнятті рішень та реєстрації 
підприємств, доступ до інформації, рівень професіоналізму місцевої адміністрації, 
ефективність діяльності правоохоронних органів, умови переміщення товарів, капіталу 
та робочої сили, ділові якості та етика місцевих підприємців 

Фінансові фактори Доходи місцевих бюджетів, доступ до фінансових ресурсів з Державного та місцевого 
бюджетів, доступ до кредиту в іноземній валюті, рівень банківського відсотка, 
розвинутість банківської співпраці, питома вага довгострокових кредитів, сума вкладів 
на душу населення, частка збиткових підприємств. 

 
Найбільш поширеним методом, що застосовується в оцінюванні інвестиційного клімату, 

є ранжирування регіонів. У результаті цієї процедури складається рейтинг, тобто лінійний 
ряд об’єктів, у якому вони за поєднанням вибраних ознак перебувають на рівній відстані 
один від одного. Кожному з них присвоюють порядковий номер (ранг), що відповідає його 
місцю в загальному ряду. Найбільш привабливому регіону з погляду доцільності 
інвестування зазвичай присвоюють перший ранг. На основі як рейтингів, так і абсолютних 
значень показників, здійснюється групування. У цьому випадку кожен регіон зараховують до 
певного класу (типу) об’єктів, виділеного експертами за поєднанням умов інвестування і 
рівнем переваги для інвестора. 

Можна виділити три найбільш характерні підходи до оцінювання інвестиційного клімату 
регіону. 

Перший підхід є звуженим. Він базується на оцінюванні динаміки валового внутрішнього 
продукту, національного доходу й обсягів виробництва промислової продукції; динаміки 
розподілу національного доходу; пропорції заощадження та споживання; ходу 
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приватизаційних процесів; стану законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; 
розвитку окремих інвестиційних ринків, зокрема фондового і грошового. 

Другий підхід – розширений, факторний. Він ґрунтується на оцінюванні набору 
факторів, що впливають на інвестиційний клімат. Серед них: характеристика економічного 
потенціалу; загальні умови господарювання; зрілість ринкового середовища в регіоні; 
політичні фактори; соціальні і соціокультурні; організаційно-правові; фінансові фактори. 

Особливостями багатофакторного підходу до оцінювання інвестиційного клімату є: 
протилежність категорій інвестиційного клімату й інвестиційного ризику, розмежування 
понять інвестиційного та підприємницького клімату; зв’язок інвестиційного клімату з 
інвестиціями в реальний сектор економіки; наголос на об’єктивний характер інвестиційного 
клімату країни (регіону), його незалежність від волі окремих інвесторів, зв’язок інвестиційного 
клімату з інвестиційним потенціалом та умовами діяльності інвестора; пріоритет якісної 
однорідності факторів при класифікації регіонів. 

При факторному підході до оцінювання інвестиційного клімату економічних систем 
різного рівня зведеним показником може виступати сума множини середньозважених оцінок 
за всіма факторами: 

 ∑ += )( jj PXQ   (1) 
де Q  – сумарна зважена оцінка інвестиційного клімату, регіону, галузі; 

jX  – середня бальна оцінка j-го фактора для регіону, галузі; 
jP  – вага j-го фактора. 

Зведений показник оцінки інвестиційного клімату може слугувати певним критерієм 
привабливості тієї або іншої економічної системи для здійснення інвестицій. Також він може 
бути доповнений інформацією про розвиненість тих або інших факторів, що здійснюють 
безпосередній вплив на стан і динаміку інвестиційного клімату. При прийнятті рішення про 
об’єкт вкладення коштів кожний інвестор має право орієнтуватися на свій набір факторів. 

Третій підхід – ризиковий. Прихильники цього підходу як складові інвестиційного клімату 
розглядають два основні варіанти: інвестиційний потенціал та інвестиційні ризики; 
інвестиційні ризики і соціально-економічний потенціал [3, С. 31-33]. 

Висновки з проведеного дослідження.  З вищезазначеного можна зробити декілька 
висновків: Методологія і методики оцінювання інвестиційного клімату потребують 
доопрацювання і уточнень. Оцінкам категорії інвестиційного клімату властивий суб’єктивізм. 
Інвестиційний клімат є досить рухомою, різноплановою характеристикою умов інвестиційної 
діяльності, що включає, на наш погляд, декілька рівнів оцінювання, що пов’язано з потребою 
в конкретизації аналізу для окремих видів і джерел інвестицій та економічних систем, що 
інвестуються. 
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Анотація 
В роботі подано перелік основних показників ефективності інвестицій в розвиток 

промислових підприємств. Проаналізовані основні переваги переходу до модельної 
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технології регіонального регулювання процесу промислового розвитку та наведені фактори 
оцінювання інвестиційного клімату на промислових підприємствах регіону.  

Ключові слова: регіон, інвестиції, промислові підприємства, промисловий розвиток. 
 

Аннотация 
В работе представлены перечень основных показателей эффективности инвестиций в 

развитие промышленных предприятий. Проанализированы основные преимущества 
перехода к модельной технологии регионального регулирования процесса промышленного 
развития и приведены факторы оценки инвестиционного климата на промышленных 
предприятиях региона.  

Ключевые слова: регион, инвестиции, промышленные предприятия, промышленное 
развитие. 

 
Annotation 

The paper lists the basic parameters of efficiency of investment in industrial development. 
Analyzed the main benefits of conversion technologies to model regional regulation of industrial 
development and are evaluating the investment climate factors on industrial region.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Постановка проблеми. У період глобалізації ділових, економічних та соціально-

культурних відносин, динамічного застосування науки та техніки та загального 
інтелектуального розвитку людства, відбувається трансформація та поява нових 
економічних, соціальних, організаційних та інших потреб в суспільстві. Для того щоб 
задовольнити ці потреби сфера виробництва намагається створювати відповідно нові 
матеріальні блага (товари, послуги). Але підвищений попит вимагає збільшення масштабів 
виробництва, оскільки на існуючий базі повністю задовольнити нові потреби неможливо, 
отже, стає необхідним використання інновацій для сучасного розвитку підприємств. 
Нагадаємо, що у 1957 році Сайман Солоу у роботі «Технічні зміни і функція сукупного 
виробництва» розрахував, що збільшення удвічі валової продукції на одну витрачену 
людино-годину в США за період з 1900 по 1949 роки відбулося на 12,5 % за рахунок 
підвищення капіталоозброєності праці і на 87,5 % за рахунок технологічних змін. У 1987 році 
даній роботі була присуджена Нобелівська премія [1, с. 147]. Тобто, навіть пів століття тому, 
було визначена провідна роль змін, технологічних (а не технічних), що вкрай необхідні для 
створення стабільності, розвитку та загальної ефективної роботи економічних систем в 
країні. Інновація (у вигляді нових продуктів, технології, методів управління) є результатом 
інноваційної діяльності, важливо не тільки впровадити її з мінімальними витратами, а і 
отримати цінність, що має бути корисною та потрібною для суб’єкта інноваційної діяльності 
та суспільства. Така цінність повинна відповідати певним вимогам як з боку новатора та і 
інвестора, який ініціює її впровадження, так і з боку майбутніх споживачів цієї інновації. 
Рівень досягнення цих «вимог» характеризується показником ефективності. Досить важливо 
вчасно та повно оцінити ефективність від інновацій для всіх суб’єктів інноваційної діяльності 
(інноватор, інвестор, споживач та «держава»).  
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Аналіз останніх досліджень. Проблематикою визначення ефективності, як 
економічної категорії, займалися багато вчених у минулому столітті, а саме: Друкер П., 
Тейлор Ф., Гант Г. і Л. (школа наукового управління: підвищення виробітку праці напряму 
пов’язано з ефективністю (економічною), праці Урвика Л., Муни Д., Слоуна А. (школа 
адміністративного управління – універсальні принципи управління дорівнюють росту 
ефективності), актуальність та неоднозначність цього терміну визиває цікавість і у 
дослідників сьогодення: Балабанов І. Т., Гайдис Н. М., Гриньов А. В., Пересада А. А., Череп 
А. В., Чорна М. В., Фатхутдинов Р. А., дослідження ефектів, як показник виміру ефективності 
(інноваційної діяльності) – Волков О. І., Денисенко М. П., Завлін Е. Н., Ільєнкова С. Д., Чулок 
А. А та інші. 

Постановка завдання. Незважаючи на значний інтерес вчених-економістів до 
визначення категорії ефективності та ефектів інноваційно-інвестиційної діяльності, на 
сьогоднішній день відсутня єдина точка зору її визначення та оцінки, тому перед нами 
постала задача дослідити сутність даного поняття та розглянути значення, взаємозалежність 
та кількісно виміряти вплив ефектів інноваційно-інвестиційної діяльності на загальне 
функціонування підприємства та інноватора зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Досить часто економісти використовують поняття 
ефективність, результативність та продуктивність у значенні синонімів. На нашу думку, це – є 
не доречним. Але дана схожість у поглядах може бути поясненна, тим, що головною ознакою 
кожної з цих категорій є те, що вони всі відображають підсумок (бажано позитивний), який 
показує відношення результату до витрачених ресурсів. Але головною відмінністю всіх цих 
понять – є ступінь та повнота (за різними напрямами) досягнення цілей діяльності. 

Таблиця 1 
Відмінні риси між категоріями «ефективність», «результативність» та 

«продуктивність» 
 

Ознаки Продуктивність Ефективність Результативність 
загальне наслідок процесу діяльності 
мета отримання результату вчасно і 

з мінімальними витратами 
отримання корисного 

ефекту 
одержання результату 
(бажано позитивного) 

вимірники продуктивність ресурсів (праці) ефекти (економічний, 
соціальний інші) 

результат (наприклад, 
збільшення прибутку на 20 

%) 
 
Також поряд з науковцями, які ототожнюють зміст значення «результативності» та 

«ефективності» стоїть Булгаков М. І., який визначає, що: «Ефективність – це співвідношення 
ефекту (результату) і витрат (ресурсів), що зумовили цей ефект» [2, с. 341]. Звернувши увагу 
на твердження, які наведені у стандарті ISO 9000:200 п.3.2.14-3.2.15 [3] визначимо, що 
ефективність – це співвідношення між досягнутими результатами та використанням ресурсів; 
результативність – це ступінь реалізації запланованої діяльності і запланованих результатів. 
Отже, використання та оцінка кожного із двох термінів має своє «забарвлення» і залежить 
від об’єкта оцінювання. За цим стандартом, оцінка ефективності неможлива без визначення 
витрат, необхідних для досягнення мети. Для оцінки результативності використовуються  
показники, що були заплановані. Тому, ми розуміємо, що оцінити результативність є більш 
можливим, у порівнянні з ефективністю, так як величина (значення) запланованого 
результату розраховується ще на початку діяльності, наприклад, збільшення товарообігу на 
20 %.  

Ефективність передбачає можливість порівняння альтернатив, результатів, шляхів 
розвитку, вона існує при наявності: 

- певної точки відліку, бази і критеріїв для порівняння і оцінки; 
- встановленої системи (ієрархії) цілей розвитку системи; 
- встановлених обмежень (умов) внутрішнього і зовнішнього по відношенню до системи 

середовища, які задають певний діапазон розвитку системи, результатів її функціонування, 
альтернатив [4, с. 80]. 

Ефективність інноваційної діяльності підприємства – це показник реалізованих, 
позитивних, очікуваних (прогнозованих) наслідків впровадження певного інноваційного 
проекту, який повинен відображати у сукупності симбіоз величини інноваційного ефекту та 
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міри повноти і якості досягнення первісно очікуваних цілей, мети та вигод, що були 
сформовані на початку розробки інноваційного проекту [5, с.152-153].  

Якщо порівняти похідні, які утворюють ефективність, а це – слова «результат» та 
«ефект», тоді перша категорія у широкому значенні – це підсумок, наслідок, кінець процесу, 
дії. А під «ефектом» частіше розуміють кінцевий та корисний результат, тобто віддача від 
ефекту належить не тільки суб’єкту, який здійснює діяльність, а і суспільству. Отже, на нашу 
думку, ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності – це комплексний показник, якій 
характеризує ступінь задоволення суб’єкта станом та формою об’єкта інноваційної 
діяльності, разом з цим суспільство отримує корисний ефект.  

Зазначимо, що дотепер не існує єдиної концепції щодо методик розрахунку 
ефективності інноваційних проектів. Причина – це особливість і унікальність кожного 
інноваційного проекту, та не передбачуваність появи, «поведінки» ефектів від інноваційної 
діяльності, а також більш широке коло суб’єктів інноваційної діяльності порівняно з 
інвестиційною. Оцінка ефективності інноваційної діяльності повинна базуватися на системі 
показників, яка всебічно розкриває її зміст. Більшість існуючих методів оцінки ефективності 
інновацій дозволяють її оцінити тільки з позиції інвестора, коли інноватор також спрямовує 
свою діяльність на досягнення ефективності. Важливість визначення та оцінки ефектів 
інноваційно-інвестиційної діяльності спричинена, тим що ефекти виникають не тільки у кінці 
інноваційної діяльності (створення нової або удосконалення існуючої), а також на протязі 
всього інноваційного циклу. На нашу думку, ефекти від інноваційно-інвестиційної діяльності 
можна поділити на два типи (рисунок 1):  

- ресурсний; 
- науково-технічний. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Типи та види ефектів інноваційної діяльності 
 
Відмітимо, що обидва типи знаходяться у тісній залежності, але провідна роль 

належить науково-технічному ефекту від інновацій. Саме цей тип визначає сутність 
інноваційної діяльності (створення нового або вдосконалення існуючого предмету, що описує 
досягнення науки, техніки та економіки). 

На нашу думку, разом із визначенням економічного ефекту інноваційної діяльності 
необхідно відокремлювати і значення інших ефектів, інакше втрачається сутність інновацій 
(згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» [6]). Зазначимо, що організаційно-
управлінський ефект знаходиться в залежності від кожного з ресурсних ефектів, але 
виникати може не завжди. Організаційно-управлінський ефект інноваційної діяльності 
досягається внаслідок створення нових або вдосконалення існуючих елементів управління 
та виникає через існування інших ефектів інноваційної діяльності. 

Звертає на себе увагу фактор невизначеності показників ефективності для інноватора у 
порівнянні із значною кількістю наявних методів такої оцінки актуальних тільки для інвестора. 
Дана проблема глибоко пов’язана із специфікою інновації, їх багато критеріальністю та 
складністю надання кількісної оцінки. А головна причина відсутності методу оцінки 
ефективності згідно інтересів інноватора – відсутність еталонних показників, за якими 
потрібно порівнювати проект (наприклад, для інвестора успіх проекту буде оптимальний за 
умови NPV>0, PI>0). Об’єкт подальшого дослідження – це створення системи показників для 
оцінки ефективності дій та рішень інноватора при інноваційно-інвестиційної діяльності.  

Ефективність інноваційної діяльності 

Науково - технічний ефект Ресурсний ефект 

Економічний 

Соціальний 

Екологічний 

Правовий 

Організаційно-управлінський 

типи ефекту 

вид ефекту 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 
 
 

 107 

 
Таблиця 2 

Основні показники оцінки ефектів інноваційно-інвестиційної діяльності 
 

Економічний Науково-
технічний 

Соціальний Екологічний Правовий Організаційно-
управлінський 

Показники (кількісні)- загальна величина ефекту в розрахунку на одиницю витрачених ресурсів 
- прибуток від 
впровадження 
інновацій; 
- збільшення 
фондоозброєності 
- скорочення 
періоду окупності 
інвестицій. 

- підвищення  
коефіцієнта 
автоматизації 
виробництва. 
 

- збільшення 
робочих місць; 
- підвищення 
кваліфікації;  
- підвищення 
продовження 
життя 
робітників та 
членів їх родин 

- зниження 
відходів 
виробництва; 
- покращення 
ергономічності 
(зниження шуму, 
вібрації) 

- зменшення 
звернень до 
суду через 
невірне 
трактування 
питань 
інноваційної 
діяльності  

- зменшення 
кількості 
керуючих над 
керованими. 
 

Показники (якісні)- порівняння з існуючими показниками 
- покращення 
використання 
ресурсів; 

- підвищення 
науково-
технічного рівня 
виробництва 
- підвищення 
конкурентоспромо
жності  

- покращення 
репутації, 
іміджу 
- підвищення 
ступеня 
задоволеності 
фізіологічних та 
духовних 
потреб 
робітників  

- підвищення 
екологічності 
продукції, що 
випускається; 
- збільшення 
відповідальності 
за порушення 
екологічного 
законодавства  

- підвищення 
захищеності 
інтелектуальн
ої власності 
(захист від 
плагіату) 

- підвищення 
значення та 
впливу 
корпоративної 
культури; 
- 
удосконалення 
організаційної 
структури (в 
залежності від 
попиту) 

 
Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності для інноватора – суб’єктивно-

об’єктивний показник, який повинна задовольняти вимоги як інвестора, оскільки ним надана 
ресурсна підтримка, так і споживача від задоволення попиту якого, буде залежить 
«успішність» інновації на ринку. Найпростіше вираз такої залежності буде мати вигляд Р=S 
«Закон попиту і пропозиції», де попит (P) – це грошовий вияв потреби, тобто та необхідна 
кількість та якість товарів, яка необхідна споживачу. А пропозиція (S) – це результат 
переробки ресурсу, який приймає форму товару, що підприємство-виробник продає на 
ринку. 

Із вищенаведеного можна стверджувати, що ефективність інновацій для інноватора 
обмежена мірою необхідності задоволення потреби споживача у інновації, та ступенем 
виробничих можливостей підприємства втілити необхідну потребу «у життя» - створити 
необхідну інновацію 

Економічний ефект інноваційно-інвестиційної діяльності з урахуванням інтересів 
інноватора буде мати обмеження, що визначені таблицею 3.  

Таблиця 3 
Система показників (обмежень), що формують попит і пропозицію по 

відношенню до інноватора 
 Обмеження         Обмеження 

Виручка Якість 
Гудвіл (місце на ринку) Корисність  

(необхідна цінність) 

Показник інформованості 
(відомість) 

Наявні ресурси 
(виробничі можливості) П

ід
пр
иє
м
ст
во

, 
ха
рч
ов
ої

 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і 

на
 я
ко
м
у 

вп
ро
ва
дж
ує
ть
с

я 
ін
но
ва
ці
я 

Ін
но
ва
то
р 

С
пож

ивач на 
ринку 

Платоспроможність 
 
 
 
Висновки з проведеного дослідження. Нами був проведений аналіз ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності на прикладі виробника лікеро-горілчаної продукції, у 
результаті були отриманні наступні результати: економічний ефект від впровадження 
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інноваційної технології для споживача з урахуванням інтересів інноватора склав 20,22 грн. (< 
21,30 грн. – ціна однієї пляшки), що є менше ніж його платоспроможність (51,57 грн.). 
Значення екологічного ефекту та соціального становлять 2,19 грн. та 4,62 грн. відповідно. 

Перспективи подальшого дослідження тісно пов’язані з вдосконаленням кількісної 
оцінки ефектів від інноваційно-інвестиційної діяльності з урахуванням специфіки підприємств 
харчової промисловості. 
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Анотація 

У статті визначені основні види ефектів, що застосовуються при оцінки 
ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. Автором запропонована методика 
оцінки ефективності з урахуванням інтересів інноватора. 

Ключові слова: ефективність, види ефектів, інноватор. 
 

Аннотация 
В статье определены основные виды эффектов, которые используются для оценки 

эффективности инновационно-инвестицонной деятельности. Автор предложил 
методику оценки эффективности, которая учитывает интересы инноватора. 

Ключевые слова: эффективность, виды эффектов, инноватор. 
 

Annotation 
In the article principal views of effects which are used for performance evaluation of 

innovatively-investitsonnoj activity are advanced. The author has offered a technique of 
performance evaluation which considers interests innovator. 

Key words: efficiency, kinds of effects, innovator 
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ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Реалізація науково-технічної і інноваційної політики в 

розвинених країнах здійснюється за допомогою широкого спектру фінансових організаційно-
правових механізмів, визначуваних національними особливостями тієї або іншої держави. 
При цьому практично всі економічно розвинені держави концентрують свою увагу на 
безпосередніх процесах продовження нових технологій на світові ринки, що виражається в 
загальних тенденцій як   державного стимулювання, так і активного залучення приватних 
інвестицій в розробку і впровадження  нових технологій, направлених на досягнення 
суспільних цілей. Створюються організаційні механізми, що забезпечують кооперацію науково-
дослідних організацій і промислових фірм, які дозволяють скоротити терміни впровадження і 
освоєння нових технології. 

Аналіз останніх досліджень. Світовий досвід стимулювання інновацій досліджено у 
роботах М. Аоки, М. Грачова, В. Крюгера, В. Ландика, Д. Синка та інших учених. Разом з тим 
проблема державно-приватного партнерство у сфері інноваційної діяльності в Україні, 
особливо на регіональному рівні, досліджена недостатньо. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження досвіду зарубіжних країн щодо 
державно-приватного партнерства у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Не дивлячись на те що в світовій практиці, що склалася, 
немає єдиного підходу до визначення даного інституту суспільних відносин, оскільки в кожній 
країні при використанні інструментів державно-приватного партнерства враховуються специфічні 
національні умови, у будь-якому випадку при використанні даної організаційно-правової 
форми відношення між державою і бізнесом формалізуються на основі коопераційних угод. 
Слід зазначити, що в науково-технічній і інноваційній сферах формалізація відносин в рамках 
державно-приватного партнерства здійснюється у вигляді деякої програми, яка, у свою чергу, 
може складатися з підпрограм, направлених на рішення достатньо приватних специфічних 
проблем. Представники державних органів управління займаються програмою в цілому, активно 
займаючись її організацією, а до оперативного управління підпрограм активно залучаються 
державні науково-дослідні організації і вузи, приватні фірми. Організаційні форми управління 
партнерським проектом (децентрализоване мережеве управління, спеціально створювані 
консорціуми і дослідницькі центри) визначаються його спрямованістю. 

Реалізація програм в рамках державно-приватного партнерства припускає не тільки пайове 
фінансування сторін, але і сумісне використання інформації, результатів досліджень і розробок, 
інтелектуальної власності, нових технологій, кадрів і потужностей. Програми можуть бути 
націлені на стимулювання НДДКР в приватному секторі, а можуть працювати за принципом 
доповнення, коли дослідження державних НДІ, наприклад академічного профілю, доповнюють 
роботу приватного сектора. У першому випадку ініціаторами кооперації, як правило, виступають 
компанії і фірми, а в другому — державні дослідницькі організації. Проте і в тому і в іншому 
випадку визначальним є наявність мотивації до інновацій у виробника і створення спеціальних 
інститутів кооперації, здатних заповнити існуючі провали між різним характером науково-
дослідною та  підприємницькою діяльностями організувати реалізацію так званого 
технологічного поштовху і тяги ринку у відповідній області кооперації. 

Таким чином, по формах і цілях програми державно-приватного партнерства 
характеризуються великою різноманітністю. Зокрема, вони можуть бути на правлені на: 

• прискорення процесів трансферу результатів досліджень і 
розробок, створених в державних організаціях, з використанням державного бюджету; 

• підтримку малих і середніх інноваційних підприємств, зокрема заохочення 
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створення державними організаціями «start-up»- і «spin-off»-компаний; 
• розвиток кластерних досліджень, орієнтованих на ринок; 
• заохочення ініціатив по створенню мереж. 
Піонером використання механізмів державно-приватних партнерств були США, 

відпрацювавши таку нову організаційну форму взаємодії в оборонному секторі в ході 
реалізації державної програми використання подвійних технологій. Переважна частина 
федеральних контрактів, здійснюваних в рамках цієї програми, була поміщена не з 
підприємствами, що спеціалізуються в оборонній області, а з комерційними фірмами, чиї 
технології упроваджуються швидше, стоять дешевше і які більш оперативно реагують на 
зміни ринкового попиту. Завдяки таким партнерствам Міністерство оборони змогло 
активізувати процес створення передових технологій і в той же час дістати доступ до їх 
подальшого використання для потреб оборони. Виявилось, що держава на умовах пайової 
участі може надавати сильну стимулюючу дію на приватний сектор, привертаючи його до 
участі в реалізації суспільно значущих завдань. В результаті замість 100 %-вого 
фінансування витрат на розробку технологій, необхідних для державного споживання, 
держава через свої відомства змогла привернути інвестиції приватного капіталу. 

Всім міністерствам, що працюють на національну безпеку і створення високих 
технологій в США, було наказано в обов'язковому порядку виділяти 10-20 % свого наукового 
бюджету на організацію кооперативних досліджень за участю приватного бізнесу.  

У 1990-і рр. сумісне фінансування держави і приватного сектора стає основною 
формою реалізації федеральних технологічних програм. При цьому співвідношення 
державного і приватного фінансування в рамках програм визначається перш за все 
показником зацікавленості сторін, у зв'язку з чим система розділення фінансової 
відповідальності має гнучкий характер. Якщо державно-приватні партнерства орієнтуються 
на отримання щодо швидкого прибутку і результати досліджень знаходяться ближчим до 
ринку, то у такому разі повинна розширюватися частка фінансової участі приватного 
сектора, який і отримає в основному цей прибуток. Якщо при реалізації дослідницького 
проекту забезпечується широке розповсюдження технологій, наприклад в рамках консорціуму 
інститутів, що беруть участь, то фінансова участь приватного сектора зменшується, а 
державні капіталовкладення стають головними. 

