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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ 
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ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки України ознаменувався масштабним 

реформуванням аграрної сфери, основною метою якого було формування конкурентоспроможних 
сільськогосподарських структур, здатних ефективно функціонувати в нових господарських умовах. 
Однак досягнути поставлених цілей не вдалося, і сьогодні вітчизняний аграрний сектор 
характеризується деструктивною організаційною структурою, нераціональним та неповним 
використанням наявного потенціалу, низькопродуктивним виробництвом багатьох видів продукції. Все 
це є свідченням того, що трансформації та реформи у аграрній сфері ще не отримали логічного 
завершення і мають бути продовжені до тих пір, поки не буде створено дієвий господарський механізм 
сільськогосподарського виробництва, що забезпечить його ефективність, а визначення і наукове 
обґрунтування їх напрямків є актуальним завданням сьогодення.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам реформування аграрного сектору, 
розвитку трансформаційних процесів у цій сфері економіки, а також формуванню 
конкурентоспроможних організаційних структур, здатних працювати із високою прибутковістю в 
ринковій економіці присвятили свої праці чимало вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких 
Босуорт Б., Браун Д., Вишньовська Х. М., Люльчак З.С, Ногалес Е., Портер М., Саблук П.Т., 
Смоленюк Р.П. Проте дана проблематика є досить складною та багатогранною, тому потребує 
додаткових досліджень, особливо в питаннях визначення ефективних форм і способів ведення 
господарської діяльності в аграрній сфері в умовах глобалізації й інтернаціоналізації економічних 
процесів.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення перспективних напрямків подальшої 
трансформації суб’єктів аграрного ринку та формування алгоритмів і механізмів їх здійснення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування багатоукладності у сільському 
господарстві стало одним із найяскравіших наслідків проведених реформ. Сьогодні аграрна сфера 
характеризується наявністю підприємств різноманітних організаційно-правових форм, не відомих 
раніше за командно-адміністративної економіки. Частина із них досить ефективно функціонує в 
сучасних умовах, а деякі навпаки – не відповідають ринковим реаліям, тому демонструють збиткові 
результати своєї діяльності. Разом з тим, проведені дослідження продемонстрували, що всім видам 
аграрних товаровиробників притаманно чимало проблем, тому стверджувати про абсолютну 
“оптимальність” якоїсь конкретної організаційно-правової форми господарювання загалом недоцільно. 
Так, нами визначено, що найпотужнішими виробниками є господарські товариства – вони краще 
забезпечені технікою, технологіями, земельними ресурсами, кваліфікованими кадрами, мають широкі 
канали збуту, можливість виходу на міжнародний ринок. Разом з тим, держава не може робити ставку 
на дані господарюючі структури та стимулювати розвиток лише цих аграрних формувань, оскільки 
через нераціональне використання ними орендованих площ можна прогнозувати виникнення таких 
серйозних проблем, як ерозія ґрунтів та зниження родючості земель у зв’язку з інтенсивним 
використанням. Окрім того, діяльність аграрних товариств є причиною наростання серйозних 
соціальних протиріч у сільській місцевості, оскільки вони не лише не дбають про забезпечення 
зайнятості населення на території їх функціонування, а навпаки зумовлюють зниження 
конкурентоспроможності виробництва у дрібних селянських господарствах, чим позбавляють їх чи не 
єдиного засобу до існування.  
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У фермерських господарствах спостерігається діаметрально протилежна ситуація. На даних 
підприємствах залучено чи не найбільше працівників, що сприяє зменшенню безробіття у сільській 
місцевості. Однак вони позбавлені тих фінансових та матеріально-технічних ресурсів, якими 
володіють господарські товариства, в результаті фермерські господарства не можуть використовувати 
наявний потенціал з максимальною ефективністю та функціонувати як конкурентоспроможні структури 
в умовах глобалізації й інтернаціоналізації економічних процесів.  

Сільськогосподарські підприємства інших організаційно-правових форм теж характеризуються 
низкою проблем, тому не функціонують максимально успішно. Загалом підприємницьке середовище 
аграрного ринку не є особливо привабливим для серйозних товаровиробників, що підтверджується 
невеликими обсягами виробництва підприємницьких структур порівняно із особистими 
господарствами населення. 

Отже, існуючі форми агробізнесу характеризуються чималою кількістю проблем, що знижують 
ефективність їх функціонування, що є свідченням необхідності їх трансформації у потужніші суб’єкти 
аграрного ринку. Особливої актуальності дане питання набуває в умовах глобалізації економічних 
процесів, оскільки в такому випадку сільгоспвиробникам доводиться дбати про свою міжнародну 
конкурентоспроможність. 

Вихід вітчизняних аграріїв на новий рівень можливо забезпечити лише шляхом утворення 
інтегрованих структур ринкового типу. В сучасних умовах саме система організації господарювання на 
засадах кооперації та інтеграції виробництва спроможна певною мірою компенсувати відсутність 
державної підтримки та мобілізувати такий мікроекономічний фактор як ресурсозабезпеченість.  

Кооперативна форма в найбільшій мірі відповідає природі й особливостям аграрного 
виробництва, оскільки дозволяє дрібному товаровиробникові, не руйнуючи своєї індивідуальності, 
виділити з свого організаційного плану ті його елементи, в яких велика форма виробництва має 
безсумнівні преваги над дрібною [8, с. 23]. 