У США існує широка різноманітність організаційних форм кооперації сфери науки і 
промисловості. Так, важливою формою проведення наукових і технологічних досліджень 
відповідно до державної технологічної політики стали консорціуми в області науки і 
технологій, що включають державні установи і компанії приватного сектора. Освіта 
консорціумів стимулювало законом 1984г. «Про кооперативні дослідження» Форма 
консорціумів стимулює процес розповсюдження технологій і інформації між фірмами, що 
беруть участь, сприяє підвищенню конкурентоздатного рівня досліджень і розробок. Участь 
держави в консорціумах знижує небезпеку неконкурентної поведінки компаній. 

Активно реалізуються програми державно-приватного партнерства і в даний час. 
Зокрема, під егідою Управління по технологічній політиці Міністерства торгівлі США 
реалізується «Програма інноваційного партнерства США» (US Innovation Partnership 
Initiative), направлена на мобілізацію всіх ресурсів промисловості США, академічного 
співтовариства і органів влади в цілях інноваційного розвитку. Програма включає здійснення 
моніторингу наукової і технологічної політики зарубіжних країн з метою визначення інтересів 
і позицій промисловості США на світовому науково-технологічному ринку. По оцінках 
експертів, чисельність науково-технологічних альянсів тільки промислових фірм в останніх 
20 років зростала щорічно більш ніж на 10 % і збільшуватиметься високими темпами в 
подальші роки. Так, наприклад, розробкою «дорожньої карти» проривних технологій в 
хімічній промисловості займалося дослідницьке партнерство, в якому брали участь 143 
компанії, 70 університетів, 12 національних лабораторій, 10 державних відомств і 
агентств, 5 професійних організацій. 

Відоме технологічне партнерство «Chemical Industry Vision 2020 Technology 
Partnership», а також «Національна ініціатива по нанотехнологіях» (National 
Nanotechnology Initiative), Міністерство енергетики, NASA, Агентство розвитку США 
об'єднали свої зусилля, щоб адекватно використовувати ресурси по розробці 
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нанотехнологій. Була профінансована робоча зустріч, на якій обговорювалася «дорожня 
карта» НДДКР в області наноматеріалів, які, як передбачається, матимуть комерційне 
застосування. Ця зустріч висвітила різноманітність і масштаб майбутніх завдань.  

В рамках державно-привартного партнерства Фінляндія мобілізує на НДДКР близько 6 
млрд дол. щорічно (майже 1 % сукупних світових витрат на НДДКР).  70 % цієї суми 
доводиться на приватний бізнес, а 30 % — па засобу бюджету. За рахунок бюджету 
підтримується 23 технологічні центри і технопарк — поодинці на кожних 225 тис. чоловік 
населення. Нічого дивовижного, що при такій інтенсивній підтримці фінські технопарки 
привертають технологічних лідерів, включаючи концерн Nokia, а інноваційна політика країни 
стала зразком для наслідування в міжнародному масштабі. 

У Нідерландах реалізується вісім програм державно-приватного партнерства, бюджет 
яких складає близько 6,3 % всього бюджету по науці і технології. У Австрії на розвиток 
партнерства між академічним середовищем і промисловістю в довгострокових проектах 
націлені програми Kpuls (1998) і Kind|Knet (1999), бюджет яких в 2004 р. склав 36 млн. євро. 
Ісландську дослідницьку раду здійснює чотири програми партнерства, частка яких складає 
близько 18 % фінансування досліджень і розробок. У Австралії реалізується п'ять 
програм державно-приватного партнерства, серед яких найбільш великою є програма по 
формуванню кооперативних дослідницьких центрів, бюджет якої в 2004 р. склав 148 млн 
австралійських дол. 

В цілому в період 2004—2005 рр. в Європі було реалізовано 152 проекти державно-
приватного партнерства на 21 млрд. евро. Причому програми, що реалізовуються, 
характеризуються широкою різноманітністю. 

Так, у Франції найбільшою програмою в області державно-приватного партнерства є 
створення так званих «Мереж досліджень і інноваційних технологій», що забезпечують 
коопераційні зв'язки державних і приватних структур в області НДДКР. До складу таких мереж 
можуть входити самі різні організаційні структури: державні наукові центри, концерни, дрібні і 
середні підприємства, університети, підприємницькі асоціації і тому подібне. 

Основні цілі формування «мереж досліджень і інноваційних технології» полягають в 
прагненні держави поліпшити умови проведення НДДКР на підприємствах, створити 
мотивацію для державних дослідницьких організацій до співпраці з приватним бізнесом, 
сприяти зростанню технологічних компаній, заохочувати ті дослідження і розробки, які 
можуть допомогти в подоланні технологічних перешкод до створення сумісних продуктів і 
послуг, заснованих на нових технологіях. Крім того, в меті формування таких мереж входить 
і проведення тих НДДКР державного і приватного секторів, які в середньо- і довгостроковій 
перспективі можуть допомогти в задоволенні економічних і соціальних потреб країни. 
Бюджет цієї програми в 2004 р. склав 173,7 млн. євро. В даний час таких ланцюжків 
налічується у Франції 16, пік їх формування довівся на 1999-2001 рр. 

Слід зазначити, що держава бере активну участь у фінансуванні проектів, що 
реалізовуються в рамках цих мереж, яке здійснюється із засобів Міністерства наукових 
досліджень і нових технологій (Фонд технологічних досліджень), а по ряду проектів — 
Міністерством економіки, фінансів і промисловості, Міністерством транспорту і житлового 
будівництва, Міністерства сільського господарства, а також Національним агентством по 
впровадженню результатів наукових досліджень. У 2000-2002 рр. тільки із засобів Фонду 
технологічних досліджень на фінансування програм в рамках «мереж досліджень і 
інноваційних технологій» було виділено 250 млн. евро. 

У 2005 р. були висунуті нові ініціативи в області фінансування інноваційної діяльності, 
направлені на збільшення приватних інвестицій в області високих технологій, забезпечення 
зростання промислових інвестицій в НДДКР по ризикованих проектах, а також на посилення 
зв'язку між державними і приватними НДДКР, сприяючими прискоренню науково-технічної 
модернізації. Наслідком цих ініціатив став перегляд урядом принципів державної підтримки 
досліджень і інновацій в промисловості. В результаті, з одного боку, намічено кількісне 
зростання бюджетних витрат на підтримку державно-приватного партнерства в науково-
технічній і інноваційній сфері, з іншої — намічено посилювання вимог до співпраці між 
державним і приватним секторами в рамках нових підходів. 

Були сформовані нові державні інститути підтримки приватних інновацій у вигляді 
трьох агентств, метою яких є відбір найбільш перспективних проектів в області інновацій з 
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урахуванням розміру і спеціалізації підприємств, фінансування проектів і контроль за їх 
реалізацією. 

Так, наприклад, в завдання створеного Агентства по промислових інноваціях входить 
відбір і фінансування крупних науково-дослідних проектів загальнонаціонального рівня, що 
пов'язаних з високими технологіями, реалізовуються в тісному партнерстві держави і 
приватного сектора. Бюджет агентства на 2005 р. склав 2 млн. євро. 

Порядок надання фінансових коштів агентством носить форму субсидій або що 
підлягають відшкодуванню авансів, відповідних європейським нормам субсидування 
науково-дослідних робіт. Агентство продовжує підтримувати крупні концерни і в той же час 
прагне до досягнення основної мети — збільшення масштабів НДДКР на приватних 
підприємствах. Близько 40 % державного фінансування йде на користь малих і середніх 
підприємств і державних лабораторій. 

Друга структура — це Національне дослідницьке агентство, створене з метою координації 
і підтримки фундаментальних і прикладних досліджень в рамках державно-приватного 
партнерства. Бюджет агентства в 2005 р. склав 700 млн. євро. 

Крім того, з'явилася нова Державна компанія OZEO, утворена в ході злиття 
Національного агентства по впровадженню наукових досліджень (ANVAR) і Банку розвитку 
дрібних і середніх підприємств (La Bank de development des petites et moy-ennes enterprises 
— BDPME). Вона надає допомогу дрібним і середнім підприємствам в розробці і 
впровадженні технологічних інновацій. Середній розмір кошторису проекту, одержуючого 
допомогу OZEO, складає 100 тис. євро. Бюджет компанії в 2005 р. складав 800 млн. євро, а в 
2007 р. зріс до 1600 млн. евро. 

Разом з субсидіями і авансами для вже існуючих підприємств OZEO надає позики на 
створення підприємств, фінансує контракти по розробці і впровадженню інновацій, 
направлених на фінансування нематеріальних активів підприємства. Гарантійний 
інноваційний фонд OZEO оплачує 60 % гарантії, потрібній для отримання банківського 
фінансування. 

Новою мірою політики по підтримку інновацій на основі інструментів державно-
приватного партнерства у Франції стало також створення полюсів конкурентоспроможності. В 
даний час таких полюсів налічується 66, причому виробництво на території шести з них 
знаходиться на світовому рівні, десять полюсів співробітничають з міжнародними партнерами 
і мають шанси швидко добитися масштабної присутності на світових ринках, останні пов'язані 
з промисловою спеціалізацією різних територій. 

Важливим моментом в розширенні практики державно-приватного партнерства у 
Франції стала його правова підтримка. Так, прийнятий в 1999 р. закон про інновації усунув 
багато перешкод, що мали місце, в області регулювання державно-приватного партнерства. 
Закон передбачає стимули для дослідників в створенні фірм «spin-off» і полегшує 
мобілізацію дослідників в подібні фірми. Це дозволяє університетам і державним 
дослідницьким організаціям створювати інкубатори і вводить організаційні інновації для 
кращого управління їх відносинами з приватним сектором (Служба промисловій і комерційній 
діяльності — SAIC), а також спрощує створення фірм-філій, що спеціалізуються на 
фінансуванні на ранній стадії і на стадіях риски. 

Правова підтримка розширення механізмів державно-приватного партнерства 
забезпечується і в Японії. Так, в 1998 р. був введений закон про розвиток трансферу 
технології від університетів до промисловості, наступного року був прийнятий закон про 
спеціальні заходи промислового «пожвавлення», так звана «японська версія» «акту 
Байля—Доуля». Цей закон зробив можливим для підрядчиків урядових дослідницьких 
проектів отримувати права на інтелектуальну власність, створену в ході реалізації даних 
проектів. Інший прийнятий в 2000 р. закон — про зміцнення промислового технічного 
потенціалу — усунув бар'єри в області участі викладачів або дослідників національних і 
державних університетів в роботі приватних компаній. Закон також спростив передачу 
засобів з приватного сектора в національні і державні університети. 

Забезпечення правової підтримки державно-приватного партнерства в інноваційній 
сфері в промислово розвинених країнах серйозно зміцнило розповсюдження тісних 
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контактів між науковим (в першу чергу університетським) і промисловим секторами, 
орієнтуючих державні дослідження на промислові інновації.  

Франція порівняно недавно ввела нові програми для зміцнення співпраці між 
дослідницькими організаціями, університетами і промисловістю. У липні 2001 р. уряд 
акредитувало п'ятнадцять національних центрів технологічних досліджень (CNRT). Вони 
фінансуються по контрактах між центральним урядом і регіонами. У Нідерландах вищі 
технологічні інститути (TTI) є віртуальними інститутами вже існуючих компаній і державних 
дослідницьких організацій, і промисловість тісно пов'язана з визначенням довгострокової 
стратегії цих нових інститутів. 

У Великобританії реалізується спеціальна програма LINK, яка грає важливу роль в 
розвитку дослідницьких партнерств між бізнесом і університетами і іншими дослідницькими 
організаціями. За наявності 1500 проектів і загальних підзвітних витрат на суму більше 1 
млрд британських фунтів в число учасників LІNK включено більше 200 дослідницьких 
організацій, зокрема практично всіх університетів Сполученого Королівства, і понад 200 
компаній, більше половини з яких є малими і середніми підприємствами. 

У Великобританії найбільшою структурою такого роду є «Британська технологічна 
група» («British Technology Graupe» — BTG), створена в 1981 р. як державна організація, що 
самоокуповується, і приватизована по особливій схемі в 1992 р. Основна сфера її діяльності 
— сприяння передачі нових перспективних ідей і розробок з університетів, політехнікумів і 
різних дослідницьких установ держсектора в промисловість на основі продажу ліцензій. BTG 
проводить експертизу економічної значущості пропозицій учених, фінансує на комерційній 
основі деякі найбільш перспективні інноваційні проекти, здійснює патентування за межею 
винаходів англійських фахівців і захист у Великобританії зарубіжної інтелектуальної 
власності. 

Передачею в промисловість нових розробок, зроблених в рамках здійснення програм 
Міністерства оборони, займається спеціальна компанія «Підприємства оборонних 
технологій» («Defence Technology Enterprises» — DTE). Вона створена спільними зусиллями 
Міністерства оборони і консорціуму фірм, до якого увійшли інвестори венчурного капіталу і 
технологічні брокери. Робота DTE будується за принципом асоціації або клубу промислових 
компаній (більше 200), зацікавлених в діставанні доступу до розробок учених і інженерів 
Міністерства оборони. Крім встановлення контактів і продажу ліцензій DTE проводить 
консультації, експертизу нових комерційних проектів і надає малим фірмам венчурне 
фінансування. 

Окремі служби по передачі технологій утворені при міністерствах промисловості і 
технологій, сільського господарства, продовольства і рибальства, енергетики, транспорту. В 
рамках програми «Techmart» проводяться щорічні зустрічі продавців і покупців нових 
технологій, де збирається велика частина компаній, що беруть участь в процесах їх передачі. 

Як показує світовий досвід, не менш важливе значення при розробці і реалізації 
інноваційної політики в розвинених країнах відводиться утворенню територіально-галузевих 
кластерів і формуванню мереж взаємозв'язаних підприємств з використанням механізмів 
державно-приватного партнерства. Кластеризація на місцевому рівні сприяє зміцненню 
регіональних інноваційних систем, а створювані в їх рамках технології, ноу-хау і інновації 
стають основним інструментом завоювання і утримання кластером і регіоном високих 
конкурентних позицій. 

Переважна більшість європейських країн приступили до розвитку кластерних програм в 
середині 1990-х рр.. Зокрема, фінська міжміністерська програма кластерних досліджень була 
почата в 1996 р. Програма направлена на передачу і акумуляцію знань у відібраних областях, 
створення нових і постійних структур співпраці, вдосконалення здібності до співпраці всієї 
дослідницької системи і збільшення надійності і гнучкості інноваційної діяльності. Також 
недавно в Норвегії була запущена програма «IT-Fornebu», направлена на стимулювання 
кластерів в області інформаційних технологій. Робиться спроба розвинути крупний центр 
досліджень і розробок з тісними зв'язками між вищою освітою і орієнтованим на інформаційні 
технології бізнесом, що є серцевиною нового кластера в регіоні Осло з національними і 
міжнародними зв'язками. Важливим моментом є тісне залучення венчурного капіталу і 
компаній до побудови «Центру знань». 
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Нова Зеландія почала нову пілотну програму розвитку 15 кластерів різного типу в 2001 
р. Програма надає різноманітні послуги, включаючи навчання, консультування і допомогу у 
фінансуванні. Португальська інноваційна програма «PROINOV», почата в 2001 р., крім іншого 
включає розробку інноваційних кластерів в ключових областях. Кластерна політика 
направлена на розвиток співпраці і сполучення між фірмами, асоціаціями підприємців, вищою 
освітою, дослідницькими і фінансовими інститутами. До теперішнього часу було 
ідентифіковано декілька потенційних партнерств для інноваційних кластерів. Починаючи з 
2002 р. японський уряд заснував нову програму для створення інноваційних кластерів у 
вибраних регіонах. Кластери включають університети, державні дослідницькі організації, інші 
дослідницькі інститути і компанії, що займаються дослідженнями і розробками, а також 
регіональні уряди. 

У Канаді розвиток інноваційних кластерів здійснюється в рамках стратегії 
Національної дослідницької ради (NRC), що забезпечує тісну взаємодію і партнерство між 
університетами, приватним бізнесом і урядовими департаментами на федеральному, 
провінційному і муніципальному рівнях, що реалізовується. 

Висновки з проведеного дослідження.  В цілому аналіз досвіду розвинених країн в 
області формування державно-приватних партнерств в інноваційній сфері дозволяє зробити 
висновок про те, що їх роль у вирішенні завдань підвищення інноваційної активності як 
державного, так і приватного секторів є основною і вирішальною. 
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Анотація 
У статті розглянуто важливі проблеми регулювання державно-приватного 

партнерства. Визначено основні форми і цілі програми державно-приватного 
партнерства. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у фінансовому забезпеченні 
інноваційної діяльності. Виділено найбільші світові програми в рамках державно-
приватного партнерства, які націлені на стимулювання НДДКР. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, державне регулювання, 
фінансове забезпечення, стимулювання, НДДКР  

 
Аннотация 

В статье рассмотрены важные проблемы регуляции государственно частного 
парстнерства. Определенно основные формы и целые программы государственно 
частного партнерства. Проанализирован опыт зарубежных стран в финансовом 
обеспечении инновационной деятельности. Выделены наибольшие мировые программы в 
рамках государственно частного партнерства, которые нацелены на стимулирование 
НДДКР. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационная деятельность, 
государственная регуляция, финансовое обеспечение, стимулирование, НДДКР  

 
Annotation 

The important problems of adjusting of state private  are considered in the article. Certainly 
basic forms and whole programs of state private partnership. Experience of foreign countries is 
analysed in the financial providing of innovative activity. The most world programs within the 
framework of state private partnership, which are aimed at stimulation of NDDKR, are selected. 

Keywords: innovations, investments, innovative activity, government control, financial providing, 
stimulation, NDDKR  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: СВІТОВА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА 

ОСОБЛИВІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку обліку та звітності здійснюється в 
умовах зростанням глобалізаційних процесів (створення міжнародних та транснаціональних 
корпорацій, зростання обсягів міжнародної торгівлі тощо), які призвели до виникнення 
міжнародної системи обліку та фінансової звітності. Регулювання  бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності в міжнародних масштабах здійснюється через розробку та 
впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Одночасно, з 
реформуванням бухгалтерського обліку і звітності в нашій країні підприємства все більше 
придбають самостійність у виборі методики ведення обліку та складання звітності через 
формування  облікової політики підприємства.  

Аналіз останніх досліджень. Питання удосконалення звітності відповідно до 
міжнародних стандартів розглядаються у працях багатьох вчених: Верига Ю.А., Голов С.Ф., 
Губачова О.М., Ковалев В.В., Литвин Н., Сопко В.В. тощо. Актуальними на сьогоднішній день 
є питання формування облікової політики підприємства, в тому числі і щодо звітності, що 
відображено в роботах: Барановської Т.В., Білоусової Г.А., Кірейцева Г.Г., Кір’ян С.М., 
Юрківської Л.Й., Соловьевої О.В. та інших. Ними визначено, що національна звітність 
повинна бути адаптована до міжнародних вимог та стандартів. Разом з тим, формування 
облікової політики підприємства впливає на звітність. Проте, залишаються невизначеними 
елементи облікової політики підприємства щодо фінансової звітності з врахуванням її 
міжнародної стандартизації. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних тенденцій 
стандартизації у світових масштабах та питань облікової політики підприємства щодо 
фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система відомостей підприємства про 
фінансово-господарську діяльність за певний проміжок часу називається звітністю [1,с.5]. 
Такі відомості представляються підприємством у вигляді узагальнюючих показників, що 
знаходять відображення у різноманітних формах звітності. Сьогодні підприємства складають 
багато різних форм звітності як за кількістю так і за видами.  

Останнє десятиріччя на міжнародному рівні та в Україні характеризується реформацією 
бухгалтерського обліку та звітності. Так, у травні 2000 року прийнято новий статут, згідно з 
яким Комітет перейменовано на Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО). Нові цілі РМСБО більше орієнтовані на забезпечення  практичного застосування 
міжнародних стандартів та їхню конвергенцію з національними системами бухгалтерського 
обліку. Тобто, можна сказати, що з 2000 року здійснюється конвергенція та глобальне 
запровадження міжнародних стандартів. Стандарти в основному визначають методи оцінки й 
підходи до подання інформації у фінансовій звітності. Тому після реорганізації в 2001 році 
РМСБО перейменувало стандарти з «Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку» на 
«Міжнародні стандарти фінансової звітності» (МСФЗ) [2,с.43-58]. Затвердження першого 
міжнародного стандарту фінансової звітності  датується 19 червня 2003 року, який 
поширюється на фінансову звітність за період починаючи з 2004 року. Водночас стандарти, 
випущені до цього часу, зберігають свою колишню назву і будуть замінятися МСФЗ 
поступово. 

Взагалі стандартизація є встановлення єдиних норм і вимог [3,с. 1383]. 
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МСФЗ не є домінуючими над законодавчими актами, що регулюють складання 
фінансової звітності у певній країні. Через це впровадження МСФЗ здійснюється передусім 
зусиллям членів РМСБО на місцях з метою переконання урядів та органів, які встановлюють 
стандарти і контролюють ринки цінних паперів, а також представників ділових кіл, 
дотримуватися міжнародних стандартів при складанні фінансових звітів. Результати цих 
зусиль є сприяння МСФЗ поліпшенню та гармонізації фінансової звітності у світі. На сьогодні 
МСФЗ використовуються: 

- як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах світу; 
- як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють свої власні вимоги; 
- фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають або дозволяють 

іноземним емітентам подавати фінансові звіти згідно з МСФЗ; 
- наднаціональними органами, такими як Європейська комісія; 
- Світовим банком, який вимагає від позичальників подання фінансової звітності згідно 

з МСФЗ; 
- дедалі більшою кількістю підприємств. 
МСФЗ є відправною точкою для багатьох країн, які створюють національні стандарти, 

вони прийняті багатьма фондовими біржами. Разом з тим, відмінності національних систем 
бухгалтерського обліку викликані об’єктивними обставинами і є стримуючим фактором до 
повної міжнародної стандартизації звітності. Найбільш важливими відмінностями 
національних систем бухгалтерського обліку автори виділяють [4,с.327-328]: 

- домінуючі в країні теоретичні концепції бухгалтерського обліку; 
- економічну ситуацію в країні; 
- політичну ситуацію в країні; 
- національні історичні традиції народу країни; 
- рівень інфляційних процесів; 
- користувачі фінансової інформації та їх пріоритетні цілі; 
- розвиток фінансового менеджменту та підготовка професійних кадрів.   
Визначені фактори викликають розбіжності в національних системах бухгалтерського 

обліку, але, як підтверджує практика їх можна обійти. В умовах розвитку міжнародної 
співпраці та розширення процесів глобалізації уніфікація та стандартизація звітності у 
міжнародних масштабах є необхідною. Прийнято, що стандартизувати можна фінансову 
звітність. Фінансова звітність в Україні представлена шістьма формами звітності: Баланс ф.1, 
Звіт про фінансові результати ф.2, Звіт про рух грошових коштів ф.3, Звіт про власний 
капітал ф.4, Примітки до річної фінансової звітності ф.5 та друга частина і Звіт за сегментами 
ф.6 (як додаток до приміток). Можна з впевненістю стверджувати, що фінансова звітність в 
Україні відповідає міжнародними стандартам, оскільки перелік основних показників та 
порядок їх оцінки і визначення співпадають з міжнародною практикою. Хоча, національні 
форми фінансової звітності за назвою, структурою, переліком статей звітності тощо не 
співпадають з прийнятими в міжнародній практиці. На відміну від міжнародної практики, де 
визначають лише перелік обов’язкової до висвітлення  інформації із зазначенням її оцінки 
без вказівки форми, моделі та формату представлення інформації, у нас форми фінансової 
звітності подані додатком до відповідних стандартів і носять обов’язковий характер подання 
зазначеної моделі та форми. 

 Разом з тим, при складанні фінансової звітності є питання, які підприємство повинно 
самостійно вирішувати в межах своєї облікової політики (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Елементи облікової політики щодо фінансової звітності 

Елементи облікової політики Законодавчо-нормативні документи, що регулюють 
Ступінь деталізації географічних регіонів П(С)БО 29 п.7.2 
Звітні сегменти П(С)БО 29 п.8-11,17 
Кількість сегментів П(С)БО 29 п.6,10,17 
Пріоритетність сегментів П(С)БО 29 п.14-16,17 
Засади ціноутворення у внутрішньогосподарських 
розрахунках 

П(С)БО 29 п.17 

База розподілу доходів і витрат між сегментами П(С)БО 29 п.20-21 
Консолідація фінансової звітності  П(С)БО 20 п.9 
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Порядок виділення різних сегментів (господарський, географічний виробничий, 
географічний збутовий) на підприємстві визначено п.5-7  П(С)БО 29 «Фінансова звітність за 
сегментами» [5]. Інформація за сегментами визначається підприємством, виходячи із: 
організаційної структури підприємства; дотримання єдиного технологічного процесу; політики 
після продажного обслуговування; умов доставки товарів; ризиків, які обумовлені 
особливостями ринку збуту;  валютних ризиків при здійснені діяльності в двох або більше 
країнах. 

Необхідність виділення сегментів викликано досягненням основної мети складання 
звітності - задоволення потреб користувачів. Виділення сегментів дозволяє користувачам 
краще зрозуміти результати діяльності підприємства в минулому та оцінити ризики і 
прибутковість, робити більш обгрунтовані судження про підприємство [6, с.686] 

Відповідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність  за сегментами» [5] виділяють  
господарські та географічні сегменти, які бувають двох видів: географічні виробничі та  
географічні збутові.  

Господарський сегмент – це відокремлена частина діяльності підприємства з 
виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка 
відрізняється від інших: видом продукції (товарів, робіт, послуг); способом отримання 
доходу(способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг; характером виробничого 
процесу; характерними  для цієї діяльності ризиками; категорією покупців [5]. 

Географічний сегмент, відповідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність  за сегментами» 
[5]  відрізняється від інших: економічними та політичними умовами географічного регіону; 
взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах; територіальним 
розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, 
послуг); характерними  для географічного регіону ризиками діяльності; правилами валютного 
контролю і валютними ризиками в таких регіонах. 

Відповідно до пункту 7.2 П(С)БО 29 «Фінансова звітність  за сегментами» [5] ступінь 
деталізації географічних регіонів підприємство визначає самостійно, виходячи з необхідності 
розкриття суттєвої інформації. Основою для виділення географічного сегмента може 
виступати діяльність, яка ведеться в окремій області (областях) України, в окремій зарубіжній 
країні, в кількох зарубіжних країнах, у сталих регіональних угрупованнях країн. 

Сегмент може бути визнаний, якщо він відповідає більшості з критеріїв визначення 
господарського і географічного сегменту. 

Географічний або господарський сегмент визначається підприємством як звітний 
сегмент, якщо він відповідає встановленим критеріям і інформація щодо якого має 
розкриватися у річній фінансовій звітності. Формування звітних сегментів здійснюється на 
основі виділених географічних і господарських сегментів та шляхом об’єднання кількох 
подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. При цьому подібними визнають 
сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) значення 
прибутку та відповідають більшості критеріїв визначення географічного і  господарського 
сегментів. 

Сегмент може не відповідати зазначеним вище критеріям і може бути визнаний звітним 
сегментом, якщо цей сегмент має важливе значення для підприємства в цілому (наприклад, 
забезпечує діяльність інших сегментів тощо) і інформація про нього є суттєвою. 

Кількість сегментів може бути довільною і визначається підприємством відповідно до 
критеріїв, встановлених П(С)БО 29 «Фінансова звітність  за сегментами»[5]. У випадку, якщо 
показники сформованих сегментів не відповідають критеріям, то необхідно проводити 
подальше об’єднання двох або кількох подібних сегментів. Сегменти (географічні або 
господарські), які не відповідають встановленим критеріям і які не можна включити до складу 
будь-якого звітного сегмента, вважаються неподібними сегментами. Показники неподібних 
сегментів включаються до складу нерозподіленої статті. 

Внаслідок зміни господарської діяльності (розширення) підприємство у звітному році 
може виділяти нові звітні сегменти. За цими звітними сегментами наводяться відповідні 
порівняльні показники за попередній звітний період або надається обґрунтоване пояснення 
причин неможливості достовірного визначення показників. 

На підприємстві  також  можуть здійснювати виділення додаткових сегментів. Така 
ситуація може виникнути, якщо підприємство має сукупний дохід від операцій із зовнішніми 
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покупцями всіх визначених та визнаних звітних сегментів менше ніж 75% загального доходу 
підприємства від операцій із зовнішніми покупцями. Підприємство здійснює виділення 
додаткових сегментів з метою досягнення зазначеного рівня доходу, навіть якщо такі 
додаткові сегменти не будуть відповідати критеріям визнання звітного сегмента. 

Звітні сегменти за характером впливу на фінансовий результат звичайної діяльності 
поділяють на пріоритетні та допоміжні. Пріоритетним може бути визначений господарський 
сегмент, або географічний збутовий сегмент, або географічний  виробничий сегмент.  

Визначення пріоритетних сегментів здійснюється відповідно до п.14-16,17 П(С)БО 29 
«Фінансова звітність  за сегментами» [5], враховуючи організаційну структура підприємства. 
Якщо організаційна структура виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства 
побудована за видами продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється, то пріоритетним 
буде визнано господарський вид сегмента, а допоміжним в цьому випадку буде – 
географічний. Якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених 
підрозділів підприємства здійснювалася за регіонами, в яких підприємство функціонує, то 
пріоритетним визнається географічний вид сегмента, а допоміжним господарський. 

У випадку відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків  
пріоритетним звітним сегментом визнається господарський сегмент, а допоміжним - 
географічний. 

Підприємство за певних обставин може змінити у звітному періоді пріоритетний 
сегмент. Такими обставинами може бути припинення певного виду діяльності, реорганізація 
підприємства тощо. Оскільки пріоритетний вид сегмента підприємство визначає самостійно в 
межах своєї облікової політики, то зміна пріоритетного виду звітного сегмента буде 
вважатись зміною облікової політики підприємства і, відповідно, відображатись у звітності 
згідно з вимогами П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [7]. 

Класифікація сегментів діяльності підприємства представлена в таблиці 2. 
Таблиця 2  

Класифікація сегментів діяльності підприємства 
Ознака класифікації Види сегментів 

Сегмент господарський Організаційна структура 
Сегмент географічний 

Сегмент географічний збутовий Сутність ризиків та організаційної структури 
Сегмент географічний виробничий 

Сегменти подібні Значення прибутку та відповідності більшості критеріїв 
Сегменти неподібні  
Сегмент звітний Відображення у звітності 

Нерозподілені статті 
Сегменти визнані раніше Охоплення доходу від операцій із зовнішніми 

покупцями Сегменти додаткові 
Сегменти попереднього року Періоду визначення та визнання 

Нові звітні сегменти 
 

Відповідно до п.17 П(С)БО 29 «Фінансова звітність  за сегментами» [5] види сегментів 
визначаються в межах облікової політики підприємства. Слід зауважити, що інформація за 
сегментами у фінансовій звітності наводиться з дотриманням облікової політики сегмента. 

Крім того, в межах облікової політики підприємства визначаються засади ціноутворення 
у внутрішньогосподарських розрахунках. Як свідчить практика, в теперішній час при 
встановленні розрахункових цін на продукцію підрозділу спостерігається такі 2 тенденції 
встановлення розрахункових цін: 

1) стосовно до ринкових; 
2) на основі собівартості плюс певна (визначена) частина прибутку. 
Взагалі під час опрацювання літературних джерел було виявлено більше 12 варіантів 

встановлення внутрішньогосподарських розрахункових цін. Вони встановлюються 
диференційовано з врахуванням потужності устаткування, урожайності культур чи 
продуктивності тварин тощо. Визначаються розрахункові ціни частіше згідно установчих 
(договірних) документів, а інколи – на основі нормативних витрат відповідно до технологічних 
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карт. Розрахункові ціни включають: необхідний для виробництва продукції тарифний фонд 
оплати праці колективу; доплату за продукцію; додаткову оплату; всі види надбавок; 
натуральну оплату; оплату звільнено керівника колективу (чи доплату не звільненого), 
обліковця і інших працівників, зайнятих в технологічному процесі; вартість поточних 
матеріальних затрат (частіше за єдиними обліковими цінами); суму амортизаційних 
відрахувань; нормативну вартість інших внутрігосподарських підрозділів. 

Досвід показує, що розрахункові ціни необхідно встановлювати за кінцеву продукцію, 
тобто включати в ціну всі витрати, пов’язані з її одержанням, навіть якщо окремий колектив 
не повністю виконує всі виробничі процеси. 

В практиці і в спеціальній літературі  немає стійкої думки, щодо оцінки продукції 
переданої одним виробничим підрозділом іншому. Тобто, чи передавати її за виробничою 
вартістю, чи за  собівартістю, чи за реалізаційними цінами. Погоджуємось з авторами, що 
пропонують для визначення ефективності виробництва продукції використовувати принцип 
розрахункової вартості. Суть його полягає в тому, що кожний підрозділ розглядається як 
незалежний, а підрахунок затрат для нього здійснюється за ринковими цінами. Тобто, оцінка 
матеріальних витрат проводиться за цінами, які підрозділ заплатив би, якщо б купував їх на 
стороні. Вказаний принцип особливо прийнятний у відносинах філій, дочірніх підприємств та 
відокремлених структурних підрозділів  з основним (материнським) підприємством.  

Слід зауважити, що при цьому необхідно встановити ціни з врахуванням різниці 
транспортно-заготівельних витрат і, крім того, розробити систему скидок (бонусів), щоб 
підрозділу  завжди було вигідно купувати матеріальні цінності в своєму  господарстві, а не на 
стороні. Цей принцип дозволяє відмовитись від обліку затрат в розрізі видів продукції і, в той 
же час, дає можливість об’єктивно оцінювати ефективність виробництва продукції. В умовах 
повного підприємництва застосовувати планові і провізорні  ціни немає необхідності.  

Таким чином, основною і єдиною оцінкою залишається фактична. В умовах ринкового 
господарювання вона міняє свій якісний зміст і зближується з ринковою ціною. 

В економічно розвинутих країнах проблема оцінки продукції, що передається одним 
виробничим підрозділом іншому з виникненням методу обліку за центрами відповідальності 
була вирішена. Оскільки в умовах ринкової економіки перший тип центру відповідальності 
(по кошторису затрат) малоефективний, то більшість фірм заміняють його типом центрів 
відповідальності, що формується за доходами організаційно-технологічних ділянок, який 
базується за принципом встановлення трансферних цін.  

В теперішніх умовах існує три напрямки встановлення трансферних цін: 
• стосовно до ринкових; 
• на основі методу «витрати-плюс», тобто собівартість плюс визначена частина 

прибутку (за повною собівартістю, за методом нормо-витрат, на основі перемінних витрат); 
• на основі договору, з врахуванням рівня цін, що сформувались під дією ринкової 

кон’юнктури і собівартості продукції. 
Але слід визнати, що використання ринкових цін як трансферних не завжди доцільно. 

Воно передбачає здійснення додаткових витрат, пов’язаних з одержанням необхідної 
інформації про ринкову кон’юнктуру. При цьому ця інформація може поступити несвоєчасно 
чи в спотвореному вигляді. Крім цього, ідеальних ринків не існує. 

Вивчення практики ведення обліку на підприємствах України показало,  що для 
функціонування ринкових принципів в виробничих підрозділах облік можна вести різними 
шляхами:  

1) відокремлено облік витрат і виходу продукції в підрозділах в незмінних цінах 
(облікових і розрахункових) без узагальнення цих даних в цілому по господарству; 

2) поширення ринкових відносин на внутрігосподарські підрозділи, коли зміну цін на 
продукцію, роботу, послуги структурний підрозділ повинен покривати за рахунок 
подорожчання своєї продукції. Тобто, вплив інфляції погашається за рахунок  доходу 
підрозділу, що широко використовується на підприємствах України. Тут заслуговує на увагу 
досвід інших країн, де широко практикується формування підрозділами свого доходу за 
рахунок націнок.  

3) І третій шлях – фіксація фактичних даних про вихід продукції і кінцеві витрати, 
відображення загальних відхилень від цін на продукцію і ресурси. В кінці звітного періоду 
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визначається сума відхилень в доході, що виникла з причин незалежних від роботи 
колективу. 

На нашу думку, це є найбільш прогресивний шлях, що дозволяє формувати 
інформацію в двох розрізах. Але, разом з тим, він потребує значних аналітичних розрахунків 
і збереження великого об’єму інформації. Тому він може бути запроваджений лише з 
використанням комп’ютерної техніки, в той час як перші два - в умовах ручного ведення 
обліку. Функціонування кожного з цих підходів в практиці підрозділів залежить частково від 
методики визначення доходу і в основному – від системи збору і обробки інформації. 

Важливо, що при будь-якій формі внутрігосподарського розрахунку взаємовідносини 
між адміністрацією і структурними підрозділами, а також між самими підрозділами доцільно 
будувати на договірній основі, які дозволяє чітко визначити зміст взаємних прав і 
відповідальності сторін [8]. 

Доречним вважаємо виділення ще одного елемента облікової політики щодо сегментів 
– це встановлення бази розподілу доходів і витрат між сегментами. Доходами (витратами) 
звітного сегмента визнається частина доходів (витрат) підприємства від звичайної діяльності, 
які безпосередньо можуть бути віднесені або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій 
та послідовній основі до звітного сегмента. Тобто, доходи і витрати підприємства можуть 
будуть розділені за звітними сегментами двома шляхами: 

- шляхом безпосереднього віднесення до конкретного сегмента (прямого зв’язку); 
- шляхом розподілу на  обґрунтованій та послідовній основі. 
Так, базою розподілу для адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних 

витрат та доходів, які безпосередньо стосуються діяльності звітного сегмента може бути 
дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зовнішнім покупцям. 

Особливої уваги потребує облікова політика при консолідації фінансової звітності. Слід 
зауважити, що материнське підприємство самостійно визначає перелік дочірніх підприємств 
із зазначенням назви, країни реєстрації та місцезнаходження, частки в капіталі, частки в 
розподілі голосів (у випадку  незбігу з часткою в капіталі). Консолідована фінансова звітність 
складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх 
підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства, за 
виключенням показників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які: 

• контролюються тимчасово, оскільки були придбані й утримуються лише з метою 
наступного перепродажу протягом короткострокового періоду; 

• здійснюють діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти 
материнському підприємству. 

Варто зауважити, що для одержання достовірної картини про діяльність групи 
підприємств, процес консолідації здійснюється не тільки шляхом об’єднання, але і 
коригування статей фінансових звітів материнського та дочірніх підприємств. При цьому 
зведені фінансові звіти коригуються на суму: балансової вартості інвестицій в дочірні 
підприємства; внутрішньогруповий продаж запасів; суму дивідендів, отриманих від 
дочірнього підприємства; внутрішньогруповий продаж необоротних активів; суму доходів від 
інвестицій в дочірнє підприємство; нарахованої амортизації гудвілу; дооцінки необоротних 
активів за поточний період тощо. 

Відповідно до п. 9 П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність» [9] консолідовану 
фінансову звітність складають з фінансової звітності групи підприємств з використанням 
єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Але, 
бувають випадки, коли єдину облікову політику застосувати неможливо. Інформація про 
статті консолідованої фінансової звітності, до яких застосовувалась різна облікова політика 
підлягають розкриттю у примітках до консолідованої фінансової звітності. 

При складанні консолідованої фінансової звітності особливу увагу  необхідно звернути 
на визначення та відображення (у вписуваних рядках): 

• частки меншості  материнського підприємства в капіталі та фінансових результатах 
дочірніх підприємств; 

• вартості гудвілу або негативного гудвілу, який виникає при консолідації фінансових 
звітів; 
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• курсової різниці, яка виникає під час перерахунку показників фінансової звітності 
дочірніх підприємств, які розташовані за межами України, у валюту України. 

Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні більшість країн світу здійснюють 
поступовий перехід на єдині стандарти обліку і звітності. Оскільки міжнародні стандарти в 
основному визначають методи оцінки й підходи до подання інформації у фінансовій звітності, 
то сьогодні в світових масштабах здійснюється конвергенція та глобальне запровадження 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Незважаючи на стандартизацію фінансової 
звітності у світовому масштабі та в Україні, кожне підприємство, в межах своєї облікової 
політики, має самостійного вирішити: які сегменти є звітними, встановити їх кількості та 
пріоритетність, ступінь деталізації географічних регіонів, визначити бази розподілу доходів і 
витрат між сегментами, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках та 
проведення консолідації фінансової звітності. 
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Анотація 

Розглянуто тенденцій стандартизації фінансової звітності у світових масштабах 
та Україні. Визначено елементи облікової політики підприємства щодо фінансової 
звітності. 

Ключові слова: фінансова звітність, облікова політика підприємства, сегмент. 
 

Аннотация 
Рассмотрены тенденции стандартизации финансовой отчетности у мировых 

масштабах. Определены элементы учетной политики предприятия по отношению к 
финансовой отчетности. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, учетная политика предприятия, 
сегмент. 

Annotation 
The tendencies of standardization of financial reporting at the global level were consided. 

The elements of the company's accounting policies in relation to the financial statements were 
defined. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАНІВ 
РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Постановка проблеми. Малий бізнес є невід’ємною рисою будь-якої ринкової 
господарської системи, без чого така економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки 
розвиватися, але навіть й існувати. Капітал великих підприємств, безумовно, визначає рівень 
науково-технічного і виробничого потенціалу, але основою розвитку країн з ринковою 
економікою є мале підприємництво, як найбільш масова, динамічна та гнучка форма 
ділового життя. Саме в секторі малого підприємництва створюється і функціонує чимала 
маса національних ресурсів, яка є живильним середовищем для середнього та великого 
підприємництва. 

Розвиток малого бізнесу потребує своєчасного та ефективного прийняття 
управлінських рішень, інформаційною базою для яких є дані бухгалтерського обліку. Тому, 
актуальним питанням для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, є правильне 
групування інформації в системі бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних 
аспектів ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу зробили такі 
провідні вчені-економісти як Бутинець Ф. Ф., Голов С.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П. Крім 
того, в останній час питання формування облікової політики та обліку діяльності малих 
підприємств розглядались в роботах таких науковців як Матвіїв М.Я., Матейко С.В., 
Михайлов М.Г., Новодворський В.Д., Полятикіна Л.І., Сабанін Р.Л., Славкова О.П., 
Хомин П.Я. Але враховуючи ґрунтовні теоретичні та практичні розробки цих питань 
вважаємо за доцільне розгляд  ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах за 
альтернативними варіантами. 

Постановка завдання.  Метою даною статті є дослідження існуючих варіантів Планів 
рахунків бухгалтерського обліку для відображення активів, власного капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій малого підприємства та надання практичних рекомендацій щодо їх 
застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, згідно Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [8] статті 8 пункту 2 «Питання 
організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника 
(власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та 
установчих документів». Отже, підприємства самостійно створюють систему бухгалтерського 
обліку, яка включає: 

визначення облікової політики підприємства;  
обранні форми бухгалтерського обліку як певної системи регістрів обліку, порядку і 

способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, 
встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», 
та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;  
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розробки системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і 
контролю господарських операцій, визначенні права працівників на підписання 
бухгалтерських документів;  

затвердження правил документообороту і технології обробки облікової інформації, 
додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;   

може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням 
їх показників до фінансової звітності підприємства.  

В свою чергу, згідно вищезгаданого Закону [8], облікова політика - сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності. Отже, розглянемо застосування на підприємствах малого бізнесу такий 
елемент методу групування як рахунки бухгалтерського обліку. Оскільки, підприємства 
малого бізнесу характеризуються незначною чисельністю працівників (середньооблікова 
чисельність за рік до 50 осіб) та невеликими обсягами діяльності (до сімдесяти млн. грн. за 
рік), це певним чином зумовлює формування робочого плану рахунків бухгалтерського обліку 
для відображення активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій малого 
підприємництва.  

Так, підприємства малого бізнесу можуть застосовувати наступні варіанти Плану 
рахунків бухгалтерського обліку: 

− План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та  
господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.99 р. 
[4] (надалі - загальний План рахунків) з використання рахунків класу 8 для обліку витрат 
діяльності. 

− План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та  
господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.99 р. 
[4] (загальний План рахунків) з використання рахунків класу 9 для обліку витрат діяльності. 

− План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затв. Наказом МФУ від 19.04.2001 
за № 186 [7] (надалі -  спрощений План рахунків). 

Отже, для малих підприємств Інструкцією [4] щодо застосування загального Плану 
рахунків передбачено деяке спрощення бухгалтерського обліку. Так, усі малі підприємства 
можуть не використовувати рахунки класу 9 «Витрати діяльності», а вести облік витрат в 
розрізі економічних елементів, для чого призначено рахунки класу 8 «Витрати за 
елементами». 

Наказом МФУ від 19.04.2001 за № 186 затверджено План рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого 
підприємництва [7], так званий спрощений План рахунків. 

Спрощений План рахунків носить рекомендаційний характер, тобто суб’єкти малого 
підприємництва-юридичні особи можуть застосовувати загальний План рахунків. Таке 
рішення приймається власником малого підприємства або уповноваженою ним особою 
самостійно. 

На відміну від загального Плану рахунків, у спрощеному Плані рахунків передбачено 
тільки синтетичні рахунки першого порядку, кількість яких дорівнює двадцяти п’яти. При 
цьому облік і узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання ведеться 
підприємствами з використанням позабалансових рахунків класу 0 «Позабалансові рахунки» 
передбачених загальним Планом рахунків. 

Незважаючи на те, що відповідно до спрощеного Плану рахунків кількість синтетичних 
рахунків скорочено до двадцяти п’яти, виникає потреба у відкритті ряду субрахунків за 
окремими синтетичними рахунками. Це зумовлено необхідністю деталізації інформації про 
доходи (за видами діяльності) та витрати (за елементами) для подальшого складання 
фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. 

Крім того, рекомендаційний характер мають спрощена та проста форми ведення 
бухгалтерського обліку для малих підприємств, які передбачені Методичними 
рекомендаціями по  застосуванню  регістрів   бухгалтерського обліку малими підприємствами 
[7]. Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інформації про 
господарські операції у Відомостях з № 1-м по № 5-м, де узагальнюючим регістром є 
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оборотно-сальдова відомість. Проста форма передбачає використання Журналу обліку 
господарських операцій. Обидві рекомендовані форми ведення бухгалтерського обліку для 
підприємств малого бізнесу призначені для ведення обліку господарської діяльності малого 
підприємства з використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку. Тобто, 
для підприємств, що використовують загальний План рахунків бухгалтерського обліку, ці 
форми обліку взагалі є непритаманними.  

При умові ведення бухгалтерського обліку без використання спеціалізованих 
комп’ютерних програм  пропонуємо використання наступних варіантів облікових регістрів для 
підприємств малого бізнесу: 

 при незначному документообороті – Журнал обліку господарських операцій із 
самостійним вписуванням необхідних рахунків (доцільним є використання загального Плану 
рахунків з відображенням витрат на рахунках класу 8 «Витрати за елементами»); 

 в інших випадках – відомості 1-м – 5-м із самостійним вписуванням необхідних 
рахунків (можливо використання загального Плану рахунків з відображенням витрат на 
рахунках як класу 8 «Витрати за елементами» так і класу 9 «Витрати діяльності»). 

 Враховуючи, що вищезгадані регістри є нескладними за змістом  та невеликими за 
обсягом доцільним буде створення їх в режимі Excel, що значно спростить проведення 
арифметичних підрахунків. 

Крім того, підприємства можуть самостійно розробити регістрі синтетичного обліку, 
наприклад, у формі оборотних відомостей за кожним окремим рахунком, які ведуться у 
хронологічному порядку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Альтернативні варіанти відображення в обліку активів, 
 капіталу, зобов’язань та господарських операцій малого підприємства 

 
Висновки з проведеного дослідження.  Отже, на підставі вищевисловленого нами 

зроблено висновок, що розробка Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва  є невиправданою, 
оскільки не задовольняє певною мірою вимоги користувачів бухгалтерської інформації в 
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частині складання звітності та прийняття управлінських рішень. Доцільним є розробка 
робочого плану рахунків на основі затвердженого Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [4] для 
кожного підприємства окремо з урахуванням особливостей його діяльності. І, в подальшому, 
вибір облікових регістрів, які найбільш повно будуть відображати рух активів, капіталу, 
зобов’язань малого підприємства при цьому однією з переваг яких повинна бути простота їх 
складання та зрозумілість наведеної інформації.  
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Анотація 
У статті розглядається відображення активів, власного капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій малого підприємства з використанням різних варіантів Планів 
рахунків бухгалтерського обліку.  

Ключові слова. Мале підприємство, План рахунків, форма обліку. 
 

Аннотация 
В статье рассматривается отображение активов, собственного капитала, 

обязательств и хозяйственных операций малого предприятия с использованием 
различных вариантов Планов счетов бухгалтерского учета. 

Ключевые слова. Малое предприятие, План счетов, форма учета. 
 

 
Annotation 

In article display of actives, own capital, obligations and economic operations of a small 
enterprise with use of various variants of the Book of accounts of book keeping is considered. 

Key words: Small enterprise, Book of accounts, the account form 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО 
КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Реалізація цієї концепції  на рівні підприємства потребує  

ефективних механізмів управління суб’єкта господарювання. Важливу роль у цьому відіграє 
внутрішній контроль як система, пов’язана сукупність елементів якої пронизує події і процеси 
на підприємстві. Механізми управління підприємством відповідно до парадигми сталого 
розвитку, супроводжуються трансформацією системи внутрішнього контролю, що 
передбачає зміни завдань і цілей контролю. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням теоретичних та практичних питань 
внутрішнього контролю присвячено наукові роботи Є.В. Калюги, Л.В.Нападовської,            
В.П. Пантелеєва, В.О. Шевчука та інших. Однак важливість даної проблеми зумовлює 
потребу подальших досліджень трансформації внутрішнього контролю відповідно до 
концепції сталого розвитку. 

Постановка завдання.  Метою статті є дослідження впливу концепції сталого розвитку 
на систему внутрішнього контролю аптечного закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий розвиток – це керований 
розвиток, який базується на трьох основних компонентах: економічному, соціальному і 
екологічному. 

Економічний підхід полягає в оптимальному використанні обмежених ресурсів та 
застосуванні природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення сукупного 
доходу, який би забезпечував збереження сукупного капіталу (фізичного, природного і 
людського), за допомогою якого цей сукупний дохід створюється. 

Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, збереження стабільності 
суспільних і культурних систем, забезпечення ефективного лікування та продовження 
тривалості життя громадян, в якому значну роль відіграє система забезпечення лікарськими 
засобами. 

З погляду екології, сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних і фізичних 
природних систем, їх життєздатність, від яких залежить глобальна стабільність усієї 
біосфери. 

Системне узгодження та збалансування цих трьох складових − завдання величезної 
складності, яке потрібно розв’язувати суспільству сьогодні. 