Необхідність застосування ідеї кооперації виробництва та збуту у сільському господарстві була 
відома ще кілька тисяч років тому в Древньому Єгипті, Греції та Римі, де спільна праця знаходила своє 
вираження в об'єднаннях. Сьогодні об’єднання фермерів займають стійкі передові позиції в 
агропромислових комплексах Японії, Європейських і Північно-Американських країнах. Розвиваючись у 
багатьох сферах АПК, вони є найбільшими виробниками та постачальниками сільськогосподарської 
продукції в межах національних і міжнародних аграрних ринків. Основними учасники міжнародної торгівлі 
продовольством є розвинуті країни, насамперед США, Франція, Нідерланди, Німеччина, Росія, Китай, 
Індія. У США і Канаді фермерські об’єднання, у яких беруть участь 30–40% фермерів, стали серйозними 
конкурентами великим аграрним фірмам. У Японії в подібних формах організаціях бере участь практично 
все селянство і йому належать провідні позиції у вирішенні продовольчої проблеми [6, с. 190]. 

Однак, сама лише виробнича чи збутова кооперація у своєму традиційному вигляді уже не може 
забезпечити максимальну прибутковість товаровиробників. Існують більш розвинені види інтегрованих 
господарських структур, котрі характеризуються високою конкурентоспроможністю в умовах 
глобалізації господарського життя – кластери. Просте визначення кластера – концентрація 
промислових об’єктів, які отримують економічні переваги завдяки близькому розташуванню один від 
одного [1]. Дещо ширше трактування запропоновано Майклом Портером: кластер – це група 
географічно сусідніх взаємозалежних компаній і пов’язаних з ними організацій, які діють у певній сфері 
й характеризуються спільною діяльністю та взаємодоповнюють одна одну [4]. У аграрній сфері 
кластери представляють собою концентрацію та спеціалізацію агропромислового виробництва на 
певній території з виконанням послідовності дій: виробництво - зберігання – переробка – реалізація 
продукції сільського господарства, інтеграція у світовий простір, підвищення конкурентоспроможності, 
задоволення потреб споживачів у якісній продукції та збільшення прибутків учасників кластерів. 

Створення інтегрованих структур в українському агробізнесі – це чи не єдиний шлях формування 
потужного та конкурентоспроможного аграрного сектору. Однак організація даного процесу має 
відбуватися з урахуванням сучасного стану вітчизняного сільськогосподарського виробництва, котре 
характеризується наявністю значної кількості дрібних товаровиробників. Тому для забезпечення 
ефективності їх виробничої діяльності перш за все необхідно створити виробничу кооперацію між ними (за 
географічною ознакою та типом продукції, що виробляється), а вже на наступному етапі організовувати їх 
діяльність в рамках певного кластеру. Причому даний процес має протікати не лише в підприємницькій 
сфері, а й обов’язкового охопити особисті господарства населення, діяльність яких на даний момент є 
неорганізованою та неконтрольованою. Співпраця підсобних господарств населення із підприємницькими 
структурами на основі певних кооперативних зв’язків спроможна стати потужним базисом ефективного та 
продуктивного виробництва. Таким чином, найбільш прийнятною для українського агробізнесу є 
кооперативно-кластерна модель розвитку.  

Організація функціонування аграрного виробництва в Україні на кооперативно-кластерній основі 
дозволить вирішити наступні завдання:  

- забезпечити раціональне використання й обробіток земель на науково-обґрунтованій основі із 
застосуванням необхідних технологій вирощування певних сільськогосподарських культур, 
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підвищення їх урожайності; 
- створення необхідних умов для прибуткового виробництва тваринницької продукції; 
- забезпечення взаємовигідної співпраці між підприємницькою сферою й освітніми та науково-

дослідницькими установами; 
- розширення мережі каналів збуту аграрної продукції, збільшення експорту;  
- створення привабливих умов для залучення інвесторів; 
- зростання виробництва та зайнятості, відродження українського села, оскільки поштовх до 

розвитку сільського господарства створить умови для виникнення мультиплікаційного ефекту – тобто 
слідом за робочими місцями в сільському господарстві збільшуватиметься кількість робочих місць у 
промисловості, відроджуватиметься інфраструктура села, сфера обслуговування та інші галузі; 

- зростання привабливості регіонів – кооперативні та кластерні утворення стимулюватимуть 
розвиток регіону та зупинять міграцію населення [3]; 

- сприянню запровадженню інновацій, підвищенню рівня компетентності та ноу-хау. 
Важлива роль при організації кооперативно-кластерної моделі функціонування аграрної сфери 

належить державним органам управління. Основна причина зацікавленості держави в кластерах полягає в 
тому, що рівень продуктивності праці, заробітної плати та зайнятості у даних структурах вищий, ніж в 
економіці в цілому [5]. Відповідно розвиток останньої значно пришвидшить свої темпи у разі ефективної 
кластеризації національного господарства. Тому уряд має каталізувати процес розвитку кластерів, 
полегшити його, і по можливості підтримати фінансово [2, с. 64]. Для забезпечення успішного формування 
аграрних кластерів державні органи управління мають виконати такі першочергові завдання: 

1. Створити належну законодавчу базу, яка б регулювала процеси створення, функціонування 
та ліквідації кластерів, а також взаємовідносини між його учасниками; 

2. Активізувати наукові дослідження в регіонах з питань розвитку кооперації та інтеграції в 
аграрному виробництві, ширше використовувати синергетичний підхід для методологічного обґрунтування 
системного розвитку кооперативного сектору з виокремленням структуроутворюючих чинників 
формування багаторівневої горизонтально- та вертикально інтегрованої кооперативної системи [7, с. 33]; 

3. Проінформувати аграрних товаровиробників про всі переваги участі у кластерних 
об’єднаннях та сприяти якомога швидшому їх залученню; 

4. Забезпечити створення координаційних центрів діяльності кластеру різних рівнів, котрі 
відповідатимуть за організаційну роботу з цілеспрямованого формування агропродуктових і 
територіально-виробничих міжгосподарських об'єднань з високим рівнем спеціалізації та концентрації 
галузей агропромислового виробництва для найповнішого використання переваг сільських територій; 

5. Всіляко сприяти розвитку міжнародної співпраці кластерів і мегакластерів України [6, с. 195].   
Ефективною кооперація буде в тому випадку, якщо вона проводитиметься поступово і охопить 

різні рівні господарювання, починаючи від створення первинних кооперативних ланок на певній 
сільській території і до формування спеціалізованого кластеру на рівні області. Тому система 
кооперативного аграрного виробництва повинна охоплювати наступні рівні: рівень сільської території, 
районний рівень, обласний рівень. Загалом алгоритм кластеризації аграрної сфери можна 
представити наступним чином. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм побудови кооперативно-кластерної системи господарювання у 
аграрному секторі України 

Джерело: авторська розробка 

Алгоритм організації кооперативно-кластерної моделі господарювання 
українського агробізнесу 

Створення осередків кооперативно-кластерної системи господарювання на 3 рівнях: сільському, 
районному та обласному 

Формування сільськогосподарських виробничих кооперативів на базі малих сільськогосподарських 
підприємств, особистих господарств населення за географічною ознакою, та на основі визначеної 

виробничої спеціалізації 

Побудова овочепродуктових комплексів на базі створених сільськогосподарських виробничих 
кооперативів та середніх і великих аграрних підприємств, відповідно до їх спеціалізації 

Створення аграрної біржі, котра виконуватиме маркетинго-збутову функцію 

Формування інфраструктури асоціації кооперативів і кластерних об’єднань Чернівецької області на 
районному та обласному рівнях. 
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Таким чином, дана система ведення агробізнесу поєднуватиме сільськогосподарських 
товаровиробників, а також обслуговуючі структури, що сприятимуть продуктивнішому виробництву та 
реалізації аграрної продукції, оскільки вони візьмуть на себе значну частину функцій, пов’язаних із 
збутом, страхуванням, фінансуванням та інформаційним забезпеченням. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема кооперативно-кластерної системи функціонування аграрної сфери регіону 
Джерело: авторська розробка 
 
Головним органом даного механізму має стати департамент розвитку асоціації кооперативів та 

кластерних об’єднань, який відповідатиме за найважливіші ланки організаційно-координаційної роботи в 
межах кластеру. Зокрема, до його завдань можна віднести: аналіз природно-кліматичних умов регіону та 
розробка бізнес-проектів розвитку сільських територій із визначенням їх раціональної спеціалізації; 
дослідження різних категорій сільськогосподарських товаровиробників, що діють у межах області, умов та 
результатів їх функціонування і на цій основі залучення їх до формування кооперативних зв’язків; 
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і тактичного планів розвитку асоціації та здійснення контролю його виконання; контроль за використанням 
земель учасниками кластеру (особливо агрохолдингами), з метою попередження їх виснаження та 
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виникнення певних екологічних проблем.  
Як уже було відзначено, виробнича система даної інтегрованої структури складатиметься із 

трьох рівнів, первинною ланкою яких є рівень сільської території. Саме він розпочинає процес 
формування виробничих кооперативів на основі територіальних ознак (об’єднання товаровиробників у 
межах територіальних громад), а також за типами продукції, що виготовляється. Причому, важливим є 
поєднання виробництва рослинницької та тваринницької продукції, оскільки окреме їх виробництво 
дає набагато менший економічний ефект.  

Таким чином, завдяки такій кооперації малі підприємства можуть стати повноцінними 
учасниками об’єднання. Іншою категорією учасників даного утворення є великі та середні 
підприємства. Як показують дослідження, вони володіють достатньою кількістю ресурсів, щоб 
організувати самостійно належний виробничий процес. 

На районному та обласному рівні повинна відбуватись організація овочепродуктових комплексів 
певної спеціалізації до яких би входили великі, середні аграрні підприємства, а також кооперативи, 
створені на основі малих суб’єктів господарювання і господарств населення. Схематично структура 
даних підкомплексів представлена на рисунку 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура овочепродуктового виробничого підкомплексу 
Джерело: авторська розробка 
 
Кожен підкомплекс повинен мати певну спеціалізацію. Наприклад, відповідно до видів 
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створені наступні підкомплекси: зернопродуктовий, цукробуряковий, олійнопродуктовий, 
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Взагалі аграрна біржа є одним із найбільш важливих елементів даного об’єднання, оскільки 
вона виконуватиме весь обсяг робіт із маркетинго-збутової діяльності. Структура та функції даної біржі 
і її складових елементів представлені на рисунку 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура аграрної біржі та функції її складових елементів 
Джерело: авторська розробка 
 