Реалізація концепції сталого розвитку на рівні підприємства передбачає такий його стан 
при якому всі його основні елементи спроможні підтримувати свої параметри у визначеному 
діапазоні. Здійснення господарських процесів на підприємстві здійснюється на підставі 
запроваджених суспільством економічних і юридичних важелів, виражених в законах, 
нормах, правилах, сформованих згідно з концепцією сталого розвитку. Ефективне 
управління  підприємством базується на  інформації про  відповідність отриманих 
результатів суспільним показникам запроваджених обґрунтованих концепцією сталого 
розвитку. 

Узгодження економічних систем з екологічною сферою, реалізацію соціально-
економічних програм можна досягти завдяки усвідомленому управлінню, яке ґрунтується на 
системі багаторівневого господарського контролю. 

Впровадження концепції сталого розвитку обумовлює необхідність перегляду існуючої 
системи господарювання й менеджменту та їх інформаційного забезпечення, зокрема 
системи господарського контролю. Важливою складовою на шляху втілення концепції 
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сталого розвитку є формування системи контролю з метою кількісної і якісної оцінки цих 
складних процесів та надання необхідної інформації щодо реалізації намічених планів.  

За умов втілення концепції сталого розвитку організація системи контролю набуває 
особливого значення: йому відведено регулятивну роль на всіх рівнях господарювання. 

Це повинна бути складна і багаторівнева система, яка працює згідно з основними 
принципами функціонування систем. Ефективність системи господарського контролю 
залежить від того наскільки узгоджено функціонуватимуть її складові: державний, 
внутрішньогосподарський, аудиторський і суспільний контроль. 

Це передбачає узгодження контрольних дій на макрорівні –  суспільні процеси загалом 
та на мікрорівні − рівні найменших економічних одиниць − підприємств. 

На рівні підприємств контроль здійснює система внутрішнього контролю, яка згідно з 
МСА 400 передбачає “всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені 
керівництвом для забезпечення стабільного і ефективного господарювання підприємства, 
дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання 
активів, точності і повноти  бухгалтерських записів, своєчасної підготовки фінансової 
інформації, запобігання фальсифікаціям” [1, с.48]. 

На думку проф. Пантелеєва В. П., внутрішньогосподарський контроль − організована … 
система стеження, нагляду і перевірки ефективності використання майна підприємства, 
законності і доцільності господарських операцій… [2, с. 420]. 

На думку к. е. н. Іваненкова спеціалізація підприємства − це основний фактор, який в 
повному обсязі визначає завдання внутрішньогосподарського контролю [3, с. 121]. 

В Україні забезпечення населення і лікувально-профілактичних і інших закладів 
лікарськими засобами і виробами медичного призначення провадиться в основному через 
аптечні заклади і їхні структурні підрозділи. Здійснення контролю в сфері обігу лікарських 
засобів вимагає узгоджених дій всіх організаційних форм контролю. 

Державний контроль здійснюється з метою перевірки дотримання та виконання вимог 
законодавства стосовно обігу лікарських засобів. 

На рівні аптечного закладу контроль діяльності здійснюється системою внутрішнього 
контролю (СВК). СВК пронизані всі ключові бізнес - процеси, пов’язані з обігом лікарських 
засобів в аптечному закладі. CВК дає змогу виявляти відхилення від запланованих 
показників і надавати інформацію, яка є підгрунттям для прийняття подальших управлінських 
рішень щодо діяльності аптечного закладу. Тому в СВК повинна бути виключена 
невизначеність і двозначність отриманих даних. За умов реалізації концепції сталого 
розвитку  трансформуються вимоги до СВК: підвищення відповідальності щодо об’єктивності 
і якості наданої для управління інформації; велика кількість контрольованих показників 
об’єктів (економічний, екологічний і соціальний аспекти), які важко поєднати між собою. 

В проекті ЗУ “Про лікарські засоби”, поданому на розгляд Верховній Раді України 20 
січня 2010 р., пропонується впроваджувати стандарти якості аптечної практики, зокрема 
належної аптечної практики (good pharmacy practice), що є сукупністю правил з роздрібної 
торгівлі лікарських засобів (ЛЗ), їх зберігання, контролю якості, виготовлення в умовах 
аптеки, відпуску тощо, дотримання яких забезпечує якість ЛЗ на етапах їх закупівлі, 
виготовлення, зберігання та роздрібної торгівлі [4]. 
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Рис. 1. Вплив концепції сталого розвитку на СВК. 

 
Цей стандарт зокрема вимагає за любих обставин керуватися, насамперед, 

міркуваннями благополуччя пацієнта та сприяти раціональному та економічно 
обґрунтованому призначенню та належному використанню лікарських засобів. 

З цього можна зробити висновок про впровадження елементів сталого розвитку в 
галузеві стандарти, зокрема в стандарти якості аптечних послуг. 

Мету і завдання перед СВК формується відповідно до місії підприємства, тому однією з 
важливих складових СВК аптечного закладу є надання інформації  щодо забезпечення 
споживачів необхідними ЛЗ в потрібній кількості. В СВК формується інформація про 
невідповідність тих чи інших явищ встановленим критеріям для прийняття управлінського 
рішення щодо подальших дій. 
 Висновки з проведеного дослідження. Концепція сталого розвитку може бути 
реалізована за умов системи ефективного контролю процесів в економічній соціальній і 
екологічній сферах.  
 СВК повинна здійснювати моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища в 
економічному, соціальному і екологічному розрізах, що полягає у співставленні показників 
діяльності підприємства з вимогами сталого розвитку. 
 Концепція сталого розвитку на рівні підприємства може бути реалізована за 
допомогою системи багаторівневого контролю, в якій внутрішній контроль діяльності 
підприємства відіграє важливу роль. Особливістю сучасної СВК в аптечних закладах має 
бути використання галузевих стандартів, зокрема належна аптечна практика. 
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Анотація 
Представлено систему внутрішнього контролю в аптечних закладах відповідно до 

концепції сталого розвитку. Обґрунтовано доцільність використання галузевих 
стандартів в системі внутрішнього контролю. 

Ключові слова: сталий розвиток, система внутрішнього контролю, аптечні 
заклади.  

 
Аннотация 

Представлена система внутреннего контроля в аптечных учреждениях 
соответственно концепции устойчивого развития. Обосновано целесообразность 
использования целевых стандартов в системе внутреннего контроля.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, система внутреннего контроля, 
аптечные учреждения.  

 
Annotation 

The system of internal control according to the concept of sustainable development is 
considered. Substantiated is the expediency of using branch standards in the system of internal 
control. 

Key words: sustainable development, system of internal control, pharmaceutical. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В 
СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
Постановка проблеми. Управлінська праця - це особливий вид людської діяльності, в 

якій відображується реальна взаємодія об'єктивних і суб'єктивних факторів суспільної 
діяльності людей. Управлінська праця безпосередньо не створює певних споживчих 
вартостей, а здійснює регульований вплив на процес виробництва, і цим забезпечує 
необхідні умови для його розвитку. Тому її оцінка є особливим і складним процесом Задачею 
даної статті є визначення цих особливостей оцінки праці менеджерів різних рівнів та 
особливостей оцінки цієї праці.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність управлінської діяльності 
досліджували багато вітчизняних і. зарубіжних вчених: Г. X. Попов, Т. Кутасова, К. Скрипнік, 
В. Свістунов, Г. Е. Слезингер, Л. Н. Зудіна, А. В. Шегда, В. Г. Шипунов, Є. М. Кішкель, 
Завадський Й. С., М. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Р. Уайтлі, Р. Стюарт та інші. Всі вони 
мають різні думки стосовно природи управлінської праці. Єдиного визначення понять 
«управлінський персонал» і «управлінська праця» не існує і до сьогоднішнього часу. 

Постановка завдання. Наукові розробки з теорії управління зазвичай розглядають не 
управлінську працю, а саме управлінський персонал, як окрему категорію персоналу 
підприємства. На нашу думку, першим етапом є визначення особливостей управлінської 
праці, а потім, враховуючи ці особливості, слід визначити  методи оцінки управлінської праці.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні особливості управлінського 
персоналу обумовлені сутністю управлінської праці та її основними параметрами: об'єктом, 
предметом та продуктом. Основна мета праці в сфері управління - передбачення 
перспектив, визначення стратегії і досягнення запланованих результатів за допомогою 
мотивації, координації і злагодженості спільної діяльності працівників підприємства, 
«встановлення гармонії» між окремими трудовими процесами. В умовах постійних 
організаційних змін найважливішим завданням є участь у створенні інноваційних  ідей та 
технологій. Об'єктом управлінської праці, як відомо, є  підприємство, різні рівні управління, 
робочі групи, інформація. Предмет управлінської праці - трудова діяльність людей, яка 
опосередковано виступає у виді інформації про стан підприємства і необхідність змін у його 
функціонуванні і розвитку за допомогою людських, матеріальних, фінансових, інформаційних 
ресурсів та капіталу. Специфічним продуктом управлінської діяльності є управлінський вплив 
на трудову діяльність людей для досягнення цілей управління. Механізм здійснення 
управлінського впливу буде різним для різних категорій управлінського персоналу [4]. 

Перша особливість управлінської праці полягає в тому, що вона безпосередньо не 
створює певних споживчих вартостей, а здійснює регульований вплив на процес 
виробництва і цим забезпечує необхідні умови для його розвитку. 

Продуктом діяльності управлінської праці є рішення, і управлінських працівників 
правомірно віднести до найбільш активної частини трудового колективу, що бере участь у 
створенні матеріального продукту за рахунок впливу на матеріальні елементи виробництва і 
через інші колективи. Тому ефективність цієї праці може визначатися виробничими 
результатами. Проте слід враховувати, що, на відміну від фізичної, цілі управлінської праці, 
засоби їх досягнення, а також результати є менш визначеними. Управлінська праця 
здійснюється в широкому діапазоні умов, не має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її 
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ефективності. При оцінці її якості не можна випускати з виду ту обставину, що результати цієї 
праці у великій мірі опосередковується її колективною діяльністю [2]. 

Друга особливість управлінської праці полягає в тому, що вона пов'язана з 
перетворенням інформації, тоді як діяльність виробничих робітників спрямована на численні 
предмети праці (сировина, пальне, запасні частини) і пов'язана з перетворенням предметів 
праці у продукти споживання. Управлінська праця характеризується іншими специфічними 
особливостями, зокрема складністю порівняння її затрат з результатами, визначення розміру 
корисного ефекту, а також переважанням у більшості трудових процесів елементів розумової 
діяльності, перенесенням центру ваги на психічні процеси сприйняття, запам'ятовування і 
мислення. 

Третя особливість управлінської праці полягає в тому, що вона потребує спеціалістів 
більш високої кваліфікації і характеризується більшою складністю. Ступінь складності 
управлінської праці залежить від характеру функцій, що виконуються, та ієрархічного рівня 
менеджменту, чисельності підлеглих, їх кваліфікації, рівня розвитку і складності 
виробництва, напруженості планових завдань, ресурсної забезпеченості тощо. Потрібно 
раціонально розподіляти управлінські роботи за складністю відповідно до кваліфікації 
виконавців, щоб одна людина не займалася справою, яку може виконувати інший, менш 
кваліфікований працівник, що займає менш оплачувану посаду. 

Четверта особливість праці менеджерів в тому, що управлінська праця як різновид 
розумової характеризується слабкою фізичною енергоємністю і водночас високим рівнем 
використання енергії блоків пам'яті людини і психічною напруженістю. Тому слід більше 
уваги приділяти умовам, за яких відбувається процес управлінської праці, механізувати й 
автоматизувати її процеси. 

П’ята особливість полягає в наступному. На відміну від фізичної, розумова праця часто 
триває і в неробочий час, причому іноді поза волею людини відбувається пошук альтернатив 
розв'язання складних проблем і використовуються інші операції.  

Шостою особливістю праці менеджерів є її специфічно виражений творчий характер, 
пов'язаний з постійним пошуком і розв'язанням завдань, на які не завжди можна знайти 
відповіді, керуючись тільки досвідом. 

Слід зазначити, що важливою передумовою застосування оцінки персоналу на 
підприємстві є те, що оцінка персоналу має на своїй меті вивчити ступінь підготовленості 
працівника до виконання виключно того виду діяльності, яким він займається, виявити рівень 
його потенційних можливостей з метою оцінки перспектив зростання або розробки кадрових 
заходів, необхідних для досягнення цілей кадрової політики.  

Оцінка персоналу ─ це виявлення ступеня відповідності особистих якостей працівника, 
кількісних і якісних результатів його діяльності певним потребам (робочого місця або 
посади). Оцінка персоналу є основним інструментом персоналу, оскільки є однією з 
складових кадрової політики будь-якого підприємства [2]. 

Важливою передумовою застосування оцінки управлінського персоналу на підприємстві 
є те, що оцінка має на своїй меті вивчити ступінь підготовленості працівника до виконання 
виключно того виду діяльності, яким він займається, виявити рівень його потенційних 
можливостей з метою оцінки перспектив зростання або розробки кадрових заходів, 
необхідних для досягнення цілей кадрової політики.  

Оцінювання співробітників повинне проходити в обставинах вимогливості, об'єктивності 
і доброзичливості, що виключає прояв суб'єктивізму. Система оцінки і, найголовніше, 
фактична оцінка роботи співробітників повинні бути максимально об’єктивні і сприйматися 
співробітниками як об'єктивні. Для цього критерії оцінки повинні бути відкритими і 
зрозумілими співробітникам [5].  

Критерії, які використовують керівники для оцінки результатів роботи, мають вплив на 
роботу підлеглих, тому керівники повинні оцінювати: індивідуальні результати виконання 
роботи, поведінку та особисті якості працівників. 

Коли важливим є не лише процес, а кінцевий результат, то керівництво повинно 
оцінювати індивідуальні результати виконання роботи. В цьому випадку результати роботи 
директора підприємства можна оцінювати по таких критеріях, як кількість виготовленої 
продукції чи надання послуг, відсотку бракованої продукції і витратах на одиницю продукції. 
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Якщо оцінювати роботу торгівельного підприємства, то використовують такі критерії: об’єм 
продаж, ріст об’єму продаж в грошовому виразі та кількості нових клієнтів. 

При оцінці поведінки кожного працівника слід звертати увагу на такі критерії, як 
своєчасна підготовка звітної документації, стиль лідерства,  методи прийняття рішень. 

Найбільш надійна група критеріїв, які широко використовують сучасні організації – це 
особисті якості працівників. Ці критерії менш надійні, ніж індивідуальні результати чи 
поведінка працівників, оскільки їх зв'язок з фактичними результатами роботи менш 
очевидний. Це такі особисті якості, як надійність, добросовісність до роботи, упевненість в 
власних силах, стаж роботи тощо. Тим не менш не можна заперечувати, що перераховані 
особисті критерії часто використовуються керівниками як критерії оцінки ефективності 
працівників [3]. 

До оцінки працівників можуть бути залучені: керівник, колеги, підлеглі керівника, 
незалежні фахівці, працівники, споживачі товарів і послуг. 

При виборі найбільш вдалого варіанту оцінювання  важливо враховувати:  
- можливості оцінювачів (хто найкраще знає працівника);  
- здібності (знання, досвід, індивідуальні якості оцінювача, справедливість);  
- мотивацію (хто понад усе зацікавлений в отриманні об'єктивної інформації).  
При оцінці ефективності управлінської праці важливо враховувати психологічні чинники. 

Діяльність працівника, його поведінка та професійні успіхи залежать не стільки від самої 
ситуації, скільки від індивідуальних особливостей щодо її сприйняття, тобто особистісної 
тривожності. Порівняльна поведінка людей в такому стані буде мати такі характеристики: 

- Високо тривожні особистості реагуватимуть на інформацію про невдачі більш емоційно 
різко, ніж низько тривожні. 

- Високо тривожний персонал працюватиме в умовах нестабільності гірше, особливо в 
умовах дефіциту часу та інших стресових ситуаціях. 

- Боязнь невдачі – буде характерною рисою високо тривожних людей, вона домінуватиме 
над мотивацією досягнення успіху. 

- Основною мотивацією для низько тривожних людей в умовах нестабільності є мотивація 
досягнення успіху. 

- На мотивацію праці високо тривожного персоналу ефективніше впливатиме інформація 
про успіх, низько тривожного - інформація про невдачі [1]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, при оцінці управлінського 
персоналу використовується більше чинників та враховуються ширші діапазони, ніж при оцінці 
виробничих робітників. Процес оцінки має складніший характер і вимагає постійних досліджень 
та апробацій. Тому в подальших дослідженнях планується визначення оптимального порядку 
оцінки ефективності управлінської праці, а також  розробка методики оцінки праці менеджерів 
різних рівнів. 
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Анотація 

Статтю присвячено питанням  особливостей оцінки управлінської праці. Досліджено 
основні підходи до поняття «управлінська праця» та «управлінський персонал». Визначено 
основні чинники, що впливають на ефективність оцінки управлінської праці. 

Ключові слова: менеджмент, управлінська праця, оцінка. 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам особенностей оценки управленческого труда. 

Исследованы подходы к понятиям «управленческий труд» и «управленческий персонал». 
Определены основные факторы, которые влияют на эффективность оценки 
управленческого труда. 

Ключевые слова: менеджмент, управленческий труд, оценка. 
 

Annotation 
The article is devoted the questions of features of estimation of administrative labour. Going 

near concepts «Administrative labour» and «managerial staff is investigational». Basic factors 
which influence on efficiency of estimation of administrative labour are certain. 

Key words: management, administrative labour, estimation 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ДОХОДІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. На організацію процесу формування доходів органів 

місцевого самоврядування впливають організаційно-правові форми господарювання, тип 
власності та специфіка діяльності підприємств, що, у свою чергу, проявляється при утворенні 
бюджетних коштів і подальшому їх використанні. Відповідно доходи місцевих бюджетів 
характеризуються особливою структурою джерел їх мобілізації та можливістю їх 
використання – фінансування власних і делегованих повноважень органів місцевого 
самоврядування. З огляду на це особливої актуальності набуває детальне дослідження 
складу джерел доходів місцевих бюджетів, а також бюджетів місцевого самоврядування в 
їхньому складі, з’ясування специфіки мобілізації власних і закріплених надходжень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним підґрунтям дослідження є 
наукові здобутки зокрема таких вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, як Л.Воронової, 
О.Заверухи, М.Кучерявенка, О.Музики, О.Орлюк, П.Пацурківського, Л.Савченко; учених-
економістів: О.Василика, О.Кириленко, В.Кравченка, О.Лилик, І.Луніної, В.Опаріна, С.Юрія та 
інших дослідників фінансів місцевого самоврядування.  

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування 
організаційно-правових засад розвитку формування доходів місцевих бюджетів в Україні, що 
зумовило необхідність проаналізувати сучасний стан правового забезпечення формування 
доходів місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок 
власних і закріплених видів надходжень і наданих офіційних трансфертів, тобто за рахунок 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 
 

 134 

законодавчо визначених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів та 
інших платежів. Відзначимо, що власні доходи й закріплені доходи місцевих бюджетів – 
поняття різні. Хоча ототожнення цих термінів як на практиці, так і в літературі спостерігалось 
до прийняття Бюджетного Кодексу України [2].  

Термін “власні доходи місцевих бюджетів” був запроваджений статтею 1 Закону “Про 
бюджетну систему Української РСР” у грудні 1990 року [3]. Згідно із цим законодавчим актом 
відокремлювалось поняття власних і закріплених доходів. У Законі України “Про бюджетну 
систему України”, прийнятому в редакції 1995 року, поняття “власні доходи” вживається в 
контексті забезпечення принципу самостійності бюджетів усіх рівнів [4]. Згідно зі статтею 4 
зазначеного законодавчого акту самостійність бюджетів забезпечувалась наявністю власних 
дохідних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства 
України.  

У чинному на той час законодавстві не було визначеного детального переліку власних 
доходів місцевих бюджетів. Не було у ньому норм щодо порядку формування та 
використання власних дохідних джерел. Згідно зі статтею 13 Закону УРСР “Про бюджетну 
систему Української РСР” у редакції 1990 року місцевим радам надано право утворювати 
резервні фонди за рахунок власних доходів і частини перевищення доходів над видатками 
бюджетів нижчої ланки, які можуть передаватися на договірних і компенсаційних засадах.  

Визначення поняття власних доходів Бюджетним кодексом України від 21 червня 2001 
року не передбачено, проте чітко встановлено їх склад. Власними доходами визнано доходи 
місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.  

Згідно з умовами чинного бюджетного законодавства закріпленими визначаються 
доходи місцевих бюджетів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та 
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів [2].  

Поняття закріплених доходів місцевих бюджетів в українському законодавстві має місце 
з 1990 року із прийняттям Закону УРСР “Про бюджетну систему Української РСР”. Закріплені 
доходи – доходи, що закріплені за певним бюджетом, основа самостійності місцевих 
бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховувались до місцевих бюджетів, 
встановлювався Законом УРСР “Про бюджетну систему Української РСР” від 5 грудня 1990 
року. Проте вказаний законодавчий акт не визначав порядку розподілу цих доходів між 
рівнями місцевих бюджетів [3].  

Склад джерел формування закріплених доходів органів місцевого самоврядування 
неодноразово змінювався у процесі ухвалення щорічних законів про Державний бюджет 
України. Законодавство України до 1995 року включно не передбачало існування такого виду 
доходів для районних та обласних бюджетів. Таким чином, самостійність цих бюджетів була 
декларованою. Прийнятий у 1995 році Закон України “Про бюджетну систему України” 
частково розв’язав проблему закріплених доходів місцевих бюджетів, хоча повноваження 
органів місцевого самоврядування, згідно із цим законом, дещо звузились. Обсяги 
надходжень, що формували закріплені доходи місцевих бюджетів, були нестабільними. У 
прийнятій у 1996 році Конституції України [1] термін “закріплені доходи” не згадується. Стаття 
143 Конституції передбачає такі норми порядку формування обласних і районних бюджетів, 
які, фактично, виключають наявність закріплених доходів цих бюджетів.  

Законом України “Про Державний бюджет України на 1998 рік” [5] уперше здійснено 
спробу розмежування доходів між державним бюджетом України і місцевими бюджетами в 
цілому шляхом повного їх закріплення. Водночас зазначений нормативно-правовий акт не 
передбачав розмежування цих доходів між рівнями місцевих бюджетів. За цих обставин 
розмежування їх у 1998 році на практиці здійснювали обласні ради, що суперечило 
Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування” [6].  

Регулюючі доходи нашої держави становили вагому частку доходів місцевих бюджетів у 
90-тих роках. Вона сягала 75-85%. У Законі “Про бюджетну систему Української РСР”, 
прийнятому в 1990 році, були визначені види надходжень, що зараховувались за 
нормативами до місцевих бюджетів. У законодавчому акті також зазначалось, що розміри 
відрахувань від цих доходів до місцевих бюджетів встановлюються згідно із соціально-
економічними нормативами бюджетної забезпеченості населення території і станом місцевих 
джерел доходів.  
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Згідно із Законом України “Про бюджетну систему України” в редакції 1995 року окремі 
доходи стали до певної міри закріпленими і регулюючими одночасно. Поняття регулюючих 
доходів у Законі України “Про Державний бюджет України на 1998 рік” не використовувалося; 
доходи між державним бюджетом і місцевими бюджетами не розподілялися за допомогою 
такого інструмента, як нормативи відрахувань від регулюючих доходів. Проте така практика 
усе ще зберігалася в 1998 році у відносинах між місцевими бюджетами.  

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, прийнятим у травні 1997 
року, визначалися норми, згідно з якими в дохідній частині місцевого бюджету окремо 
виділялися доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для 
забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Крім 
того, запроваджувалось положення, згідно з яким місцевий бюджет поділявся на поточний 
бюджет і бюджет розвитку; доходи бюджету розвитку формувались за рахунок частини 
податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також за 
рахунок інвестиційних субсидій з інших бюджетів.  

Бюджетним кодексом України термін “регулюючі доходи” не визначається, не 
встановлюється їх перелік і не розраховуються нормативи відрахувань. В умовах демократії 
органам місцевої влади надано більші фінансові можливості вирішення завдань, що 
спрямовані на соціально-економічний розвиток відповідних територій та зменшення кількості 
дотаційних бюджетів. У зв’язку з цим практику формування регулюючих доходів доцільно 
певним чином відновити. Варто відмітити, що законодавче врегулювання питання 
регулюючих доходів дозволить спростити механізм формування дохідної частини місцевих 
бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Міжбюджетні трансферти, надані з 
державного бюджету, займатимуть значно меншу питому вагу в загальній структурі доходів.  

У період ринкової трансформації національної економіки доходи місцевих бюджетів як 
джерело формування фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються 
органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, виступає 
важливим інструментом регулювання економічних і соціальних процесів, що відбуваються на 
рівні всіх адміністративно-територіальних одиниць і в державі загалом. Важливим кроком у 
цьому напрямку є проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного та своєчасного 
формування доходів місцевих бюджетів, аналізу та здійснення контролю над цим процесом.  

Висновки з проведеного дослідження.   Підсумовуючи огляд законодавчих актів, що 
регламентували процес формування місцевих бюджетів України до прийняття Бюджетного 
кодексу України, варто зазначити, що практика формування дохідної частини місцевих 
бюджетів не відзначалася стабільністю, що відображалось у частих змінах переліку доходів, 
а саме тих видів надходжень, що відносилися до регулюючих, змінювались їх розміри у 
відсотковому відношенні в розрізі адміністративно-територіальних формувань. Перелік 
власних, закріплених і регулюючих видів доходів визначався законодавчо та був єдиним для 
усіх місцевих бюджетів, розщеплення регулюючих доходів здійснювалося за єдиними або 
груповими нормативами. Коливання питомої ваги вказаних трьох груп доходів 
зумовлювалися впливом певних факторів, основними з яких були відмінності у соціально-
економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць держави, рівень їх 
податкового потенціалу. Місцеві бюджети не забезпечували повноцінного виконання завдань 
і функцій, що покладались на місцеві органи влади. Спроби зацікавлення органів місцевого 
самоврядування та фінансових органів у пошуку додаткових джерел доходів також не мали 
постійного характеру, оскільки будь-які збільшення обсягів місцевих бюджетів приводили до 
зменшення частки регулюючих податкових надходжень, які закріплювалися за відповідними 
бюджетами. Такий порядок формування доходів місцевих бюджетів вимагав законодавчого 
врегулювання, стабілізації та переорієнтації відповідно до потреб та завдань органів 
місцевого самоврядування.  
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Анотація 
В статті досліджено розвиток організаційно-правового забезпечення та 

становлення законодавчого закріплення доходів місцевих бюджетів України. 
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Аннотация 
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становление законодательного закрепления доходов местных бюджетов Украины. 
Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов, собственные 
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ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкова економіка потребує вміння 

працювати по-новому не тільки виробникам, але й підприємствам сфери послуг. Особливу 
значимість у цих умовах набуває наявність знань, пов’язаних з формуванням та розвитком 
бренда підприємства. Це обумовлено тим, що проблема збільшення кількості підприємств на 
ринку і зниження суттєвих відмінностей між ними стає більш актуальною.  

Сьогодні Україна демонструє темпи росту, і це в першу чергу завдяки підприємствам, 
які добре розуміють закони ринку. Жодне підприємство не уявляє своєї діяльності без 
маркетингових служб, відділу зв’язків з громадськістю або відділу реклами. 

Саме бренд стає ядром рекламної компанії кожного учасника ринку. Завдяки бренду 
встановлюються відносини із споживачами і потенційними клієнтами. Бренд втілює цінність 
товару або послуги для споживача. 
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В умовах жорстокої конкуренції навіть перед широко відомими підприємствами виникає 
достатньо складна задача: як утримати свої позиції на ринку і зберегти ефективність 
діяльності. Керівництвом підприємств здійснюється низка заходів щодо збільшення частки на 
ринку, по зниженню витрат в цілях здійснення цінової конкуренції і ще безліч інших. Але 
часто цього буває мало, щоб вижити. Основним чинником успіху більшості підприємств є 
відданість споживачів. Вищий ступінь відданості споживачів – це майже фанатичне 
шанування бренда. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній літературі велика увага 
приділяється питанням методології формування концепції бренду, в основі якої знаходиться 
формування брендом товару. Зокрема, Багієв Г.Л., Балабанова Л.В., Бойєт Д., Ванекен Б., 
Вінсент Л., Герман Д., Годін О.М., Головлева О.Л., Девіс С., Должанський І.З., Домнін В.Н., Ле 
Пла Ф., Макашев М.О., Макнеллі Д., Нільсон Т., Прингл А., Рожков І.Я., Ромат Є.В.,           
Садєков А.А., Шарков Ф.І., Шубін О.О., Шульгіна Л.М., Уіллер А.  

На думку Американської маркетингової асоціації «Бренд (англ. brand) - назва, слово, 
вираз (англ. brand паті), знак, символ або дизайнерське рішення, або їх комбінація з метою 
позначення товарів і послуг конкретного продавця або групи продавців для відмінності від їх 
конкурентів» [1, с. 14].  

Важливе значення у формуванні брендів в концепції інтегрованих маркетингових 
комунікацій підкреслюють П. Сміт, К. Беррі та А. Пулфорд: «Інтегровані маркетингові 
комунікації, формується на розробці маркетингового комунікаційного набору в залежності від 
діяльності споживача щодо якогось бренду та маркетингової активності самого цього бренду. 
Передбачається, що в цьому випадку бренди є основою того, яким чином споживачі 
сприймають товари та послуги » [2, с. 95]. 

За визначенням Дж. Росітера і Л. Персі, «під інтегрованими маркетинговими 
комунікаціями розуміється: 1) поєднання відповідних типів реклами та стимулювання; 2) 
відповідність загальному набору цілей комунікації для даного бренду або, точніше, особливе 
«макропозиціонування» бренду; 3) інтеграція методів (рекламних комунікацій і стимулювання 
збуту.) з урахуванням часу та інтересів покупців» [3, с. 18].  

Постановка завдання. Сучасний ринок – це поле битви товарів і послуг за місце під 
сонцем, яке забезпечується рекламою торгових марок і формуванням брендів. Реклама є 
рушійною силою маркетингу, але однієї реклам недостатньо для успіху на ринку, де багато 
конкурентів, а споживачі висувають все більш високі вимоги. Застосування інтегрованих 
маркетингових комунікацій являється основою формування бренда.  

Виклад основного матеріалу.  Будь-який товар при появі на ринку створює про себе 
враження – позитивне чи негативне, воно з’являється неминуче, як тільки споживач 
дізнається про товар. Ці асоціації, сприйняття товару споживачем, називається брендом.  
Бренд – це враження про товар в думках споживачів, ярлик, який в думках наклеюється на 
товар.  

Для того, щоб бути успішнім на ринку необхідно, щоб бренд відповідав наступним 
умовам (рис.1). 
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Рис. 1. Успішний бренд на ринку 

 
В цілому поняття бренд включає всі вищепереліченні характеристики, тому визначення 

цього поняття може бути таким: бренд – це ім’я, термін, знак, символ чи дизайн або 
комбінація всього вказаного, призначені для ідентифікації товарів, послуг одного продавця 
чи групи продавців, а також для відокремлення їх товарів, послуг від конкурентів. 

У більш широкому і вільному розумінні бренд включає сам товар з усіма його 
параметрами, набором характеристик, очікувань, асоціацій, прийнятих покупцем і 
приписуваних їм товару (англ. Brand image, імідж товару), а також обіцянки яких-небудь 
переваг, дані власниками бренду споживачам. Тобто, в даному розумінні бренд - це «уявний 
ярлик», який «наклеюють» на товар споживачі, і той зміст, який вкладають в нього самі 
продавці [4, с. 235]. 

Бренди можуть виживати і процвітати навіть якщо товари і послуги, які вони 
представляють, значно змінюються або зовсім зникають. Бренди володіють цінністю, яку ми 
вважаємо надзвичайно важливою для сучасних компаній в маркетинговому сенсі і яка 
набуватиме ще більшої важливості на ринку ХХІ століття. Цінність брендів різна, але саме 
вона забезпечує стійкість бренду на ринку. 

Існує шість видів брендів, кожен з яких відіграє свою роль на ринку: товарні, сервісні, 
особисті, організаційні, бренди подій, географічні.  

Товарні бренди - краще за все асоціюється з тим, що більшість людей розуміють під 
брендом.  

Сервісні бренди - менш поширені, ніж товарні, асоціюються скоріше з послугами, ніж з 
чимось матеріальними.  

Особисті бренди - пішов від голлівудських знаменитостей минулого століття. 
Сьогоднішні особисті бренди охоплюють певний діапазон імен: від зірок спорту і зірок поп-
музики до бізнес-гуру. 

Організаційні бренди - переступають межі товарів послуг і поширюються на категорії 
організації. Організація – як бренд і бренд стає складовою процесу стратегічного 
планування. 

Бренди полій - складають заходи, зазвичай із галузі спорту або мистецтва, що 
розкручуються як автономні бренди. 

Географічні бренди - зростання туризму, індустрії відпочинку, а також подорожей 
спричинили появу брендінга географічних точок. 
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Формування бренда — творча робота, що потребує глибокого знання ринку, споживача 
та конкурентів. Основними правилами і принципами формування бренда є простота, 
терпіння, гнучкість, доступність, людяність, інновації. 

Процес формування бренда може включати такі етапи. 
1. Позиціонування бренда на ринку, тобто пошук його місця на ринку, а також набору 

купівельних потреб і сприйняття товару. Позиція бренда — це місце, яке він займає в уяві 
покупців щодо товару-конкурента.  

2. Формування стратегії бренда, тобто стратегічної програми для створення його 
цінності.  

3. Розробка ідеї бренда. Основна ідея бренда має відображати пропозицію його 
переваг. Для створення унікального бренда потрібно знати про товар і його виробника 
якомога більше. Ідея бренда повинна зацікавити і захопити покупця, звернути його увагу на 
марку і товар. 

4. Пошук імені бренда. Ім’я асоціюється з товаром або послугою та доносить споживачу 
інформацію про товар і його споживчі характеристики. Ім’я бренда має найбільше значення 
серед його складових; воно найчастіше асоціюється з назвою фірми-виробника або 
посередницької фірми. Пошук імені бренда потребує обґрунтування кореня імені бренда, 
проведення семантичного та фонетичного аналізу назви. Ім’я бренда повинно нести 
позитивні асоціації, виражати зміст основних характеристик продукту, бути приємних на слуг, 
легко запам’ятовуватись і вимовлятись  [5, с. 127]. 

Стратегія формування бренду складається з низки питань: 
1. Хто є цільовою аудиторією? 
2. Яка обіцянка (пропозиція) слідує зробити цій аудиторії ? 
3. Який доказ необхідний їй привести, щоб показати, що ця пропозиція чогось 

коштує ? 
4. Яке кінцеве враження слід залишити ? 
Для формування успішного бренда варто звернути увагу на інші бренди, присутні на 

тому ж сегменті ринку. Це дозволить: по-перше, уникнути дублювання вже існуючого бренда 
на ринку, по-друге, врахувати помилки і прорахунки, досконалі конкурентами, по-третє, може 
наштовхнути на оригінальну ідею. 

Після того, як з’явилася назва бренда, до виходу на ринок обов’язковим етапом є його 
попереднє тестування. Маркетинговий тест дозволяє вибрати оптимальний варіант з 
декількох можливих. Під час тестування можна оцінити не тільки те, чи подобається 
споживачам бренд, але і ступінь ефективності комунікацій з цільовою аудиторією, 
сприйняття певних властивостей бренда і важливість пропонованих їм переваг. Процес 
попереднього тестування бренда дозволяє уникнути наступних помилок: 

- ідентичності з вже існуючими торговими марками, 
- назви товару, яка може ввести в оману споживачів (що особливо важливе для ліків), 
- уникнути дорогих затримок виходу продукту, зміни мазкі або виходу продукту наново, 
- уникнути тяжб з іншими компаніями. 
Без обережного, дбайливого управління, бренди чекає та ж доля проходження 

життєвому циклу, що і продукти: перехід стадій упровадження на ринок, зростання, зрілості і 
спаду в достатньо швидкому темпі. Проте, добре керовані бренди практично безсмертні. 

Інтегровані маркетингові комунікації є одним з найсильніших інструментів формування, 
управління брендом. Діяльність менеджерів з комунікацій сильно впливає на бренд і, 
відповідно, вимагає ясного розуміння всієї системи брендингу.  

Інтегровані маркетингові комунікації дозволяють підвищити ефективність всієї системи 
продажів підприємств, так як на відміну від усіх інших окремих організаційних форм об’єднує 
різні її підрозділи та відділи під одним прапором - іміджем марки.  

Сьогодні інтегрованим маркетинговим комунікаціям пророкують домінуючі роль в 
діяльності підприємства. Набір інтегрованих маркетингових комунікації повинен враховувати 
як маркетингові дослідження про сприйняття бренду, так і дані, одержані на основі аналізу 
інтересів, що проявляються споживачами до продукції. Одним з важливих елементів 
комунікаційного набору є створення сприятливих умов для діяльності з прояву інтересу, тому 
іноді існує так званий прихований попит на товар, який може трансформуватися в явний 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 
 

 140 

попит, коли споживач сам починає розвивати у себе потреби, які цей товар зможе 
задовольнити. 

Формування брендів, засноване на комплексі інтегрованих маркетингових комунікацій, 
дозволяє міцно прикріпити їх до базової системі корпоративних цінностей та образу 
підприємства та жорстко орієнтувати на цільовий сегмент, враховуючи всі стереотипи і 
переваги, замість розрізненості і незрозумілості, яка в даний час демонструється багатьма 
торговельними марками. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, розглядаючи формування бренду 
можна зробити висновок, що застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій 
припускає рішення двох взаємопов’язаних проблем:  

По-перше - створення системи інтегрованих маркетингових комунікацій з 
використанням різних засобів, які не суперечили б один одному, які б координувалися між 
собою, формуючи єдиний сприятливий образ комунікатора.  

По-друге, головною метою інтегрованих маркетингових комунікацій являється 
максимізація ефективності маркетингових комунікацій за допомогою пошуку оптимальних 
комбінацій основних і синтетичних засобів. 

Розуміння взаємин елементів системи дає можливість керівнику бренду управляти його 
долею. У реальності ж дуже часто доля бренду знаходиться в руках менеджера з 
комунікацій. І від того, наскільки послідовно, розумно і делікатно працює комунікатор, 
залежить доля всього підприємства. 

Інтегровані маркетингові комунікації необхідно розглядати як комунікаційну складову 
системи корпоративної ідентифікації і як важливий елемент системи формування комунікацій 
бренду.  
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Анотація 

В статті розглянуто процес формування бренду підприємства, визначено суть 
інтегрованих маркетингових комунікацій, їх місце у формуванні бренду підприємства, 
розглянуто трактування поняття бренду різними вченими, та внесені пропозиції щодо 
формування бренду за допомогою елементів інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Ключові слова. Інтегровані маркетингові комунікації, бренд підприємства, канали 
комунікації, рекламний ринок, цільова аудиторія, синергічний ефект. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен процесс формирования бренда предприятия, определена суть 
интегрированных маркетинговых коммуникаций, их место в формировании бренда, 
рассмотрены трактовка понятия бренда различными учеными, и внесены предложения 
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по формированию бренда с помощью элементов интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

Ключевые слова. Интегрированные маркетинговые коммуникации, бренд 
предприятия, каналы коммуникации, рекламный рынок, целевая аудитория, синергический 
эффект. 

 
 

Annotation 
In the article the process of brand companies, defined the essence of integrated marketing 

communications, their place in shaping the brand enterprises, the interpretation of the concept of 
brand different scientists, and made for the formation of the brand through integrated marketing 
communication elements. 

Key words. Integrated marketing communications, brand company, communication 
channels, advertising market, target audience, synergistic effect. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Стійкість і ефективність підприємств багато в чому 

визначається фінансовими ресурсами, наявними в їх розпорядженні. При цьому власний 
капітал є одним з основних джерел  фінансування. 

Проте в даний час більшість підприємств не отримують достатнього для їх розвитку 
прибутку. В цілях забезпечення умов ефективного фінансово-економічного розвитку 
підприємств необхідно внести істотні зміни до механізму формування власного капіталу 
суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим проблема розробки механізму формування 
власного капіталу підприємств є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною і методологічною базою 
дослідження механізму формування власного капіталу послужили роботи вітчизняних 
вчених: І.О. Бланка, Л.І. Безгінової, О.Д. Василика, Г.А. Крамаренко, Н.В. Наумової, А.О. 
Задої, І.О. Лютого, Ю.Є. Петруні, А.А. Пересади, А.М. Поддєрьогіна, О.П. Чернявського, О.Є. 
Чорної, І.Й. Яремко, О.В. Ярощук, І.Т. Балабанова, В.В. Бочарова, С.В. Валдайцева, М.В. 
Романовського, В.В. Ковальова, Є.С. Стоянової та ін., а також праці зарубіжних авторів, 
таких як У. Шарп, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, С. Росс, Р. Вестерфілд, Б. Джордан, Ф. Лі Ченг,         
Д. Фіннерті, М. Скотт та інші. 

Аналіз опублікованих робіт в даній області показує, що деякі питання механізму 
формування власного капіталу підприємств ще не отримали остаточного рішення, зокрема 
не розроблена структура організаційно-економічного механізму формування власного 
капіталу підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка теоретичних підходів і практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування власного капіталу підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Власний капітал є основою для початку і продовження 
господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним з найбільш істотних і 
найважливіших показників, оскільки виконує наступні функції: 

- самостійності і влади — розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності і 
впливу його власників на підприємство; 

- відповідальності і захисту прав кредиторів — відбитий в Балансі підприємства власний 
капітал є для зовнішніх користувачів мірилом стосунків відповідальності на підприємстві, а 
також захистом кредиторів від «втрат» капіталу; 

- довгострокового кредитування — перебуває у розпорядженні підприємства 
необмежений час; 

- фінансування ризиків — власний капітал використовується для фінансування 
ризикованих інвестицій, на які можуть погодитися кредитори; 

- кредитоспроможності — при наданні кредиту за інших рівних умов перевагу мають 
підприємства з меншою кредиторською заборгованістю і великим власним капіталом; 

- компенсації збитків — тимчасові збитки повинні погашатися за рахунок власного 
капіталу; 

- розподілу доходів і активів — частка окремих власників в капіталі є підставою при 
розподілі фінансового результату і майна при ліквідації підприємства. 

Оскільки будь-яке підприємство, що є комерційною структурою, створюється з метою 
отримання прибутку, то реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого 
капіталу. 
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Утворюється власний капітал двома шляхами: внесенням власниками підприємства 
грошових коштів і інших активів; накопиченням суми доходу, що залишається на 
підприємстві.  

За формами власний капітал поділяється на дві категорії: інвестований (вкладений або 
сплачений капітал); нерозподілений прибуток. 

Інвестований капітал — це сума простих і привілейованих акцій за їх номінальною 
(проголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути 
класифікований за джерелами утворення. 

Нерозподілений прибуток — це частка чистого прибутку, не розподілена між 
акціонерами. 

Власний капітал по рівню відповідальності поділяється на: статутний капітал, сума 
якого визначається в статутних документах і підлягає обов'язковій реєстрації в державному 
реєстрі господарюючих одиниць; додатковий капітал (незареєстрований) — це додатково 
вкладений капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток. 

Функції статутного і додаткового капіталів різні. Статутний капітал — це первинне 
джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від додаткового, 
статутний капітал забезпечує регулювання стосунків власності і управління підприємством, 
його розмір не може бути менш встановленої законодавством суми. Статутний капітал — це 
зафіксована в статутних документах загальна вартість активів, що не є внеском власників 
(учасників) до капіталу підприємства [4]. 

Власник, вкладаючи кошти в підприємство, чекає, що в майбутньому вкладений ним 
капітал зросте. Отриманий підприємством прибуток — це приріст цього капіталу. Якщо 
засновником внесена не вся сума, зареєстрована в засновницьких документах, то капіталом 
є тільки внесена частка. 

Разом з тим, неоінституціональна теорія не завжди погоджується з тезою про приріст 
власного капіталу підприємства в результаті збільшення його прибутку. Такий приріст може 
бути обмежений або взагалі неможливий в разі несприятливого впливу політичних чинників. 
Так, наприклад, зміни на політичному ринку можуть бути пов'язані з введенням нових правил 
використання господарюючими суб'єктами їх фінансового результату шляхом введення 
фіксованої суми податку або шляхом регламентації фінансування певної суми державних 
витрат за рахунок прибутку підприємств. В цьому випадку у підприємства є всі підстави 
виявитися безгрошевим і повністю залежним від кредиторів. З метою протидії подібному 
негативному впливу політичних чинників необхідно використовувати можливості залучення 
фінансових ресурсів за рахунок інших елементів власного капіталу. 

Різновидами власного капіталу є: статутний капітал; пайовий капітал; додатковий 
капітал; резервний капітал; вилучений капітал; неоплачений капітал; нерозподілений 
прибуток (непокриті збитки); цільове фінансування; забезпечення майбутніх витрат і 
платежів; страхові резерви. 

Оскільки власний капітал виступає основним джерелом фінансових ресурсів 
підприємств, то процес його утворення і збільшення не є стихійним і здійснюється на основі 
дії відповідного механізму (рис. 1).  

Організаційно-економічний механізм формування власного капіталу є інтегрованою 
системою елементів дії на утворення і зміну величини власного капіталу підприємства, що 
дозволяє реалізувати процеси забезпечення оборотними коштами, ефективного управління 
ними з метою економічного розвитку промислового підприємства. 

Блок організаційної складової включає організаційно-управлінське забезпечення, яке є 
сукупністю внутрішніх інституційних ланок, діяльність яких пов'язана з регулюванням 
величини і формуванням структури власного капіталу; організаційно-технічне забезпечення, 
що включає сукупність умов оперативного управління власним капіталом; інформаційне 
забезпечення, що охоплює масив інформації і основні потоки інформації про зміну величини 
і структури капіталу.  

Економічна складова включає сукупність методів створення і зміни величини і структури 
власного капіталу. З урахуванням того, що власний капітал може бути сформований за 
результатами фінансової, а саме емісійній діяльності підприємств, то реалізація методів 
обґрунтування виду і розміру емісії є основою забезпеченості потреб підприємства 
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ресурсами. Залучені інвестиційні ресурси є результатом розміщення цінних паперів і інших 
інструментів власного капіталу. Оскільки умовою організації інвестицій виступають їх 
окупність і прибутковість, то реалізація методів обґрунтування джерел залучення інвестицій 
також спрямоване на досягнення забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами. 

 

 
Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму формування власного 

капіталу підприємства 
 

Капіталізований чистий прибуток є наслідком утворення і розподілу фінансового 
результату. З цієї точки зору він виступає одночасно умовою забезпеченості фінансовими 
ресурсами і підтвердженням ефективності діяльності підприємства. Реалізація методів 
капіталізації прибутку дозволяє уточнити розмір приросту власного капіталу, а саме 
величину додаткової забезпеченості підприємства коштами для ведення операційної 
діяльності. 

Зміна структури власного капіталу пов'язана із зміною форми зобов'язань підприємства 
перед інвесторами. З урахуванням зацікавленості підприємства в збереженні обсягу 
робочого власного капіталу незмінним і в запобіганні відпливу капіталу, реалізація методів 
управління структурою капіталу пов'язана із заміною одних інструментів капіталу іншими 
(наприклад, обмін облігацій на акції) для досягнення постійної забезпеченості підприємства 
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власними коштами. 
Висновки з проведеного дослідження. В цілому дія організаційно-економічного 

механізму направлена на забезпечення умов фінансової стабільності діяльності 
підприємства незалежно від умов функціонування політичних ринків. Тому критеріями оцінки 
його ефективності виступають достатність капіталу підприємства і підвищення прибутковості 
підприємства. 

На відміну від обґрунтованого бухгалтерського порядку формування власного капіталу, 
який відображає тільки організаційні умови послідовності утворення складових капіталу, 
розроблений механізм містить комплекс методів регулювання величини і змін у його 
структурі. 

Структура організаційно-економічного механізму формування власного капіталу не 
включає методів прогнозування фінансових потоків і не відображує взаємозв'язок 
приведених методів з ними. Разом з тим, система управління фінансовими потоками 
виступає чинником достатності капіталу, тому дослідження складових формування власного 
капіталу мають продовження у сфері механізму управління фінансовими потоками 
підприємства.  
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Анотація 

Запропоновано організаційно-економічний механізм формування власного капіталу, 
що є інтегрованою системою елементів впливу на процес утворення та зміну величини 
власного капіталу підприємства і дозволяє реалізувати процеси забезпечення 
оборотними коштами, ефективного управління ними з метою економічного розвитку 
промислового підприємства. 

Ключові слова: власний капітал, організаційно-економічний механізм, організаційна 
складова, економічна складова, економічний розвиток, неоінституціональна теорія. 

 
Аннотация 

Предложен организационно-экономический механизм формирования собственного 
капитала, представляющий собой интегрированную систему элементов воздействия на 
образование и изменение величины собственного капитала предприятия и позволяющий 
реализовать процессы обеспечения оборотными средствами, эффективного управления 
ими с целью экономического развития промышленного предприятия. 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 145 

Ключевые слова: собственный капитал, организационно-экономический механизм, 
организационная составляющая, экономическая составляющая, экономическое развитие, 
неоинституциональная теория. 

 
Annotation 

The organizationally-economic mechanism of forming of property asset, being the computer-
integrated system of affecting elements education and change of size of property asset of 
enterprise and allowing to realize the processes of providing circulating assets, is offered, effective 
management by them with the purpose of economic development of industrial enterprise. 

Key words: property asset, organizationally-economic mechanism, organizational 
constituent, economic constituent, economic development, New Institutional Theory. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
ТА БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

 
Постановка проблеми. Сучасний розвиток банківського сектору України потребує 

використання нових підходів до управління капіталом банку, банківськими ризиками для 
забезпечення фінансової стійкості та безпеки банку.  Така ситуація пов’язана із сучасною 
фінансовою кризою, за умов якої банківські установи зацікавлені в диверсифікації джерел 
фінансування, зменшенні кредитного ризику та збільшенні власної ліквідності. На 
сьогоднішній день відомо досить багато методів управління кредитним портфелем з метою 
забезпечення фінансової стійкості та безпеки банку, серед них: диверсифікація, лімітування, 
створення резервів та інше. 

Є надія, що незабаром українські банки почнуть активно використовувати відносно 
новий для України механізм сек’юритизації, який дозволятиме ізолювати від ризиків 
банкрутства банків. Саме тому дане питання  сьогодні набуває для України особливо 
актуального значення, адже попри ряд переваг сек’юритизації, її використання є досить 
обмеженим.  Цей механізм полягає у трансформації неліквідних активів у ліквідні цінні 
папери і досить широко використовується у світовій банківській практиці. Останніми роками 
сек’юритизація стає одним з найголовніших джерел фінансування банків у всьому світі, про 
що свідчить позитивний досвід багатьох країн, у яких він використовується вже понад 10 
років.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Хоча дослідженням питань 
сек’юритизації активів займаються як вітчизняні (Мозговий О., Євтух О., Ковальов А., Нізков 
О.), так і зарубіжні фахівці (Фабоцци Ф., Алєксєєва І., Александрова Н., Маршал Д.Ф., Фрост 
С.), проте дана тема є недостатньо дослідженою та висвітленою у науковій літературі. Саме 
це і обумовило вибір теми дослідження. 