Наступним рівнем кооперації є організація науково-технічної та фінансової співпраці. Тому у 
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експансії іноземних товаровиробників і зробити вагомий крок до формування лідерських позицій на 
світовому ринку. 
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Стельмащук А.М., Гангал Л.С. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО 

РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Мета. Метою статті є визначення перспективних напрямків подальшої трансформації суб’єктів аграрного 

ринку та формування алгоритмів і механізмів їх здійснення.  
Методика дослідження. Методика дослідження ґрунтувалась на загальноприйнятих методах економічних 

досліджень: економіко-статистичному – при вивченні динаміки ефективності сільськогосподарського виробництва 
України та впливу чинників на стан господарської діяльності;  монографічному – при обґрунтуванні теоретичних 
положень предмету дослідження; абстрактно-логічному - при розробці кооперативно-кластерної організації аграрної 
сфери, її структури і механізму функціонування. 

Результати. Виявлено, що недостатня ефективність сільськогосподарського виробництва України на 
сучасному етапі його розвитку значною мірою зумовлена недосконалістю організаційної структури аграрної 
сфери. Встановлено, що наявність великої кількості дрібних товаровиробників, левову частку яких становлять 
господарства населення із розмірами до 1 га, унеможливлює застосування інноваційних продуктів, впровадження 
передових технологій, формування сучасної матеріально-технічної бази. Обґрунтовано, що вирішення 
зазначених проблем можливо лише завдяки трансформації існуючих форм агробізнесу у потужні інтегровані 
структури ринкового типу. Запропонована система кооперативно-кластерної організації аграрної сфери 
спроможна забезпечити оптимальні масштаби виробництва, підвищення рівня конкурентоспроможності 
вітчизняних аграрних товаровиробників на основі використання синергетичного ефекту. 

Наукова новизна. Використано комплексний галузево-територіальний підхід до реформування 
агропромислової сфери на основі застосування кооперативно-кластерної організації господарської діяльності, що 
дає можливість оптимізувати масштаби виробничої діяльності для впровадження прогресивних технологій і 
підвищення рівня ефективності господарювання.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на оптимізацію масштабів 
агропромислового виробництва, раціонального поєднання напрямів галузево-територіального розвитку аграрної 
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сфери. Вони можуть бути використані для формування ефективної політики місцевого самоврядування на рівні 
населеного пункту, району і області. 

Ключові слова: суб’єкти аграрного ринку, напрямки трансформації, глобалізація економічних процесів. 
 
Stelmashchuk A.M., Hanhal L.S.  PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR TRANSFORMATION OF ENTITIES OF 

THE AGRICULTURAL MARKET IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION  OF ECONOMIC PROCESSES  
Purpose . The aim of the article is to determine prospective directions for further transformation of entities of the 

agricultural market and forming algorithms and mechanisms for their implementation.  
Methodology of research. Methodology of the study was based on generally accepted methods of economic 

researches: economic and statistical method – in studying the dynamics of the efficiency of agricultural production in 
Ukraine and impact of factors on the state of economic activity; monographic – for substantiation of theoretical positions 
of the research subject; abstract and logical – in the development of co-operative and cluster organizations of agrarian 
sphere, its structure and the mechanism of functioning. 

Findings. It has been revealed that insufficient efficiency of agricultural production in Ukraine at the modern stage 
of its development is largely caused by the imperfection of the organizational structure of the agricultural sector. It has 
been established that the large number of small producers, the lion's share of which are farms of population with 
dimensions up to 1 ha, makes it impossible the use of innovative products, the introduction of advanced technologies, 
the formation of modern material and technical base. It has been substantiated that solving of these problems is possible 
only through the transformation of existing forms of agribusiness in the powerful integrated structure of the market type. 
The proposed system of the co-operative and cluster organization of agrarian sphere able to provide the optimal scale of 
production, improve the level of competitiveness of domestic agricultural producers through the use of synergistic effect. 

Originality. The complex sectoral and territorial approach to reforming the agro-industrial sphere was used on the 
basis of co-operative cluster organization of economic activity, which enables to optimize the scale of production activity 
for the introduction of advanced technology and increase the level of management efficiency. 

Practical value. The obtained results of research are aimed at optimizing the scale of agricultural production, 
rational combination of directions for sectoral and territorial development of the agricultural sector. These results can be 
used to form an effective policy of local government at the level of settlement, district and region. 

Key words:  subjects of agrarian market, directions of transformation, globalization of economic processes.  
 
Стельмащук А.М., Гангал Л.С. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

АГРАРНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Цель. Целью статьи является определение перспективных направлений дальнейшей трансформации 

субъектов аграрного рынка и формирования алгоритмов и механизмов их осуществления. 
Методика исследования. Методика исследования основывалась на общепринятых методах 

экономических исследований: экономико-статистическом - при изучении динамики эффективности 
сельскохозяйственного производства Украины и влияния факторов на состояние хозяйственной деятельности; 
монографическом - при обосновании теоретических положений предмета исследования; абстрактно-логическом - 
при разработке кооперативно-кластерной организации аграрной сферы, ее структуры и механизма 
функционирования. 

Результаты. Обнаружено, что недостаточная эффективность сельскохозяйственного производства 
Украины на современном этапе его развития в значительной мере обусловлена несовершенством 
организационной структуры аграрной сферы. Установлено, что наличие большого количества мелких 
товаропроизводителей, львиную долю которых составляют хозяйства населения с размерами до 1 га, делает 
невозможным применение инновационных продуктов, внедрения передовых технологий, формирование 
современной материально-технической базы. Обосновано, что решение указанных проблем возможно только 
благодаря трансформации существующих форм агробизнеса в мощные интегрированные структуры рыночного 
типа. Предложенная система кооперативно-кластерной организации аграрной сферы способна обеспечить 
оптимальные масштабы производства, повышение уровня конкурентоспособности отечественных аграрных 
товаропроизводителей на основе использования синергетического эффекта. 

Научная новизна. Использован комплексный отраслевой территориальный подход к реформированию 
агропромышленной сферы на основе применения кооперативно-кластерной организации хозяйственной 
деятельности, что дает возможность оптимизировать масштабы производственной деятельности для внедрения 
прогрессивных технологий и повышение уровня эффективности хозяйствования.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на оптимизацию 
масштабов агропромышленного производства, рационального сочетания направлений отраслевого 
территориального развития аграрной сферы. Они могут быть использованы для формирования эффективной 
политики местного самоуправления на уровне населенного пункта, района и области. 

Ключевые слова: субъекты аграрного рынка, направления трансформации, глобализация экономических 
процессов. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, ЯК СКЛАДОВОЇ 
ЕФЕКТИВНИХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ 

 
Постановка проблеми. Функціонування закладів загальної середньої освіти відбувається в 

нових економічних умовах, яке координується Державною стратегією регіонального розвитку 2020, де 
однією із задач є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти шляхом формування освітніх 
округів. Таким чином, постає питання щодо розробки ефективних механізмів інтеграції закладів освіти 
в освітній округ. Для цього потрібно провести аналіз основних показників системи освіти кожного з 
регіонів держави для визначення головних ознак системи середньої освіти у регіональному розрізі в 
Україні, який дозволить в подальшому сформувати оптимальну стратегію для оптимізації мережі 
територіальної організації закладів загальної середньої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заклади загальної середньої освіти є одними з 
важливих елементів, які забезпечують формування особистості та фахівця, як абсолютної 
продуктивної сили для розвитку регіону [1]. Динамічна концепція розміщення продуктивних сил була 
представлена у фундаментальній науково-дослідній роботі Р. Барро та X. Сала-і-Мартіна, у якій 
автори досліджували розміщення продуктивних сил у розвинутих та відсталих країнах світу [2]. Ця 
ідея була перевірена М. Бартковською та А. Рідлом для європейських регіонів [3]. Спираючись на 
теоретичну модель регіонального розвитку «центр – периферія» Дж. Фридана [4], яка доводить, що 
центральні території регіону є більш розвинутими у порівнянні з периферійними, можна висунути 
гіпотезу, що територіальний фактор впливає на якість надання освітніх послуг та рівень освіти 
людини. Очікується, що освітні округи дозволять вирівняти цей дисбаланс.  

Отже, питання створення освітніх округів є цілком на часі. Разом з тим, потребує подальшого 
дослідження методика аналізу показників результативності закладів загальної середньої освіти з 
метою створення ефективних освітніх округів. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення та обґрунтування показників 
ефективності закладів загальної середньої освіти для подальшого формування ефективних освітніх 
округів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Під ефективністю закладів загальної середньої 
освіти пропонується розуміти обсяг витрат на їх утримування з державного бюджету. Оскільки заклади 
загальної середньої освіти є складовою освітніх округів, можна передбачити, що освітні округи також 
будуть характеризуватися своєю ефективністю. Таким чином, під ефективністю освітніх округів 
будемо розуміти таке функціонування взаємопов’язаних закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти, а також підприємств та інших організацій, при якому забезпечуються найменші витрати з 
місцевого та державного бюджетів на утримання закладів дошкільної та загальної середньої освіти. 

Для аналізу ефективності закладів загальної середньої освіти по регіонах України з метою 
формування ефективних освітніх округів пропонується використовувати такі первинні показники, за 
якими ведеться статистичний облік, як: кількість дітей, зайнятих в освітньому процесі, до якого 
входять діти, які навчаються у закладах дошкільної освіти та діти, які навчаються в закладах загальної 
середньої освіти; кількість вчителів, що працюють в закладах загальної середньої освіти; кількість 
закладів загальної середньої освіти у регіоні та рівень їх наповнення; видатки на утримування з 
державного та місцевого бюджетів [5]. 

Фінансування закладів загальної середньої освіти відбувається за рахунок державного та 
місцевого бюджетів. Як видно з рис. 1, найбільший обсяг витрат на загальну середню освіту з 
державного бюджету у 2014 році спостерігався в Донецькій області, близько 2,8 млрд. грн., а 
найменший – в Сумській, близько 0,9 млрд. грн. Якщо проаналізувати області відповідно до 
середнього рівня витрат на загальну середню освіту з державного бюджету, то 14 областей мають 
витрати на освіту нижче середнього, а 11 – більше середнього рівня.  

                                                 
∗
Науковий керівник: Пашкевич М.С. – д.е.н., доцент 
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Рис. 1. Витрати на загальну середню освіту з державного бюджету станом на 2014 р.,  

тис. грн. 
Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 
Однак, якщо ці витрати представляти в розрахунку на одного учня (рис. 2), то можна побачити, 

що найбільший рівень витрат на утримування одного учня в закладах загальної середньої освіти в 
Тернопільській області, а найменший – в Донецькій. Таким чином, Донецька область – це єдина 
область в Україні, в якій при найвищих загальних витратах з державного бюджету на загальну 
середню освіту, витрати на одного учня мають найнижчий рівень. 