Постановка завдання. Як бачимо, попри ряд переваг сек’юритизації, попри її активне 
застосування у міжнародній практиці, в Україні цей механізм не набув поширення до цього 
часу. Саме тому метою даної статті є ознайомлення з поняттям сек’юритизації, дослідження 
основних її видів, функцій, а найголовніше – висвітлення її переваг і позитивних наслідків 
для забезпечення безпеки банків. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 
 

 146 

Виклад основного матеріалу. В Україні створені економічні передумови для розвитку 
сек’юритизації банківських активів. Так, відбувається значне зростання банківських активів, 
які лежать в основі процесу сек’юритизації, - обсяг іпотечних кредитів у 2006 році у 
порівнянні з 2005 роком виріс 158,7 %. За 7 міс. 2007 р. обсяг іпотечних кредитів зріс на 41,3 
%. Частка іпотечних кредитів у ВВП зросла з 2,37% у 2005 р. до 5,02 % у 2006 році. Однак у 
порівнянні з іншими країнами Європи частка іпотечних кредитів у ВВП в Україні є ще 
незначною і становить у загальній сукупності за 1997-2007 роки 280 млн дол. (за підсумками 
2005 року, частка іпотечних кредитів у ВВП у Німеччині склала 40 %, Великій Британії- 60%, 
Швеції - 58%, Італії -10%) [1,c.71]. А тому для нарощення банківських активів та 
забезпечення фінансової стійкості вітчизняним банкам доцільно здійснювати їх 
рефінансування, тобто сек’юритизацію. 

Розвиток ринку сек’юритизації почався в США в 1970-х рр. із сек’юритизації іпотечних 
кредитів, а пізніше вона поширилась на споживчі кредити і права вимоги за кредитними 
картками. У 1990-х рр. ринок сек’юритизації поширився практично на всі види активів, що 
генерують майбутні грошові надходження. У Західній Європі розвиток ринку сек’юритизації 
розпочався в кінці 1980-х рр. – на початку 1990-х рр. [2,c.165]. 

Термін «сек’юритизація» походить від англійських securities (цінний папір) та security 
(безпека). Традиційно під сек’юритизацією розуміють спеціальну фінансову техніку, 
використовуючи яку фінансові посередники (інвестори, фінансові компанії) мають можливість 
інвестувати в окремі активи обраної компанії, не придбаючи її повністю або частково. 

Базельський комітет з питань банківського нагляду розглядає сек’юритизацію як 
«структуровані угоди, в яких банки використовують кредитні деривативи, щоб передати 
кредитний ризик цепного пулу активів третім особам, у тому числі, страховим компаніям, 
іншим банкам і нерегульованим особам» [3]. У Міжнародних стандартах фінансової звітності 
№ 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка» сек’юритизація трактується як «процес 
трансформації фінансових активів у цінні папери» [4]. 

Сек’юритизація – синонім звільнення від посередників. Цей термін означає пряме 
фінансування потреб компанії у фондах через ринок капіталу та використання таких 
інструментів, як тратта й акцепт або емісії облігацій замість запозичення в комерційних 
банках [5,c. 170]. 

Економічна енциклопедія та Словник банківської термінології дає таке визначення 
сек’юритизації: «розширене використання цінних паперів як інструмент регулювання 
ринкових відносин і руху позичкового капіталу»[6], [7, c.234]. 

Враховуючи всі вище зазначені визначення, можемо подати свій підхід до трактування 
даного поняття, а саме: сек’юритизація – інструмент регулювання ринкових відносин і руху 
позикового капіталу, за допомогою якого здійснюється передача кредитного ризику третім 
особам шляхом трансформації фінансових активів у цінні папери з метою поліпшення 
ліквідності, зменшення портфельного кредитного ризику банку, а отже і забезпечення його 
безпеки та фінансової стійкості. 

Під час розвитку сек’юритизації у Західній Європі в 1980-1990-х рр. ключовими видами 
сек’юритизації були іпотечні і споживчі кредити. Таким чином, механізми сек’юритизації 
активів розвиваються в умовах сформованого ринку іпотечних і споживчих кредитів [2, с.165]. 

Такі науковці як Бобиль В. та Соловей М. виділяють три основні види сек’юритизації: 
- класичний: використовуючи його, банк продає свої активи спеціалізованій юридичній 

компанії – SPV (special purpose vehiche), яка фінансує купівлю них активів шляхом випуску 
цінних паперів на ринку капіталу. SPV має бути повністю відокремленою від первинного 
власника активів (банку), щоб не допустити включення її в консолідовану групу з фінансовою 
установою і уникнути можливих наслідків неплатоспроможності первинного власника акцій; 

- синтетичний: характеризується тим, що активи залишаються на балансі кредитної 
установи. Цей метод доцільно використовувати в тому випадку, коли пул активів формується 
з малоризикових кредитів і їх списання може погіршити якісні характеристики (нормативи) 
кредитного портфеля банку; 

- накопичувальний: завдяки простоті реалізації є найпопулярнішим серед невеликих 
банків. При застосуванні накопичувальної сек’юритизації банк формує кредитний портфель, 
а потім відповідно до його обсягу випускає облігації, які розміщуються серед іноземних 
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банків. Видані кредити є безпосереднім забезпеченням за цінними паперами (фактично 
продаж позик не відбувається) [8,c.23]. 

Кравчук І.С., Юхимчук В.Д. у своїх наукових працях відображають дещо іншу 
класифікацію сек’юритизації: 

- класична, яка, у свою чергу, поділяється на балансову та позабалансову. 
Балансова сек’юритизація передбачає випуск цінних паперів, забезпечених правами вимог, 
які залишаються на балансі банківської установи. Позабалансова передбачає передачу 
банківських активів на баланс спеціалізованої установи, яка здійснює емісію боргових 
зобов’язань під заставу цих активів. Одним із видів позабалансової сек’юритизації є 
кондуїтна сек’юритизація, яка будується навколо спеціалізованої юридичної компанії, яка 
носить назву кондуїт. Ця установа залучає грошові кошти на короткий термін шляхом випуску 
комерційних паперів, що дозволяє фінансувати довгострокові активи короткостроковими 
пасивами. Випуск таких інструментів в більшості випадків не передбачає реєстрації 
проспекту емісії. 

- синтетична передбачає перенесення ризиків від кредитора до інвесторів шляхом 
випуску гібридних кредитних деривативів [9, c.28]. 

При здійсненні сек’юритизації банківських активів повинен дотримуватися принцип 
конгруентності, який полягає в тому, що за своїми умовами вимоги банків до позичальників 
за кредитами і зобов'язання банків за цінними паперами, що випущені під забезпечення 
цими кредитами, повинні бути співвідносні. Загальна сумарна вартість випущених банком 
цінних паперів повинна бути покрита грошовими зобов'язаннями в розмірі їх номіналу по 
меншій мірі такої ж вартості і такими ж доходами від процентів. 

Механізм сек’юритизації забезпечує вирішення наступних завдань, які в процесі його 
реалізації можуть і повинні бути виконані з метою забезпечення достатнього рівня 
економічної безпеки банку: обмеження кредитного ризику на активи; підвищення ефективності 
балансу; диверсифікація джерел фінансування; зниження вартості фінансування; балансування 
активів і пасивів; підвищення конкурентоспроможності; поліпшення фінансового стану та іміджу 
банківської установи [10, c.51]. 

Те, яким чином сек’юритизація впливає на рівень фінансової стійкості та безпеки банку, 
відображають функції сек’юритизації, серед яких варто виділити наступні: 

- функція страхування ризиків. Утворення вторинного ринку сек’юритизованих 
активів дозволяє скоротити ймовірність виникнення ризиків, властивих банкам, таких як: 
кредитний, процентний, ліквідності. Адже основна мета сек’юритизації - розділення 
кредитного ризику банку між ним, інвестором і посередником. Продаючи зобов'язання, банк 
перекладає кредитний ризик, тим самим зменшуючи його, оскільки частина ризикованих 
активів знімається з балансу банку. З іншого боку, для інвесторів вкладення коштів у 
сек’юритизовані активи диверсифіковані і забезпечені, бо, як правило, банки оформляють у 
цінні папери не один вид кредитів, а сукупність декількох із них, створюючи так звані пули 
активів; 

- функція рефінансування. Вихід банків на ринок цінних паперів дозволяє їм 
заповнювати нестачу в кредитних ресурсах, залучаючи нові кошти під кредитний портфель; 

- функція керування ліквідністю банку. Досить часто банки мають значні обсяги 
недостатньо ліквідних активів, реалізація яких у потрібний момент не завжди вдається. Це 
може призвести до втрати платоспроможності банку. З такого погляду сек’юритизація являє 
собою важливий інструмент керування активами, дозволяючи реалізувати активи з 
належною швидкістю й ефективністю в умовах насиченого конкуренцією ринку [11, c.32]. 

Отже, при застосуванні будь-якого з методів сек’юритизації банк отримує значні 
переваги, які дають йому можливість забезпечувати фінансову стійкість та безпеку банку, а 
саме: 

- замість строкових активів банк одержує ліквідні кошти, які можна використати для 
подальшого розпитку. Часто банк має значні обсяги недостатньо ліквідних активів, продаж 
яких у потрібний момент не завжди можливий, що може призвести до втрати його 
платоспроможності. У цьому разі сек'юритизація становитиме важливий інструмент 
управління активами, позаяк дає змогу реалізувати їх швидко й ефективно в умовах 
конкурентно насиченого ринку; розширюється коло потенційних інвесторів; 
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- зменшується ймовірність виникнення у банку процентного, кредитного ризиків, а 
також ризику втрати ліквідності. Сек’юритизація перерозподіляє ці банківські ризики між 
кредитною установою, інвестором і посередником; поліпшується виконаний чинних 
нормативів (наприклад, відношення зобов'язань до власного капіталу); 

- банк може позиціонувати себе як фінансову установу, котра спроможна працювати 
зі складними міжнародними фінансовими інструментами [12,c.99]. 

Варто додати, що сек’юритизацію можна застосувати щодо широкого переліку активів. 
Це насамперед іпотечні та споживчі кредити, лізингові платежі, будь-які однорідні позики, 
товарні кредити, а крім того, різноманітні грошові доходи, які суб’єкт господарських відносин 
планує отримати в результаті своєї діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи всі позитивні моменти 
сек’юритизації для безпеки банку, варто зазначити, що за сучасних умов господарювання в 
Україні цей вид фінансування не може бути достатньо ефективним, а в деяких випадках може 
мати і негативні наслідки. Це пов’язано із прогалинами в українському законодавстві, а тому 
актуальним є вирішення наступних проблем в даній сфері:  

- розробка законопроекту «Про сек’юритизацію банківських активів»;  
- закріплення принципів сек’юритизації в рамках національної правової системи; 
- можливість для сторонніх інвесторів (власників цінних паперів) одержувати право 

вимоги по кредитних договорах при збереженні за банком обов'язків з обслуговування кредиту 
(управління кредитом); 

- законодавча дефініція створюваних видів цінних паперів, юридичне вирішення 
проблем, пов'язаних з банкрутством емітента таких цінних паперів; 

- система оподаткування операцій і трансакцій, поведених у процесі сек’юритизації.  
Розв’язання зазначених проблем та застосування фінансового механізму сек’юритизації на 

практиці дасть змогу сформувати необхідні умови для забезпечення безпечної фінансової 
ситуації банку. 
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У статті систематизовано основні підходи до визначення поняття 
«сек’юритизація», визначено  її основні функції, виконання яких дозволяє забезпечувати 
необхідний рівень фінансової стійкості та безпеки банків. 

Ключові слова: механізм сек’юритизації, фінансова стійкість, безпека банків. 
 

Аннотация 
В статье систематизировано основные подходы к определению понятия 

«секъюритизация», определено ее основные функции, которые обеспечивают  
необходимый уровень финансовой стойкости и безопасности банков.   

Ключевые слова: механизм секьюритизации, финансовая устойчивость, 
безопасность банков. 

Annotation 
Basic approaches to determination of the concept "securitisation" were systematized in the 

article , its main functions were determined , fulfilment of them permits to guarantee necessary 
level of financial stability and security of banks. 

Key words: mechanism of securitization, financial stability, security of banks. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ 
НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вітчизняної банківської системи 

потребує міцних та стабільних банків, здатних забезпечити подальше економічне зростання 
країни. У зв'язку з цим, завдання забезпечення ефективного та стійкого розвитку банківської 
системи на сьогодні набуває особливої актуальності, оскільки її функціонування в сучасних 
умовах ускладнюється появою кризових явищ, які можуть призвести до дестабілізації як 
окремого банку, так і банківської системи в цілому. 

У цих умовах підвищується теоретичний та практичний інтерес до розробки 
теоретичних засад та практичного інструментарію антикризового управління банком, які є 
необхідною передумовою протидії кризі та фінансовій нестабільності. 

Аналіз останніх досліджень. Банківські кризи є предметом наукових досліджень як 
вітчизняних так зарубіжних вчених та практиків. Певні аспекти цієї проблеми, нашли своє 
відображення в працях Базарова Г., Барановського О., Заруби Ю., Короткова Е.,          
Ларіонова І., Міщенка В., Таля Г., Юна Г. 

Разом з тим, узагальнення опублікованих за даною проблематикою робіт дозволило 
зробити висновок, що багато із важливих аспектів досліджуваної проблематики не отримали 
самостійного висвітлення в економічній літературі, що і зумовило вибір дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності 
антикризового управління, виявлення причин та факторів, які мають негативний вплив на 
банківський сектор та розробка практичних рекомендацій щодо виходу банків із кризи. 

Виклад основного матеріалу. Висока ймовірність виникнення кризових явищ у 
процесі діяльності банку зумовлює необхідність впровадження спеціалізованих заходів 
протидії їх розвитку та нейтралізації. Засобом такої протидії повинно стати антикризове 
управління банком. 

Незважаючи на широке застосування в економічній теорії та практиці терміну 
«антикризове управління», тлумачення його сутності є неоднозначним. У зв'язку з цим, для 
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розробки обґрунтованих пропозицій щодо антикризового управління банком необхідно 
передусім уточнити його значення. 

Зважаючи на те, що точний переклад слова "crisis" означає - «перелом», crisis 
management- це управління найбільш кризовими («переломними») ситуаціями. 

В західній літературі антикризовий менеджмент часто визначається як діяльність, яка 
необхідна для подолання стану, що загрожує існуванню суб'єкта господарювання, при цьому 
основна увага акцентується саме на виживанні. Водночас підкреслюється позитивний 
характер криз, а антикризовий менеджмент визначається як створення інструментів, які 
дозволяють повідомити про наближення переломного періоду та необхідності розробки 
нового курсу розвитку. 

У вітчизняній літературі антикризове управління розглядається як система управління, 
яка має всебічний характер та направлена як на попередження, так і на усунення 
несприятливих для бізнесу явищ, з використанням наявних ресурсів та потенціалу 
виживання, або реалізації спеціальних процедур (таких як санація, реструктуризація, 
банкротство, ліквідація) [1]. 

Дещо вужчий зміст має визначення ряду авторів [3], які під антикризовим управлінням 
розуміють сукупність форм і засобів реалізації антикризових процедур, які стосовно до 
конкретної організації - боржника відображають економічні відносини, що складаються при її 
оздоровлені або ліквідації. Такі погляди, на нашу думку, слід визнати принаймні 
обмеженими, оскільки дане трактування можна використовувати тільки для 
неплатоспроможної організації, як частину процедур, передбачених у процесі банкрутства. У 
зв'язку з цим, проведення попереджуючих антикризових заходів у даному випадку є 
недоцільним. 

Цікавим, на нашу думку, є визначення антикризового управління, наведене в роботі 
російських вчених [2], які визначають антикризове управління як систему управлінських 
заходів щодо діагностики, нейтралізації і подолання кризових явищ і їх чинників на всіх рівнях 
економіки. Перевагою зазначеного визначення є його конкретність, виділення управлінських 
рішень та опис процесу їх здійснення. 

Узагальнивши наукові підходи зарубіжних та вітчизняних вчених, ми дійшли висновку, 
що категорія «антикризове управління» потребує суттєвого доповнення. На нашу думку її 
сутність доцільно трактувати як «фінансові відносини, що представляють собою комплексну 
систему управлінських заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подолання 
кризових явищ з метою підвищення рівня фінансової безпеки, зменшення наслідків ураження 
кризою та подальшого розвитку банку шляхом використання всього потенціалу сучасного 
менеджменту». 

Система зазначених заходів повинна розроблятись залежно від специфіки кризи, 
сфери її впливу та гостроти. Вочевидь, що вона може бути ефективною лише за умови 
розробки єдиної програми дій на всіх рівнях управління у сфері банківської діяльності. У 
цьому зв'язку доцільно зауважити, що на макрорівні мають реалізуватись стратегічні заходи 
антикризової політики держави, на мезорівні, в тому числі, в банківській системі, 
здійснюється комплекс заходів щодо фінансового оздоровлення банків, на мікрорівні, в тому 
числі в окремих банках, створюється комплексна система антикризового управління, яка 
включає різноманітні заходи - від окремих заходів з фінансового оздоровлення, коригування 
стратегії банку до реструктуризації або навіть ліквідації банку. 

Необхідно зазначити, що основним моментом при дослідженні банківських криз є аналіз 
їх впливу на банківську систему в цілому. Чим більша частина банківських установ заражена 
кризою, тим більш серйозні економічні наслідки для країни. Якщо ж серйозні труднощі 
починають відчувати банки, що здійснюють найбільші обсяги основних банківських операцій, 
- системні банки, - кризу можна вважати як системну, тобто такою, яка загрожує всій 
банківській системі. 

Основним проявами системної кризи є дефіцит ліквідних коштів у банківській системі, 
скорочення обсягів кредитування, зростання вартості ресурсів на міжбанківському ринку, 
загострення ситуації з платоспроможністю банків, особливо тих, які мають значну частку 
депозитних зобов'язань у структурі зобов'язань на неякісні активи. До причин нестачі 
ліквідності можна віднести: масове зняття депозитів населенням; виведення коштів за 
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кордон; переведення готівки у іноземну валюту; накопичення ліквідних активів у банківській 
системі; непередбаченість коливання валютного курсу. 

Варто зазначити, що експертами МВФ виокремлено три фази системної банківської 
кризи, кожна з яких має свої ознаки та механізми управління (табл. 1). 

Таблиця 1  
Фази та механізми управління системною банківською кризою* 

 
Фаза кризи Характеристика Механізм управління 

Наявність диспропорцій у розвитку 
банківської системи, які можуть 
заперечуватися як самими 
суб'єктами господарювання, так і 
регулюючими органами 

Застосування оперативних заходів 
щодо запобігання паніці та 
забезпеченню стабілізації фінансової 
системи, передусім у сфері грошово- 
кредитної політики 

Наявні дисбаланси в економічній 
системі як провісники фінансових криз 

Підтримка ліквідності банківських 
установ центральним банком 

Фаза І - 
загострення 
 
 
 

Посилення відпливу капіталу з 
банківських установ 

Гарантії уряду за кредитами та 
депозитами з метою зниження 
невизначеності, підготовка до 
реструктуризації банківської системи 

Поступове поліпшення показників 
функціонування банківської системи 

Зміна в структурі банківського 
сектору. Розробка урядом і центральним 
банком інструментарію реструктуризації, 
включаючи фінансові, правові, інституційні 
заходи. Посилення нагляду за діяльністю 
фінансового сектору 

Фаза II - 
стабілізація 
 
 

Істотні фінансові втрати, погіршення 
фінансових показників діяльності 
банків 

Зміщення акцентів з підтримки 
ліквідності фінансових установ на 
забезпечення їх платоспроможності 

Фаза III - 
оновлення 

Нормалізація роботи банківської 
системи 

Повний або частковий відхід від 
методів державного регулювання. 
Приватизація націоналізованих під час 
кризи банків. Реструктуризація боргів 

 * Складено за даними [4] 

Однак системність не єдиний параметр, який розглядається в процесі аналізу 
виникнення і розвитку кризи в банківському секторі економіки країни. 

Фахівці МВФ виділяють такі основні причини виникнення світової кризи: 
1) значна кількість великих фінансового-кредитних установ недооцінила важливість 

управління ризиками ліквідності, цілковито покладаючись на зовнішні джерела 
оптового фінансування на ринку капіталу та рефінансування з боку центральних 
банків; 

2) допущено колективну помилку в оцінці рівня використання запозичених коштів 
(левериджу) широкого кола фінансових установ і невпорядкованого закриття їх 
позицій; 

3) рівень капіталізації фінансових установ у багатьох випадках виявився недостатнім 
для того, щоб ефективно протидіяти кризі - навіть величезні за обсягом інтервенції, 
проведені центральними банками високорозвинутих країн світу, зокрема СІЛА та 
Великобританії, не змогли компенсувати стрімкого скорочення частки та нестачі позикових 
коштів [5]. 

Отже, стан банківської системи відображає фінансово-економічний рівень розвитку 
будь-якої країни, реагуючи як на підйом економіки, так і на її спад. 

В умовах глобальної і регіональної інтеграції міжнародних економічних відносин 
виникнення банківської кризи в одній країні може виявитися початком кризи всієї світової 
системи. Негативні тенденції представляють серйозну загрозу банківській стійкості і безпеці 
та можуть сприяти переростанню нестабільної банківської діяльності в загальну кризу 
банківської системи. 
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Першопричиною зазначеного явища є різке скорочення ресурсної бази банків і, як 
наслідок, суттєве зменшення і, навіть, згортання кредитування реального сектора економіки, 
що є характерним і для України. До цього можна добавити високі кредитні ризики, 
обумовлені неефективною структурою економіки, дефектами управління, низькою 
транспарентністю більшості організацій та підприємств, а також ризики, пов'язані з фондовим 
ринком, іпотечним та споживчим кредитуванням, динамікою цін в окремих сегментах 
фінансового ринку. 

У зв'язку з цим в сучасних умовах економічного розвитку країни зберігається високий 
рівень вразливості банківського сектору та його установ щодо виникнення ризиків, кризових 
ситуацій та загроз безпеці їх діяльності. 

Для підтримання надійності банків та підвищення рівня фінансової безпеки банківської 
системи насамперед необхідно виявити фактори, які мають негативний вплив на банківський 
сектор. Існують різні наукові підходи щодо визначення сукупності факторів впливу на 
банківські кризи та їх класифікації, які постійно видозмінюються залежно від специфіки кризи 
та її масштабів. Враховуючи особливості сучасної банківської кризи автор пропонує фактори 
впливу на банківські кризи класифікувати на макроекономічні, мікроекономічні та інституційні. 

Варто зазначити, що збільшення ступеня відкритості національних економік посилює 
роль зовнішніх шоків щодо розгортання банківських криз. Особливо несприятливий вплив 
зовнішні шоки мають на країни з ослабленою валютою, високим рівнем доларизації 
економіки, значним дефіцитом бюджету, відносно невеликим розміром ВВП, слабким 
регулюванням та недостатньо розвиненими фінансовими ринками та банками. 

У зв'язку з цим до макроекономічних факторів нами віднесено: стан національної 
економіки, різкі коливання процентних ставок, зовнішньоекономічні (підвищення цін на нафту 
та інші основні імпортні товари, подорожчання обслуговування зовнішнього боргу в 
результаті різкого підвищення процентних ставок, різке зростання зовнішнього боргу за 
рахунок збільшення запозичень на міжнародному ринку капіталів), незбалансовану 
стабілізаційну політику, ринкові реформи, фіксований валютний курс. 

Очевидно, що ступінь впливу макроекономічних факторів на виникнення кризи в 
економіці будь-якої держави на банківську систему залежить від багатьох умов. У зв'язку з 
цим важливо виділити основну причину, а саме -стан банківського сектору до початку 
економічної кризи, адже його стабільність та безпечний розвиток залежить, в першу чергу, 
від стійкості окремих банків, які є основними елементами банківської системи. 

До мікроекономічних факторів банківських криз в першу чергу слід віднести якість 
банківського менеджменту, оскільки особливості корпоративного управління представляють 
собою реакцію комерційних банків на несприятливі зміни в економічному середовищі. 
Слабкість менеджменту проявляється у невмінні найти оптимальний баланс між ризиком та 
доходністю, а втягнення банків у високо ризиковані операції та недостатній рівень 
професіоналізму обертається для них великими втратами. 

Крім того, на думку автора, до мікроекономічних факторів, пов'язаних з деформацією   
ринкових відносин, можна віднести активізацію негативної ділової практики в банківській 
діяльності, яка обумовлена порушенням норм правого регулювання і є однією із форм 
прояву недобросовісних конкурентних умов та представляє собою частину відносин тіньової 
економіки, включаючи шахрайську поведінку. В певній мірі негативна ділова банківська 
практика (проведення кредитних валютних, документарних операцій, ведення 
бухгалтерського обліку, недобросовісні відносини з діловими партнерами та ін.) 
супроводжується ризиками, причому виникнення нових інструментів та механізмів сприяє 
появі нових методів порушень, шахрайств та інших негативних явищ в діяльності банків, 
багато з яких використовують практику переказу у віртуальний простір своїх фінансових 
трансакцій. 