 

 
Рис. 2. Витрати на утримування одного учня в закладах загальної середньої освіти з 

державного бюджету станом на 2014 р., тис. грн. 
Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 
Для порівняння, обсяг витрат на дошкільну освіту з держбюджету на утримування однієї дитини 

менший та має невелику розбіжність по областях України (рис. 3).  
В середньому у 2014 р. з державного бюджету було виділено 9,75 тис. грн. на одну дитину в 

закладах дошкільної освіти, тоді як на одного учня в закладах загальної середньої освіти виділялось 
10,43 тис. грн., що приблизно всього на 7% більше порівняно з дошкільною освітою. Таким чином, не 
зважаючи на те, що загальна сума витрат на дошкільну освіту за 2014 рік становила 13,9 млрд. грн, 
що значно менше в порівнянні з витратами на загальну середню освіту, які в 2014 році склали 48,6 
млрд. грн, середні витрати на утримування однієї дитини в закладах дошкільної освіти майже однакові 
з витратами на утримування одного учня в закладах загальної середньої освіти. 

Як зазначалось вище, фінансування закладів загальної середньої освіти відбувається за 
рахунок доходів місцевого бюджету, які враховуються при формуванні суми дотації з державного 
бюджету для міста. Тобто, доходів міста зазвичай недостатньо для повного фінансування закладів 
загальної середньої освіти, і тоді з державного бюджету виділяються кошти для додаткового 
фінансування. Існують такі населені пункти, які практично повністю потребують дотації з державного 
бюджету для утримування закладів загальної середньої освіти. Таким чином, представляє інтерес 
показник, який визначає співвідношення фінансування з місцевого бюджету до фінансування з 
державного бюджету (рис. 4).  



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 15 

 
Рис. 3. Витрати на утримування однієї дитини в закладах дошкільної освіти з державного 

бюджету, станом на 2014 р., тис. грн. 
Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 

 
Рис. 4. Співвідношення витрат на утримування закладів загальної середньої освіти з 

місцевого бюджету до державного бюджету за 2014 р., частка одиниці 
Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 
Наприклад, в Запорізькій області співвідношення фінансування з місцевого бюджету до 

державного бюджету в 2014 році було найбільшим в порівнянні з іншими областями України та 
становило 0,41 грн/грн, тобто на 1 грн профінансовану з державного бюджету на утримання закладів 
загальної середньої освіти, приходиться 0,41 грн, профінансованих з місцевого бюджету. Найменша 
частка фінансування з місцевого бюджету спостерігається у Київській області та становить 
0,15 грн/грн . Це пояснюється тим, що бюджет міста Києва повністю забезпечує свої заклади загальної 
середньої освіти та знаходиться поза розрахунками Київської області, оскільки має особливий статус. 

Таким чином, визначення співвідношення витрат на утримування закладів загальної середньої 
освіти з місцевого бюджету до державного бюджету дозволило вирахувати обсяг витрат з місцевого 
бюджету на утримування однієї дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти по 
регіонам України (рис. 5). В 2014 році найвищий, серед всіх регіонів держави, обсяг витрат з місцевого 
бюджету на утримування однієї дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти був в 
Запорізькій області та становив 3,89 тис. грн., а найменший в Київській області – 2,01 тис. грн. Це 
свідчить про те, що в Запорізькій області доходи місцевого бюджету, хоч і не в повному, але в 
більшому обсязі перекривають витрати місцевого бюджету, в порівнянні з іншими областями України, 
за рахунок чого область потребує меншого обсягу дотації з державного бюджету для фінансування 
освіти, тобто при приблизно однаковому з іншими областями обсязі витрат з місцевого бюджету на 
дошкільну та загальну середню освіту обсяг дотацій з державного бюджету тут значно менший у 
порівнянні з іншими областями. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 16 

 
Рис. 5. Витрати на утримування однієї дитини в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти з місцевого бюджету за 2014 р., тис. грн. 
Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 
На нашу думку, одним з важливих показників при аналізі ефективності закладів освіти є 

загальний обсяг витрат на утримування однієї дитини в закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти з місцевого та державного бюджетів. Аналізуючи цей показник (рис. 6), можна побачити стійке 
зростання витрат на утримування однієї дитини у дошкільному, а потім і у загальноосвітньому закладі, 
за період 2010-2014 років.  

 
 

Рис. 6. Загальні витрати з державного та місцевого бюджетів на утримування однієї 
дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти України в 2010-2014 рр., тис. грн. 

Джерело : розроблено авторами на основі [6]  
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Наприклад, витрати на утримування 1 учня в закладах освіти Луганської області у 2010 році 
складали 7,89 тис. грн., а в 2014 році – 12,53 тис. грн., тобто протягом п’яти років відбулося їх 
фактичне зростання майже на 37%, що є доволі високим. Якщо проіндексувати величину цих витрат у 
7,89 тис. грн. на рівень інфляції протягом п’яти років з 2010 до 2014, то сума витрат номінально 
повинна була б складати у 2015 році лише 11,3 тис. грн. в умовах того, що рівень інфляції у 2014 році 
за офіційними даними склав 24,9% (табл. 1). Замість цього, як вже зазначалось, у 2014 році витрати 
вже досягли рівня 12,53 тис.грн. Також з даних рис. 6 та табл. 1 видно, що протягом періоду, який 
аналізується, витрати на утримування однієї дитини в закладах освіти стабільно росли, не 
відповідаючи фактичному рівню інфляції. 

Таблиця 1 
Фактичні витрати на утримування однієї дитини в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти з урахуванням рівня інфляції в Україні (на прикладі Луганської області) 
 

Рік Рівень інфляції Фактичні витрати, грн Витрати відповідно до 
рівня інфляції, грн. 

2010 9,1% 7894 - 

2011 4,6% 8820 8607 

2012 -0,2% 10769 9004 

2013 0,5% 11488 8985 

2014 24,9% 12529 9030 

2015   11280 
Джерело : розроблено авторами на основі [7] 
 
Таким чином, можна зробити висновок, що підвищення загальних витрат з державного та місцевого 

бюджетів на утримування однієї дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти не пов’язане з 
інфляційними чинниками. На рівень цих витрат впливає багато інших факторів, серед яких якість надання 
освітніх послуг, стан матеріально-технічної бази, територіальна приналежність тощо. 

Тому інтерес представляє такий показник, як витрати на утримування одного закладу загальної 
середньої освіти по областям України (рис. 7). Аналіз обсягу витрат на утримування одного закладу 
загальної середньої освіти по регіонах держави показує нерівномірність розподілу цих витрат.  

 

 
 

Рис. 7. Загальні витрати на утримування одного закладу загальної середньої освіти, 
станом на 2014 р., тис. грн. 

Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 
Якщо проаналізувати області відповідно до середнього рівня витрат на утримування одного 

закладу загальної середньої освіти, то станом на 2014 рік 48% областей мають витрати нижче 
середнього, а 52% – більше середнього рівня. Так, наприклад, найнижчі витрати на утримування одного 
закладу загальної середньої освіти спостерігаються в Тернопільській області (2,2 млн. грн.), а найвищі – 
в м. Києві (6,5 млн. грн.). Така велика розбіжність у 4,3 млн. грн. в обсязі витрат, які спрямовуються на 
утримування одного закладу загальної середньої освіти, свідчить про потенційну розбіжність у рівні 
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надання освітніх послуг в цих регіонах. Обмеженість фінансування закладів загальної середньої освіти в 
деяких областях держави майже виключає можливість суттєвого поліпшення якості надання освітніх 
послуг та наближення їх до рівня провідних закладів загальної середньої освіти України та інших країн. 
Це відбувається внаслідок відсутності можливості оновлення матеріально-технічної бази, закупівлі 
додаткового навчального устаткування тощо. Отже, можна констатувати наявність регіональних 
диспропорцій у фінансуванні закладів загальної середньої освіти в Україні. 

Частково це пояснюється тим, що у різних областях України спостерігається різна 
наповнюваність закладів загальної середньої освіти, на яку спираються при розрахунку обсягу 
фінансування з бюджетів. Розглянемо показник наповнюваності закладів загальної середньої освіти. 

Фактично, наповнюваність закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності в 
середньому складає 21% в міській місцевості та 11,8% в сільській місцевості від своєї потужності по 
регіонах України (рис. 8). Мінімальна наповненість закладів загальної середньої освіти спостерігається 
в Луганській області та становить лише 17,54 % від реальної потужності цих закладів у міській 
місцевості та 10,26 % у сільській місцевості. Максимальна наповненість на рівні 24,26% 
спостерігається у місті Київ. Це дуже низький відсоток, при якому витрати на утримування одного учня 
в закладах загальної середньої освіти залишаються доволі високими.  

 
 

Рис. 8. Наповнюваність закладів загальної середньої освіти в міській та сільській 
місцевості, станом на 2014 р., % 

Джерело : розроблено авторами на основі [7] 
 
Як вже раніше зазначалось, не зважаючи на фактичну кількість учнів в закладах загальної 

середньої освіти, приміщення цих закладів потрібно утримувати так само, як і при максимальній 
наповненості, тобто, витрати на тепло-, водопостачання та інші комунальні послуги будуть постійними 
незалежно від кількості учнів. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» мінімальна кількість учнів у класі 
повинна складати 5 осіб, проте майже всі школи мають класи, які розраховані на 20-30 учнів [8]. 
Відповідно, навіть, якщо у класі будуть навчатися лише п’ять учнів, а клас за площею розраховано на 
30 учнів, витрати на надання освітньої послуги у подібному форматі будуть доволі високі. 

Таким чином, при розрахунку витрат на одного учня в закладах загальної середньої освіти при їх 
заповненні на рівні потужності, середня сума витрат на одного учня буде складати близько 2,3 тис. 
грн., замість нинішніх 10,43 тис. грн. (рис. 9).  
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Рис. 9. Витрати на одного учня в закладі загальної середньої освіти при його заповненні 

на рівні потужності закладу, станом на 2014 р., тис. грн. 
Джерело : розроблено авторами на основі [6] 
 
Зрозуміло, що сума витрат на одного учня відповідно до потужності не є точною, але у будь-