Найбільш суттєвий вплив на кризи здійснюють інституційні фактори банківських криз, 
які в сукупності з макроекономічними та мікроекономічними факторами безпосередньо 
позначаються на ефективності функціонування банківського сектору, зокрема: стан нагляду 
та регулювання банківської системи, стан нормативно-правової бази та банківської звітності, 
несвоєчасна реакція центрального банку на неспроможність банків, організація системи 
страхування банківських депозитів. 
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Таким чином стає очевидним, що виникнення банківської кризи ставить під загрозу 
нормальне функціонування економіки, паралізує не тільки економічне життя, але і взаємини 
в основних сферах людського життєзабезпечення, загрожуючи безпеці і стабільності 
держави. 

У зв'язку з цим, попередження банківських криз є однією з пріоритетних задач в 
управлінні банком, а усвідомлення загроз, що несуть в собі банківські кризи для економіки, 
стало стимулом для розвитку та удосконалення антикризового управління, яке покликане 
стати важливим елементом банківського менеджменту та сприяти виявленню внутрішніх і 
зовнішніх факторів ризику, симптомів і причин криз та неможливості переходу одних видів 
ризику в комплексну (системну) банківську кризу. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, негативні тенденції, що намітились в 
банківській системі  України  представляють  серйозну  загрозу  банківській  безпеці,  що 
зумовлює переростання нестабільності банківської діяльності у загальну кризу банківської 
системи. Це потребує розробки системи антикризових заходів для її попередження. У зв'язку 
з цим, на думку автора, необхідно на державному рівні розробити антикризову стратегію, яка 
повинна включати наступні заходи: 

- створення умов для концентрації капіталу (холдинги, спільні вкладення в конкретні 
проекти та ін.) з метою використання всього арсеналу фінансових та грошових регуляторів 
для забезпечення гарантій банківських довгострокових вкладень та комерційних інтересів 
банків; 

- розробка на законодавчій основі та введення в дію механізму стимулювання 
накопичень фізичних і юридичних осіб, в основі якого повинні бути гарантії держави відносно 
збереження накопичень, а також заходи, які заохочують до заощадження; 

- створення системи страхування ризиків за всіма напрямами банківської діяльності; 
- стимулювання процесів злиття та поглинання, оскільки на сьогоднішній день діючі 

законодавчі акти, на нашу думку, явно не дають можливість в повній мірі контролювати 
процес концентрації банківського капіталу; 

- заходи щодо декриміналізації банківських структур, удосконалення існуючого 
законодавства в частині попередження незаконних банківських операцій. 

До першочергових заходів щодо подолання негативного впливу фінансово-економічної 
кризи на діяльність вітчизняних банків в рамках реалізації системи антикризового управління 
необхідно: 

- розробка економічного механізму виникнення кризових ситуацій і створення системи 
сканування зовнішнього і внутрішнього середовища банку з метою раннього виявлення 
«слабких сигналів» щодо загрози виникнення кризи; 

- стратегічний контролінг діяльності банку і розробка стратегії запобігання його 
фінансовим проблемам, оперативна оцінка і аналіз фінансового стану банку, виявлення 
можливості настання банкрутства; 

- розробка політики діяльності банку в умовах кризи та виходу з неї; 
- постійний облік ризику кредитної діяльності і розробка заходів щодо його зниження; 
- на законодавчому рівні потребує негайного вирішення проблема відповідальності 

власників банків за агресивний менеджмент, який призводить до накопичення ризиків банку; 
- прискорити прийняття закону про легалізацію доходів, адже це дозволило б наразі 

повернути значні кошти в Україну, що суттєво допомогло б стабілізації банківської системи, 
зокрема підвищенню рівня її капіталізації; 

- заборонити видачу банками кредитів в іноземній валюті, що сприятиме зменшенню 
девальваційного тиску та доларизації в Україні, а також доларизації ключових товарних 
ринків (нерухомості та авторинку). 

Крім того, з метою попередження банківських криз, їх локалізації та нівелювання 
необхідно мати чітко налагоджений механізм антикризового управління, направлений на 
організацію та проведення комплексу заходів щодо упередження та виходу банківської 
системи із кризи. Саме комплексний підхід до проблеми антикризового управління та 
регулювання в системі «діагностика кризових явищ - удосконалення механізму 
антикризового управління - моделювання процесів управління банківською системою» є 
запорукою успішної реалізації стратегії банківського менеджменту в цілому. 
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Реалізація вищезазначених підходів, на нашу думку, дозволить подолати фінансову 
кризу, забезпечуючи при цьому надійне та безпечне функціонування банків та економічної 
сфери держави. 
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Анотація 
У статті розглядаються та узагальнюються основні підходи до трактування 

антикризового управління, виявлено фактори, які мають негативний вплив на банківський 
сектор в умовах фінансової нестабільності та розроблені практичні рекомендації щодо 
виходу банків із кризи з метою підвищення рівня їх надійності та стійкості. 

Ключові слова: антикризове управління, банк, банківська система, криза, фінансова 
нестабільність. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются и обобщаются основные подходы к трактовке 
антикризисного управления, обнаружены факторы, которые имеют негативное влияние 
на банковский сектор в условиях финансовой нестабильности и разработаны 
практические рекомендации относительно выхода банков из кризиса с целью повышения 
уровня их надежности и стойкости. 

Ключевые слова: антикризисное управление, банк, банковская система, кризис, 
финансовая нестабильность 

 
Annotation 

In the article the basic going is examined and summarized near interpretation of antikrisis 
management, found out factors which have a negative influence on a bank sector in the conditions 
of financial instability and practical recommendations are developed in relation to the exit of banks 
from a crisis with the purpose of increase of level of their reliability and firmness. 

Key words: antikrisis management, bank, banking system, crisis, financial instability. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ 

ПОЗИЧКАМИ БАНКІВ КРАЇН СНД  
 
Постановка проблеми. Становлення конкурентоздатної економіки України в сучасних 

умовах неможливо без забезпечення високого рівня стійкості банківської системи, яке сприяє 
прискоренню руху кредитних ресурсів, стимулюванню інноваційно-інвестиційної діяльності, 
задоволенню фінансових потреб населення. У той же час, в умовах негативного впливу 
фінансово-економічної кризи на діяльність вітчизняних банків, привертає увагу тенденція 
погіршення якості кредитного портфелю, що призводить до збитковості банківських установ.  

Варто зазначити, що сучасні фінансова та економічна кризи значно впливають на 
прибутковість банківських систем всіх країн світу. Найголовнішим чинником виникнення 
проблем у світовій банківський діяльності, як і в Україні, постає якість активів, а саме, 
збільшення питомої ваги проблемних позичок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретико-методологічних 
основ банківського кредитування, якості кредитного портфелю, проблемам захисту банків від 
кредитних ризиків та сучасного механізму формування резервів по кредитним операціям 
присвячені наукові праці таких науковців, як: М.Білик, В.Вітлінський, О.Вовчак, О.Заруба, 
О.Лаврушин, А.Мороз, Л.Примостка, П.Роуз, Дж.Сінкі, Л.Симановський, Дж.Стігліц та інші.  

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і зарубіжних економістів та враховуючи 
зміни у процесі управління проблемною заборгованістю під впливом світової фінансово-
економічної кризи, слід зауважити, що багато проблем не знайшли свого вирішення. У 
вітчизняних методологічних та методичних розробках відсутні праці, у яких би комплексно 
розв’язувались сучасні складні проблеми управління проблемною кредитною заборгованістю 
банківських установ та використання внутрішніх інструментів страхування кредитних 
операцій – резервування.  

Враховуючи важливість своєчасного вирішення проблем зростання негативного впливу 
проблемної заборгованості банків на стійкість та надійність регіональних та національних 
банківських систем, на наш погляд, є доцільним дослідити досвід управління неякісними 
позичками банками таких країн СНД, як Російська Федерація та Білорусь та порівняти їх з 
українським досвідом.  

Постановка завдання. Метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу 
нормативних актів та заходів щодо управління проблемними позичками банків таких держав 
СНД, як Україна, Білорусь та Російська Федерація. 

Для досягнення поставленої мети у статті вирішені такі завдання: проаналізовані 
існуючі методи та підходи банківських установ різних країн щодо управління неякісним 
кредитним портфелем та процесами формування страхових резервів за кредитними 
операціями в умовах кризи; запропоновано рекомендації щодо вдосконалення підходів до 
управління якістю кредитного портфелю банку. 

Виклад основного матеріалу. Характерною рисою сучасної банківської кризи є 
істотне погіршення якості кредитних портфелів українських, російських та білоруських банків, 
яке з середини 2008р.по сьогодення здійснюється значними темпами. Так, якщо на кінець 
2008 року питома вага проблемної кредитної заборгованості в українських банках складала 
1,9%, на початок серпня 2009р.цей показник сягнув 6,2%, а станом на 01.01.2010 року вже 
складав 9,6%, що перевищує критичний рівень (7%), визначений в зарубіжній банківській 
практиці [1, с.111]. Така ситуація негативно позначається на результатах фінансової 
діяльності банків, ускладнює процеси управління банком, знижує довіру населення до 
банківської системи, ускладнює можливість відновлення кредитування економіки. 

Варто зазначити, що аналогічна ситуація спостерігається і в діяльності банківської 
системи Російської Федерації: с початку кризи частка проблемної заборгованості російських 
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банків зросла більш ніж вдвічі, її питома вага у кредитному портфелі станом на 01.01.2010 
року склала 5,1% порівняно з 2,1% на початок 2009р.  

 Порівняно невисокий рівень проблемної заборгованості за роки кризи констатують 
банки Білорусі, але в той же час необхідно відзначити високі темпи зростання цього 
показника протягом 2008-2009 років(рис. 1). 
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Рис.1 Питома вага проблемної заборгованості в кредитних портфелях 

банківських систем України, Російської Федерації та Білорусі на кінець 2007-2009 
років. 

 
Проведене дослідження чинників та негативних результатів зазначеної тенденції 

дозволило дійти висновку, що одним з наслідків зростання проблемної кредитної 
заборгованості банків є збільшення сформованих резервів на можливі збитки за кредитними 
операціями, що відповідно збільшує витрати банків та призводить до зниження прибутковості 
банківських установ.   

Для вирішення завдань дослідження автором проведено критичний аналіз існуючих 
методів управління якістю кредитних портфелів банківських систем України, Російської 
Федерації та Білорусі. 

Основними положеннями, що регламентують формування резервів в країнах, що 
аналізуються, є:  

- в Україні «Положення про порядок формування та використання резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», яке затверджено 
Постановою Національного Банку України №279 від 06.07.2000р.[2]; 

- в Російській Федерації Положення Центрального Банку Російської Федерації N 254-П 
від 26.03.2004р. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [3]; 

- в Білорусі «Инструкция о порядке формирования и использования банками и 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе», яка затверджена 
Постановою Національного Банку Білорусі №138 від 28.09.2006р. [4]. 

Критичний аналіз нормативних актів, які регламентують порядок формування резервів 
під можливі збитки за кредитними операціями  банками України, Російської Федерації та 
Білорусі дозволяють дійти висновку, що вони мають багато спільного, так як вони базуються 
на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності. Так, центральні банки всіх країн 
розподіляють кредити на 5 категорій якості, що є спільним. Варто зазначити, що така 
класифікація базується ще на стандартах Базеля І. Сучасні вимоги до кредитної діяльності в 
банківській сфері та удосконалення методів захисту від кредитних ризиків сприяли 
формуванню рекомендацій Базеля-ІІ, згідно якого при розробленні банками методик 
внутрішніх рейтингів виділяють 7 категорій позичок за рівнем ризику. 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 157 

Крім того, спільними рисами методик розрахунку резерву в країнах, що аналізуються, є 
такі: при визначенні обсягів резервів враховується фінансовий стан позичальника, 
забезпеченість позики, наявність валютних ризиків за конкретною позикою.  

Варто зазначити, що крім спільних рис у методичних підходах до формування резервів 
за кредитними операціями також існують розбіжності: використовуються різні ставки 
резервування, інші підходи щодо врахування вартості забезпечення та валют резервування. 
Так, вітчизняні банки використовують фіксовані ставки резервування, а банки  Російської 
Федерації та Білорусі пропонують діапазон ставок для окремих категорій позичок, наприклад, 
для четвертої  категорії  якості (проблемні) позички визначено коефіцієнт резервування від 
51 до 100%; для розрахунку резерву банками Україні та Російський Федерації 
використовується розрахункова величина («чистий кредитний ризик», «розрахунковий 
резерв»), а у банків Білорусі базою нарахування є вся позичка (без зменшення її на певну 
частку вартості забезпечення). 

Аналіз специфіки використання забезпечення при формуванні резервів за кредитними 
операціями свідчить, що існують також значні відмінності в урахуванні забезпечення при 
визначені обсягу резерву. Так, в практиці російських банків  використовується лише дві 
категорії забезпечення: перша категорія враховується по повній вартості (коефіцієнт 
дорівнює 1), а друга – з урахуванням коефіцієнта 0,5. 

 Відомо, що в українськими банками використовується більш складна класифікація 
видів забезпечення та коефіцієнтів дисконтування вартості забезпечення, при цьому розмір 
коефіцієнта залежить від виду забезпечення та категорії  позички.  

В практиці білоруських банків, навпаки, забезпеченість позички враховується для 
визначення категорії якості кредиту (групи ризику), при цьому вартість забезпечення не 
дисконтується, а враховується лише рівень покриття позики, відсотків та можливих витрат, 
пов’язаних з конкретною позичкою.  

Варто зауважити, що однією з найважливіших причин виникнення кризи неплатежів та 
погашення позичок в іноземній валюті в Україні, Російський Федерації та Білорусі стало 
знецінення національної валюти відносно американського долара. Зазначене призвело до 
виникнення певних труднощів, пов’язаних з валютними ризиками не тільки у клієнтів банків, а 
й у самих банків, особливо у тих, які виступали в якості позичальника валютних позик. Крім 
того, в період нестачі ліквідності в банківський системі, а також значного зменшення 
пропозиції іноземної валюти на фінансовому ринку досить гостро постає питання щодо 
валюти формування резервів. Відомо, що вітчизняними банками резерв формується в 
валюті наданої позички, але НБУ мав намір зобов’язати банки формувати резерв в 
національній валюті і, таким чином, планував тимчасово збільшити пропозицію іноземної 
валюти та підтримати курс гривні. Але ці дії не були здійснені, і в Україні досі валюта 
сформованих резервів співпадає з валютою позички. Треба відмітити, що в Російській 
Федерації формування резервів здійснюється лише у національній валюті, і розмір резервів 
має бути переглянутий у разі зміни курсів валют. В Постанові №138 Білоруського 
Національного Банка зазначено, що резерви формуються в білоруських рублях, але на 
розсуд банку по активам в іноземній валюті резерв може формуватися в валюті активу або 
умовного зобов’язання.  

Варто зазначити, що всі нормативні акти залишають за комерційними банками право 
(обов’язок) формувати свої  внутрішні Положення, згідно яких буде визначатися категорія  
позики (ступень ризику). Але якщо Центральний Банк Російської Федерації лише вимагає, 
щоб внутрішні документи комерційних банків відповідали нормативним актам щодо цього 
питання, то НБУ визначає обов’язкові для використання показники, методи їх розрахунку та 
залишає за банками право додаткового суб’єктивного професіонального судження з цього 
приводу. В той же час в Білорусі немає таких чітких вимог до критеріїв оцінки 
кредитоспроможності позичальника, але внутрішні положення банків мають бути обов’язково 
затверджені Національним Банком Білорусі, що значно посилює контроль національного 
банка над процесом формування резервів в банківський системі.  

Розглядаючи проблеми якісного захисту кредитної діяльності банків від ризиків, 
необхідно відмітити, що основні з них: недосконалість нормативної бази, недоліки методик 
формування резервів, порушення основних принципів кредитування, – фактично були 
виявлені кризою. Для подолання негативного впливу світової кризи центральні банки країн, 
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що аналізуються, корегували велику кількість нормативних актів, що стосуються 
регулювання діяльності комерційних банків. Певні зміни торкнулися і нормативних актів, що 
регулюють процеси формування резервів за кредитними операціями.  

Так, листом ЦБ Російської Федерації №2156-У від 23.12.2008р. визначені умови  
антикризового режиму формування резервів за кредитними операціями терміном до 
30.06.2010р. (лібералізовані вимоги до класифікації позичок за ступенем ризику) [5]. На 
даний момент Асоціація регіональних банків Російської Федерації закликає до подальшої 
пролонгації, аргументуючи тим, що  прогноз прийнятних помірних втрат, які банківський 
сектор зможе витримати за рахунок накопичених резервів на можливі втрати й поточного 
прибутку, становить 12,3% кредитного портфеля. Але вже при дворазовім збільшенні цього 
показника, до 23,4% кредитного портфеля, втрати стануть критичними: норматив достатності 
капіталу в цьому випадку знижується до небезпечного рівня в 10,5%. 

Правлінням НБ Білорусі була прийнята Постанова №159 від 23.09.2009р. [7], 
особливістю цього документу є  врахування рекомендацій, запропонованих експертами МВФ 
і Всесвітнього банку щодо приведення класифікації активів і формування спеціальних 
резервів на покриття можливих збитків у відповідність із міжнародними рекомендаціями, але 
при цьому банкам надано право сформувати необхідні резерви за існуючою методикою до 
кінця 2010р., тому що при формуванні необхідного обсягу резервів в ІV кварталі 2009 року 
сума додаткових відрахувань мала перевищити зароблений прибуток в банківському секторі 
в цей період, а в І кварталі 2010 року обсяг недосформованих резервів вдвічі перевищив би 
прибуток, зароблений за квартал за розрахунками НББ.  

Правлінням НБУ  теж було прийнято декілька постанов (№406 від 01.12.2008, №413 від 
04.12.2008), згідно яких посилилися вимоги до процесів формування резервів для споживчих 
позик та позик в іноземній валюті, але дозволяється не змінювати категорію позики при її 
пролонгації за умов задовільного фінансового стану клієнта.   

Проведений порівняльний аналіз заходів банків деяких країн СНД щодо управління 
проблемною заборгованістю, на наш погляд, свідчить про недосконалість процедур 
формування резервів за кредитними операціями в умовах кризи, складність і невирішеність 
проблеми повернення позик, відсутність методик щодо адекватного формування резервів. 

Висновки з проведеного дослідження.  Для подальшого розвитку методик захисту 
банків від кредитних ризиків, процедур формування резервів, необхідно звернути увагу на 
рекомендації та ініціативи Базельського комітету з банківського нагляду щодо формування 
резервів за кредитними операціями [7]. В умовах подолання кризових явищ необхідне 
застосування більш жорстких вимог до формування резервів «на перспективу» шляхом 
реалізації трьох взаємозалежних ініціатив: 

- по-перше, це зміни в стандартах бухгалтерського обліку в частині впровадження 
методу оцінки очікуваних втрат та оновлення методик для органів банківського нагляду, які б 
ураховували перехід до даного методу оцінки очікуваних втрат; 

- по-друге, розв'язання проблеми відсутності стимулюючих факторів до формування 
резервів з метою корегування розміру регулятивного капіталу; 

- по-третє, необхідне використання більш жорстких вимог до розкриття інформації 
банків відносно формування страхових резервів за кредитними операціями. 
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Анотація 

В статті досліджуються особливості процесів формування резервів під можливі 
збитки за кредитними операціями банками таких країн СНД як Україна, Російська 
Федерація та Білорусь; здійснено порівняльний аналіз методичних підходів центральних 
банків щодо формування резервів в умовах кризи, запропоновано рекомендації щодо 
вдосконалення існуючих методик формування страхових резервів за кредитними 
операціями.  

Ключові слова: проблемна заборгованість, резерви, збитки за кредитними 
операціями, Базельська угода, криза. 

 
Аннотация 

В статье исследуются проблемы управления проблемной задолженностью и 
процессов формирования специальных резервов под возможные убытки банками таких 
стран СНГ как Украина, Российская Федерация и Беларусь; сделан сравнительный анализ 
методических подходов относительно этих проблем в анализируемых странах; даны 
рекомендации по усовершенствованию методик формирования резервов в условиях 
кризиса.  

Ключевые слова: проблемная задолженность, резервы, убытки по кредитным 
операциям, Базельская соглашение, кризис. 

 
Annotation 

There are problems of bad debts’ management and processes of forming of provisions under 
expected losses by banks of such CIS countries as Ukraine, the Russian Federation and Belarus 
are investigated in the article; the comparative analysis of methodical approaches concerning 
these problems in the analyzed countries is made; recommendations for improvement of 
provision’s forming techniques in the crisis conditions are developed. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Процеси ринкової трансформації, які охопили майже всі 

сфери діяльності суспільства, вимагають адекватного розвитку фінансового сектора – однієї 
з найважливіших сфер національної економіки. Його перетворення на ефективну та надійну 
основу економічного зростання та залучення інвестицій в країну вимагають обґрунтування 
напрямів удосконалення державного регулювання. Адже саме держава виступає головним 
регулятором всіх процесів, що відбуваються в ньому, та органом, що створює єдину правову 
основу його функціонування. 

 Державна політика провідних країн світу спрямована на пошук найбільш досконалого 
поєднання усіх компонентів фінансового сектора. На фоні розвитку світових інтеграційних 
процесів та глобалізації українському фінансовому сектору все ще притаманні риси 
роздробленості та неврегульованості. На жаль, на сьогодні фінансовий сектор не виконує 
притаманні йому функції щодо залучення, перерозподілу капіталу та спрямування його в 
реальний сектор економіки. Це в свою чергу стримує розвиток економіки, підвищення 
перерозподілу коштів в економіці та надходження іноземних інвестицій, що особливо є 
важливим під час фінансової кризи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання загального розвитку фінансового 
сектора України, його складових, проблем та перспектив функціонування цікавить багатьох 
українських та зарубіжних вчених. Так, серед українських науковців цією проблематикою 
займаються Барановський О., Єрмошенко А., Геєць В., Бінько І., Поддєрьогін А., Габідулін І., 
Осадець С., Лютий І. Орланюк-Малицька Л., Внукова Н., Шумелда Я., Дахно І., Чухно А. та 
інші.  

Водночас у наукових розробках з питань розвитку фінансового сектора не дістали 
належного відображення проблеми державного регулювання цього сектора та пріоритетні 
напрямки політики держави в період фінансової кризи. Очевидною є необхідність 
комплексного підходу, який буде поєднувати заходи з розв’язання вже існуючих проблем, 
формулювати головні завдання та комплекс ключових заходів правового, інституційно-
організаційного характеру, спрямованих на розбудову конкурентоспроможного фінансового 
ринку як цілісної системи та його основних складових з урахуванням національних інтересів 
та соціально-економічних потреб країни. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення проблем державного регулювання 
фінансового сектора України на сучасному етапі розвитку та пошук можливих шляхів їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Негативні явища, які виникли у фінансовому секторі 
внаслідок світової фінансової кризи, доводять недосконалість існуючих підходів до розвитку 
відповідних сегментів фінансового ринку. 

У структурі українського фінансового сектора невиправдано малою є частка 
небанківського сегмента, на яку припадає менше 7% загального обсягу активів фінансових 
установ. Фінансові установи України надають споживачам досить вузький спектр фінансових 
послуг, значна частка яких має незадовільний рівень якості, а законні права та інтереси 
споживачів цих послуг недостатньо захищені. 

Розвиток фінансового сектора гальмується низькою капіталізацією фінансових установ. 
Мала потужність банківських і небанківських фінансових установ знижує їх 
конкурентоспроможність в умовах відкритої економіки, виступає серйозним бар’єром для 
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забезпечення реального сектора вітчизняної економіки довгостроковими фінансовими 
ресурсами. 

Інвестиційні можливості фінансових установ обмежуються дефіцитом привабливих для 
довгострокового розміщення коштів фінансових інструментів, а також низькою ефективністю 
інфраструктури фінансового сектора та низькою ліквідністю. Нерозвиненість ринків спільного 
інвестування, страхування життя, недержавної пенсійної системи та довірчого управління не 
дозволяє повною мірою залучати заощадження домашніх господарств до інвестиційного 
процесу. 

Одним із головних чинників такого стану є недосконале правове середовище та вади 
державного регулювання. 

На сьогодні в сфері державного регулювання фінансового сектора існує багато 
проблем, які потребують нагального вирішення. Серед них: 

- відсутність концептуальних засад здійснення інтеграції до світового фінансового 
простору в практичній роботі органів влади і професійних учасників фінансового ринку; 

- відмінність у підходах до регулювання національного фінансового ринку та 
недостатній рівень економічного розвитку України в порівнянні з ринками економічно 
розвинутих країн не дають можливості на рівних конкурувати з розвинутими фінансовими 
ринками за інвестиційні ресурси та забезпечити конкурентоспроможність фінансових послуг 
національного ринку; 

- високими залишаються політичні, економічні, операційні та інші ризики для 
учасників-нерезидентів, що працюють або зацікавлені працювати на українському 
фінансовому ринку;  

- відсутня довгострокова стратегія розвитку регулювання і нагляду за фінансовим 
сектором як за цілісною системою, що в свою чергу негативно відбивається на координації 
фінансових регуляторів, створенні єдиного правового простору, уніфікації процедур 
регулювання і нагляду, затверджені консолідованого нагляду тощо; 

- недостатній рівень інституційної спроможності регулятора ринків небанківських 
фінансових послуг та регулятора ринку цінних паперів, що призводить до відставання в 
запровадженні сучасних механізмів нагляду у сфері небанківських фінансових послуг та 
негативно впливає на співпрацю з регуляторами інших країн та міжнародними об’єднаннями 
наглядових органів у секторі фінансових послуг; 

- недостатня ефективність банківського нагляду; 
- недостатня взаємодія державних регуляторів між собою та з об’єднаннями 

учасників фінансового ринку, об’єднаннями споживачів фінансових послуг. 
Перехід до сучасної моделі регулювання і нагляду вимагає масштабного та досить 

глибокого реформування всієї існуючої на сьогодні в Україні системи регулювання і нагляду 
фінансового ринку [6]. 

До пріоритетних напрямів державної політики у сфері регулювання і нагляду належать: 
- посилення ролі держави у розвитку фінансового сектору, врахування нових 

підходів до перебудови його регулювання шляхом впровадження системи пруденційного 
нагляду, що базується на врахуванні ризиків, в усіх основних сегментах фінансового сектора; 

- максимально можлива уніфікація норм та правил державного регулювання і 
нагляду у фінансовому секторі, з подальшим посиленням координації регуляторних органів у 
процесі розробки і реалізації цих норм та правил; 

- удосконалення податкової політики щодо учасників фінансового ринку, 
спрямоване на збільшення ролі фінансового сектора в розбудові ефективної економіки, 
запровадження рівних підходів до його учасників та усунення можливостей використання 
оподаткування для оптимізації доходів; 

- підвищення ролі саморегулівних організацій професійних учасників ринку; 
- посилення боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом; 
- суттєве підсилення інституційної спроможності регуляторів та підвищення рівня їх 

фінансового забезпечення шляхом поетапного переведення фінансування діяльності 
регуляторних органів за рахунок платежів з ринку; 

- опрацювання питання створення єдиного органу регулювання та нагляду за 
суб’єктами фінансового сектору. 
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Головними завданнями з реалізації основних напрямів державної політики у сфері 
регулювання і нагляду мають стати: 

- підготовка та здійснення системи організаційно-правових заходів, спрямованих на 
розвиток пруденційного нагляду за професійними учасниками всіх сегментів фінансового 
ринку, що дозволить прогнозувати та попереджати як ризики діяльності окремих фінансових 
установ, так і системні ризики фінансового ринку в цілому. Особлива увага при цьому 
приділятиметься оцінці ризиків ліквідності, платоспроможності, а також операційних ризиків 
шляхом впровадження ефективних процедур контролю за проведенням фінансових 
операцій; 

- стратегічною метою політики Уряду має стати забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки, що потребує, насамперед, створення 
ефективно функціонуючої економічної системи, здатної адекватно реагувати на глобальні 
виклики сучасного світу [6]; 

- запровадження в наглядову практику принципу пропорційності здійснення 
пруденційного нагляду, що полягає в необхідності застосування різного рівня складності та 
повноти наглядових вимог до окремих професійних учасників фінансового ринку, виходячи з 
їхнього розміру, сфери діяльності, характеру проведених операцій, властивих їм ризиків 
тощо; 

- посилення вимог та санкцій до порушників встановлених пруденційних норм та 
стандартів; 

- забезпечення поступового переходу учасників ринку до передачі наглядової 
інформації і звітності від фінансових установ до державного наглядового органу винятково в 
електронному вигляді і скорочення звітного періоду та строків подання регуляторної 
звітності; 

- забезпечення оптимального зближення положень про санацію та банкрутство 
фінансових установ, що працюють на різних сегментах фінансового ринку, запровадження в 
практику кращого досвіду роботи тимчасових адміністрацій та посилення їх впливу на 
запобігання банкрутству і на захист споживачів фінансових послуг; 

- запровадження на основі Базельських принципів платоспроможності та 
відповідних Директив ЄС уніфікованих підходів до управління ризиками, перш за все до 
банківського сектора та сектора страхових послуг, а потім до інших професійних учасників 
фінансового ринку; 

- створення умов для запровадження єдиних стандартів інвестування для 
інституційних інвесторів та впровадження процедур оцінки ефективності інвестиційної 
діяльності вітчизняних фінансових установ за правилами, визначеними Глобальними 
стандартами результативності інвестування;  

- прийняття базового закону з питань саморегулювання на ринку фінансових послуг, 
в якому закріплюватимуться основні принципи та засади створення саморегулівних 
організацій, їх статус та порядок взаємодії з державними наглядовими органами; 

- створення правових умов для заснування учасниками ринку фінансових послуг та 
їх об’єднаннями компенсаційних, страхових та гарантійних фондів, та їх функціонування [5]; 

- активізація діалогу між органами державної влади та об’єднаннями учасників 
ринку у сфері розвитку нормативно-правової бази, правозастосування та подальшої 
розбудови фінансового ринку, підвищення його конкурентоспроможності; 

- удосконалення регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері 
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню 
тероризму, з урахуванням міжнародних стандартів, накопиченого досвіду та практики 
застосування  відповідного законодавства; 

- інтеграція вітчизняного фінансового сектора до світового фінансового простору є 
винятково важливим фактором соціально-економічного розвитку України, і тому повинна 
відбуватися згідно з концептуальними засадами, визначеними державою [3]; 

- входження України до глобальної фінансової системи має максимально врахувати 
національні інтереси, існуючі загрози та сучасні тенденції розвитку фінансових ринків; 

- діяльність з регулювання фінансових ринків має враховувати євроінтеграційну  
спрямованість державної політики та відповідати вимогам Генеральної угоди з торгівлі 
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послугами СОТ, іншим зобов’язанням України, згідно з двосторонніми та багатосторонніми 
угодами; 

- на основі аналізу прогалин національного законодавства у сфері фінансових 
послуг підготувати пропозиції щодо їх усунення з урахуванням Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до законодавства  Європейського Союзу [4]; 

- забезпечити співробітництво з іноземними органами регулювання та нагляду за 
фінансовими ринками, зокрема, шляхом укладання двосторонніх та багатосторонніх угод; 

- всебічно сприяти поступовій адаптації професійних учасників українського 
фінансового ринку до вимог єдиного ринку фінансових послуг Європейського Союзу [3]; 

- забезпечити запобігання проникненню до українського фінансового сектора 
капіталу іноземних юридичних осіб, які мають нестійкий фінансовий стан і сумнівну ділову 
репутацію; 

- важливою передумовою входження фінансового сектора України до світового 
фінансового простору має стати розробка та реалізація Концепції інтеграції України у світову 
фінансову систему, яка передбачала б поетапне відкриття фінансового ринку; 

- забезпечення прозорості в діяльності фінансових установ, зокрема, щодо їх 
реальних власників; 

- допущення до управління або володіння істотною участю в банках, страхових 
компаніях та інших фінансових установах осіб, що мають бездоганну ділову репутацію; 

- запобігання залученню до капіталів фінансово-кредитних установ коштів, джерела 
походження яких неможливо встановити; 

- посилення координації та взаємодії органів регулювання та нагляду за суб’єктами 
фінансового сектора; 

- вивчення доцільності виділення функцій регулювання і нагляду в банківській сфері 
з Національного банку України, розробки і реалізації поетапного плану створення на базі 
окремих наглядових органів  на ринку фінансових послуг єдиного наглядового органу для 
здійснення нагляду за суб’єктами банківського сектора, сектора небанківських фінансових 
послуг, а також ринку цінних паперів і похідних; 

- запровадження з урахуванням досвіду інших країн змішаної моделі фінансування 
регуляторів ринку фінансових послуг як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок 
платежів з ринку, з поступовим зменшенням частини державного бюджету і збільшенням 
частини платежів з ринку, пропорційно розвитку фінансового ринку; 

- створення шляхом внесення відповідних змін до законодавства правових умов 
для зменшення залежності державних наглядових органів від змін політичної кон’юнктури, 
підсилення їх інституційної спроможності та підвищення рівня їх фінансової забезпеченості, 
що дозволить реалізувати завдання, визначені в Стратегії, та забезпечити ефективну 
співпрацю з відповідними регуляторами інших країн та міжнародними об’єднаннями 
регуляторних і наглядових органів; 

Висновки з проведеного дослідження.  Таким чином, підсумовуючи вищесказане, дії 
уряду мають бути підпорядковані заздалегідь складеній програмі, стосуватися всіх сфер 
економіки та полягати не в накачуванні проблемних сфер емітованими фінансовими 
ресурсами, а перш за все – у створенні сприятливого податкового, інвестиційного та 
адміністративного клімату. Причому, ці кроки лишаються актуальними і зараз, системність та 
прогнозованість дій уряду є одним з ключових фундаментів стабільності економіки, а без 
складеної та оприлюдненої програми діяльності уряду досягти стабільності та 
прогнозованості неможливо. 

В Україні триває пошук найприйнятніших шляхів щодо удосконалення функціонування 
фінансового сектору в умовах ринкових перетворень. На жаль, фінансовий сектор ще 
перебуває на етапі свого становлення, що свідчить про необхідність активізації дій у цій 
сфері. Значним чином вирішення проблемних питань фінансового сектора залежить від 
вироблення спільної позиції державних органів та учасників ринку [6].  

Так, забезпечення повноцінних відносин між емітентами (українськими підприємствами) 
та інвесторами, а також становлення вітчизняних підприємств повноцінними учасниками 
міжнародних фінансових ринків потребує не просто удосконалення в Україні системи 
корпоративного управління, а й наближення її до світових стандартів. 
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Анотація 

В даній статті автором зроблено спробу чітко окреслити  основні проблеми 
державного регулювання фінансового сектора та визначено пріоритетні напрямки з 
реалізації державної політики в період фінансової кризи, а також зроблено акцент на 
недостатності взаємодії державних регуляторів між собою та з об’єднаннями учасників 
фінансового ринку, як складової фінансового сектора. 

Ключові слова: фінансова криза, державне регулювання, фінансові установи, 
управління ризиками, національне законодавство, інтеграція, програма діяльності  уряду.  

 
Аннотация 

В данной статье автором сделана попытка четко очертить основные направления 
государственного регулирования финансового сектора и определены приоритетные 
направления по реализации государственной политики в период финансового кризиса, а 
также сделан акцент на недостаточности взаимодействия государственных 
регуляторов между собой и с объединениями участников финансового рынка, как 
составляющей финансового сектора.  

 Ключевые слова: финансовый кризис, государственное регулирование, 
финансовые учреждения, управления рисками, национальное законодательство, 
интеграция, программа деятельности правительства.  

 
Annotation 

The article presents the attempt expressly to outline  the basic problems of government 
control of financial sector and certainly priority directions from realization of public policy in the 
period of financial crisis, and also an accent is done on insufficiency of cooperation of state 
regulators between itself and with the associations of participants of financial market, as a 
constituent of financial sector. 

Key words: financial crisis, government control, financial institutions, management risks, 
national legislation, integration, program of activity of government. 

http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=2127&god=2005
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/025.htm


ХХррооннііккаа  ппооддіійй..  ППооввііддооммллеенннняя 
 

 

 170 

 
Новини наукового життя 

Підсумки Всеукраїнських економічних науково-практичних 
Інтернет – конференцій 

 
Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, входження країни у 

світове співтовариство вимагають значного підвищення творчого потенціалу і 
конкурентоспроможності молодого покоління українських громадян. Творчі 
пошуки та здобутки учасників Всеукраїнських науково-практичних 
Інтернет – конференцій “Проблеми, напрями і механізм забезпечення 
сталого розвитку суб’єктів національної економіки” (6-7 травня 2010року) 
та “Формування  конкурентоспроможного середовища для досягнення 
світових параметрів факторіальних і результативних показників 
виробництва” (24-25 червня 2010року) мають велике значення не лише для 
наукового духу, що панує у ВНЗ, а й в цілому всієї творчої громади регіону. 
Сподіваємось, що у фундаменті наукового прогресу, національного 
становлення, українського державотворення закладена ними наукова творча 
цеглина буде досить вагомою. 

Наука як сфера, що пророкує нові знання та освіта як сфера, що 
оприлюднює знання і, насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини, 
є найбільш пріоритетними суспільними сферами сьогодення. Зрозуміло, що 
тільки та країна, яка визнала пріоритетним розвиток цих сфер і спромоглася 
його забезпечити, може претендувати на гідне місце у світовому співтоваристві, 
бути конкурентоспроможною.  

Наукові знання потрібні не лише у новітніх технологіях, виробництві, 
послугах, але й у не менш важливих процесах державотворення, входження в 
Міжнародну спільноту країн ЄС. 

Всеукраїнські науково-практичні Інтернет – конференції були організовані 
та проведені спільними зусиллями Тернопільського інституту 
агропромислового виробництва  НААНУ, Інституту економіки, технологій і 
підприємництва та Університету економіки і підприємництва. 

Більше 100 викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-
дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, студентів 
представили свої наукові здобутки на конференцій. Географія  учасників 
конференцій досить широка – це представники Києва, Кременчука, 
Хмельницького, Запоріжжя, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, 
Вінниці, Житомира, Луганська, Чернівців, Умані, Миколаєва, Донецька, 
Дніпропетровська, Харкова та ін. 

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних Інтернет – конференцій 
висвітлювались на web-сайті www.conftiapv.at.ua в дні проведення 
конференції, а також надруковані у двох збірниках, кожен з яких вийшов 
тиражем 300 примірників. Тези конференцій охоплюють ряд надзвичайно 
важливих питань: проблеми управління національним господарством; 

http://www.conftiapv.at.ua
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економіка і менеджмент підприємств; бухгалтерський облік, аудит і аналіз; 
теорія і практика маркетингу і логістики; фінанси і грошовий обіг; економіка 
природокористування; екологізація економічного розвитку галузей і 
підприємств; інноваційно-інвестиційний менеджмент; формування 
конкурентоспроможного ринку ресурсів і продукції; удосконалення земельних 
відносин і збереження продуктивного потенціалу землі; використання 
потенціалу дрібних селянських господарств; підвищення ефективності 
функціонування фермерських господарств; державне регулювання і підтримка 
розвитку сільського господарства; розвиток сервісного забезпечення сільського 
господарства; розвиток транскордонного співробітництва; 
конкурентоспроможність територій; вирішення демографічних проблем; 
стратегічне планування розвитку економіки; ресурсо-енергозберігаючі 
технології виробництва; використання біотехнологій для виробництва 
біопалива і екологічної продукції; ландшафтно-рекреаційний розвиток 
сільських територій і аграрного туризму; становлення і розвиток туристичного 
бізнесу; кластеризація економіки; оптимізація структури і розмірів 
підприємств. 

Оргкомітет дякує усім учасникам, які долучились до обговорення 
важливих економічних проблем. Ми віримо, що небайдужа наукова 
громада України, яка впевнено крокує у третє тисячоліття, покладає 
неабиякі сподівання на створення європейського життєвого рівня, 
належних умов самореалізації особистості, впевненості у завтрашньому 
дні. 

 
Підготувала проректор УЕП Капітанець С.В. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 

організовують 
науково-практичні Інтернет – конференції 

Дата 
конференції 

Тема  
конференції 

14-15 жовтня 2010 р. 
ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСАДИ МАКСИМАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ 

9-10 грудня 2010р . ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
На конференцію приймаються матеріали: 

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, 
слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств і комерційних фірм, фінансових та інших установ, чия діяльність має 

відношення до тематики конференції 
 

В розрізі тематики конференцій заплановано висвітлення наступних питань: 
1. Проблеми управління національним господарством 
2. Економіка і менеджмент підприємств 
3. Бухгалтерський облік, аудит і аналіз 
4. Теорія і практика маркетингу і логістики 
5. Фінанси і грошовий обіг 
6. Економіка природокористування  
7. Екологізація економічного розвитку галузей і підприємств 
8. Інноваційно-інвестиційний менеджмент 
9. Формування конкурентоспроможного ринку ресурсів і продукції 
10. Удосконалення земельних відносин і збереження продуктивного потенціалу землі. 
11. Використання потенціалу дрібних селянських господарств 
12. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств 
13. Державне регулювання і підтримка розвитку сільського господарства 
14. Розвиток сервісного забезпечення сільського господарства 
15. Розвиток транскордонного співробітництва 
16. Конкурентоспроможність територій 
17. Вирішення демографічних проблем  
18. Стратегічне планування розвитку економіки 
19. Ресурсо-енергозберігаючі технології виробництва  
20. Використання біотехнологій для виробництва біопалива і екологічної продукції 
21. Ландшафтно-рекреаційний розвиток сільських територій і аграрного туризму 
22. Становлення і розвиток туристичного бізнесу 
23. Кластеризація економіки 
24. Оптимізація структури і розмірів підприємств 

 
Термін подання матеріалів на конференції завершується відповідно 

8 жовтня , 3 грудня 2010 року. 
Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть висвітлені на web-сайті www.conftiapv.at.ua в 

дні проведення конференції. 
За розглянутими матеріалами будуть розроблені пропозиції для виробництва. 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим виданням, 
яке буде направлене всім учасникам конференції. 
Умови участі в конференції та публікації тез 

http://www.conftiapv.at.ua
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1. Форма участі в конференції: заочна. 
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на 
участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; 
Tezy_Ivanov; Kvytanciya_Ivanov. 
5. Відшкодування витрат за проведення конференції, публікацію і пересилку друкованих матеріалів в сумі 
75 грн. здійснювати поштовим переказом: 

Погребняк Іванні Іванівні 
Тернопільський інститут АПВ 
вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027 

 
Вимоги щодо оформлення матеріалів 

 
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи. 
3. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати; 
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 
6. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
7. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), вчений ступінь, вчене звання, посада, 
назва установи, місто. 
8. Нижче–через один інтервал–назва доповіді (великими жирними літерами по центру). 
9. Нижче–через один інтервал–текст доповіді (тез). 
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. 
11. В кінці тексту через один інтервал наводяться література. Посилання на літературне джерело 
подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 
14. За бажанням, учасники конференції можуть подати наукову статтю для публікації у науково-
виробничому журналі „Інноваційна економіка”, що включений у перелік фахових видань, напрям 
„економічні науки”. 

 
Заявка 

на участь в науково-практичній конференції на тему 
„______________________________________”, яка відбудеться „___” __________ 2010 р. 

 
Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________ 
Наукова ступінь, вчене звання __________________________________________ 
Місце роботи, посада (навчання)  ________________________________________ 
Назва доповіді _______________________________________________________ 
Поштова адреса ______________________________________________________ 
Телефони (мобільний, домашній, робочий) _______________________________ 
E-mail ______________________________________________________________ 
 
Контактна особа: 
Погребняк Іванна Іванівна 
Телефон: 097-709-72-57; 0352-51-31-60 
Факс: 0352-43-61-44 
E-mail: conftiapv@gmail.com  
Web: www.conftiapv.at.ua  
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 Освіта – скарб, 
 праця – ключ до нього» 

                                     П. Буаст 
           

 29016,  м. Хмельницький,  
Львівське шосе, 51/2, 

 тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84, 
E-mail: uniep@ukrpost.ua;  

Cайт: www.uniep.km.ua 
     Інформація, що відповідає ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 482859 від 
16.09.2009 р. і Правилам прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Університет 
економіки і підприємництва» та до Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП»  у 2010р. 

Напрям підготовки/ 
Спеціальність 

Рівень 
акред
и 

тації 

Ліцензов
аний 
обсяг 

(денна/ 
заочна) 

Вартість 
навчання 

Перелік предметів, за якими 
проводиться конкурс 

«Економіка і підприємництво» 
5.03050901«Бухгалтерський облік» 50/50 
5.03050401 «Економіка підприємства» 50/50 

укр. мова; географія 

5.03050801 «Фінанси і кредит» 

I 
50/- 

5000 / 3990 
укр. мова; математика 

6.030509 «Облік і аудит» 50/50 
укр. мова та література; історія України;  

географія, або іноземна мова, або 
математика 

6.030504 «Економіка підприємства» 50/50 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

II 

50/50 

6500 / 3990 укр. мова та література; математика; 
історія України, або географія, або 

іноземна мова 
7.050107 «Економіка підприємства» 50/50 
7.050104 «Фінанси» 50/50 
7.050106 «Облік і аудит» 

III 
50/50 

6500 / 3690 фаховий вступний екзамен у вигляді 
тестування 

8.050107 «Економіка підприємства» IV 15/- 7535 
фаховий вступний екзамен у вигляді 

тестування; вступний екзамен  з іноземної 
мови у вигляді тестування 

«Менеджмент і адміністрування» 
5.03060101 «Організація 
виробництва» I 50/- 5000 /– укр. мова; географія 

6.030601 «Менеджмент» II 75/75 6500 / 3990 
укр. мова та література; математика; 
історія України, або географія, або 

іноземна мова, або хімія 

«Менеджмент» 
7.050201 «Менеджмент організацій» III 65/75 6500 / 3690 

8.050201 «Менеджмент організацій» IV 10/- 7535 / – 

фаховий вступний екзамен у вигляді 
тестування 

фаховий вступний екзамен у вигляді 
тестування; вступний екзамен з іноземної 

мови у вигляді тестування 

«Інформатика та обчислювальна техніка» 
5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення» I 50/- 5000 / – укр. мова; математика 

Денна форма навчання: документи приймаються з 15 липня. 
Заочна форма навчання: документи приймаються з 22 липня. 
В університеті: 

• гуртожиток, їдальня, бібліотека, медичний пункт, спортивний майданчик; 
• працюють довузівські підготовчі курси поглибленого вивчення предметів – укр.мова, математика, 

географія; 
• військова кафедра. Юнаки мають можливість отримати військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу.   

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ  І  ПІДПРИЄМНИЦТВА »   
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          Д.М. Хома 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: Курс лекцій / Д.М. Хома. – Хмельницький, 2010. – 173с. 

У курсі лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит»автор звернув 
особливу увагу на передумови виникнення внутрішнього аудиту за 
кордоном і в Україні, предмет, об’єкти, методичні прийоми, принципи, 
класифікацію внутрішнього аудиту, його організацію. Також детально 
висвітлено внутрішній аудит господарських процесів підприємства: 
постачання, виробництва, реалізації продукції, інвестування. Окремо 
досліджувався внутрішній аудит процесу управління.  
          Запропонована робота розрахована на науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, аудиторів, 
бухгалтерів, ревізорів, менеджерів. 

  
 
 
 
 

С.Д. Джерелейко 
ОСНОВИ АУДИТУ: Підручник / С.Д. Джерелейко. – Хмельницький, 2009. – 144с. 
Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 - Г-408 від 19.02.2007 р.) 
  
 

 

      У навчальному посібнику викладені теоретичні та практичні 
аспекти аудиторської діяльності на основі національних та 
міжнародних стандартів аудиту.  
        Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, що вивчають дисципліну „Аудит”, слухачів системи 
закладів післядипломної освіти, аспірантів, а також практичних 
працівників облікового, аудиторського, податкового та фінансового 
профілю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Л.В. Кирик 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: 
Методичний посібник / Л.В. Кирик. – Хмельницький, 2010. – 184с. 
 
 

       У методичному посібнику міститься матеріал про порядок 
виконання, оформлення та захист лабораторних робіт. Викладені 
вказівки спрямовані на застосування інформаційних технологій в 
менеджменті й економіці. Особливу увагу приділено методичним 
рекомендаціям щодо використання статистичних, економіко-
математичних методів під час збирання, обробки, аналізу даних, 
необхідних для прийняття управлінських рішень та аналізу їх 
ефективності. 
     Запропоновані вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальних дисциплін «Інформаційні системи в менеджменті» і 

«Інформаційні системи і технології в економіці» для студентів напрямів підготовки 
«Менеджмент організації» та «Економіка підприємства» 
     Наші книги відповідають навчальним програмам, цікаві та змістовні за викладом 
матеріалу, зручні у користуванні, максимально адаптовані для вивчення навчальних 
дисциплін, доступні за ціною.  Переконайтесь у цьому самі. 

Для довідок: 
29016,  м. Хмельницький, Львівське шосе, 51/2, ПВНЗ «УЕП» 
тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84 (вн.127), E-mail: uniep@ukrpost.ua;  

Cайт: www.uniep.km.ua      

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УН ІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМ ІКИ  І  П ІДПРИЄМНИЦТВА»   

пропонує сучасні навчальні підручники та посібники, підготовлені 
науковцями університету  

mailto:uniep@ukrpost.ua
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До відома авторів 
науково-виробничого журналу 

«Сталий розвиток економіки» 
(Засновники: Університет економіки і підприємництва,  

Інститут економіки, технологій і підприємництва  
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  

КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.) 
 

НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка;  
• економіка природокористування і екологія; 
• інноваційно-інвестиційна діяльність; 
• облік, аналіз і аудит; 
• менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
• фінансово-кредитна система. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог: 
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й 

оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку 
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі); анотація 
українською, російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова 
українською, російською та англійською мовою; текст статті, з відображенням в ній обов’язкових 
елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 
15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких 
започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; постановка завдання; виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список (не менше 8-ми джерел), 
оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 

  
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату 

А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF. Шрифт тексту –Times New Roman, 
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін –  20  мм.   

 
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці, то вони повинні бути компактними, мати назву. Математичні 

формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та 
ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. 
Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи 
порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну 
сторінку. 

IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на 
дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами); 
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора 
економічних наук), рецензія доктора або кандидата економічних наук – для магістрів; відомості про 
авторів на окремому аркуші: адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи 
(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. 

 
V. Пакет документів передається або надсилаються за адресою: 29016,  м. Хмельницький,             

вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.  
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати поштовим переказом за 

реквізитами: 46027,   м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12, Тернопільський інститут агропромислового 
виробництва, Довгань Ольга Михайлівна. Помітка: за друк у науково-виробничому журналі «Сталий 
розвиток економіки». 

 
Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru 

mailto:s.kapitanets@mail.ru