якому випадку, вона буде значно нижчою від нинішньої, принаймні за рахунок того, що витрати на 
енергоносії та заробітну плату вчителів будуть розподілятися на значно більшу кількість учнів. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз закладів загальної середньої освіти у регіонах 
України за вище наведеними показниками ефективності їх функціонування у 2014 році дозволив 
встановити наступне. Із загальної кількості регіонів України 14 областей мали витрати на загальну 
середню освіту з державного бюджету нижче середнього рівня у 1,5 млн. грн., а 11 – більше 
середнього рівня. З державного бюджету в середньому обсяг витрат на одного учня становив 
10,43 тис. грн., що складає 81% від загального обсягу витрат на утримування одного учня з 
державного та місцевого бюджету разом. Відповідно в середньому з місцевого бюджету на одного 
учня витрачалось 2,52 тис. грн., що становить лише 19% від загальної суми витрат на одного учня. 
Суттєва диспропорція спостерігається у витратах на утримування одного закладу загальної середньої 
освіти по регіонах України, тобто, наприклад, в Тернопільській області на заклад загальної середньої 
освіти витрачається 2,2 млн. грн, а в м. Києві – 6,5 млн. грн., що говорить про відсутність фінансової 
платформи для зрівняння якості освітніх послуг у регіонах України. Фактично заклади загальної 
середньої освіти в Україні в середньому заповнені на 21% в міській місцевості та на 12% в сільській 
місцевості від своєї потужності. Було підраховано, що, якщо заклади загальної середньої освіти 
будуть працювати на повну потужність, витрати на утримування одного учня скоротяться більше ніж 
на 50% за рахунок їх перерозподілу на більшу кількість учнів. Все це свідчить про те, що система 
загальної середньої освіти в Україні потребує не тільки територіальної оптимізації, але й економічної, 
що дозволить ефективно працювати закладам загальної середньої освіти в освітніх округах та 
надавати якісні освітні послуги. 

Отже, аналіз ефективності закладів загальної середньої освіти по регіонах України дозволив 
виявити важливі економічні аспекти функціонування системи загальної середньої освіти по регіонах 
України, на підставі чого у подальшому може бути обґрунтована ефективність створених освітніх округів.  

Однак, цього аналізу недостатньо для повного уявлення про те, як повинні бути сформовані 
освітні округи. Тому на наступному етапі дослідження потрібно проаналізувати результативність 
закладів загальної середньої освіти для цілей формування саме результативних освітніх округів. 
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Пашкевич М.С., Харченко М.О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 

РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЕФЕКТИВНИХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ 
Мета – визначення та обґрунтування показників ефективності закладів загальної середньої освіти для 

подальшого формування ефективних освітніх округів. 
Методика дослідження. У статті, для збору інформації та її систематизації, були використані первинні 

методи. Логіко-аналітичний метод дозволив глибоко проаналізувати та вивчити всі показники ефективності 
закладів загальної освіти та виявити недоліки функціонування існуючої мережі закладів загальної середньої 
освіти. 

Результати. Аналіз показників ефективності закладів загальної середньої освіти по регіонах України 
дозволив виявити важливі економічні аспекти функціонування системи загальної середньої освіти по регіонах 
України, на підставі чого у подальшому може бути обґрунтована ефективність створених освітніх округів. Також в 
статті доведено, що система загальної середньої освіти в Україні потребує не тільки територіальної оптимізації, 
але й економічної, що дозволить ефективно працювати закладам загальної середньої освіти в освітніх округах та 
надавати якісні освітні послуги. Представлено результати порівняння регіонів України за показниками 
ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти. 

Наукова новизна. Дістали подальшого розвитку теоретичні основи територіального розміщення 
продуктивних сил шляхом обґрунтування показників ефективності функціонування закладів загальної середньої 
освіти у регіонах України для цілей створення освітніх округів. 

Практична значущість. На основі обґрунтованих показників ефективності закладів загальної середньої 
освіти в подальшому стає можливим оцінка шкіл при прийнятті рішень щодо їх закриття або включення у освітні 
округи. 

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, ефективність, освітній округ. 
 

Pashkevych M.S., Kharchenko М.А. ANALYSIS OF SCHOOLS’ PERFORMANCE EFFICIENCY ACROSS 
THE REGIONS OF UKRAINE FOR THE DEVELOPMENT OF EFFICIENT EDUCATI ONAL DOMAINS 

Purpose. The purpose of the article is to define and justify indicators of schools’ efficiency that can be the 
framework for further development of educational domains. 

Methodology of research.  Initial methods were used in the article for collecting information and its systemizing. 
The logic and analytic method allowed deep analysis and study of all available indicators of the schools’ efficiency with 
further outlining the weaknesses of the entire school network.  

Findings. The analysis of the schools’ efficiency across the regions of Ukraine according to the set of selected 
indicators showed important economic issues inherent to the whole system of education in Ukraine. It may be the 
premises for further development of the efficient educational domains. The article proves that the school system in 
Ukraine requires not only the spatial but also economic optimization. It will allow schools to perform efficiently and 
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provide educational services of high quality. The article also represents results of the comparative analysis of Ukrainian 
regions according to the efficiency of schools’ performance. 

Originality. The theoretical concepts of the spatial distribution of productive forces were developed through the 
selection of indicators representing schools’ performance efficiency across the regions of Ukraine for further creation of 
educational domains.  

Practical value. On the basis of justified indicators of schools’ performance efficiency, the assessment of schools 
while taking a decision of their closure or inclusion into the educational domain becomes possible. 

Key words: school, efficiency, educational domains. 
 
Пашкевич М.С., Харченко М.А. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ, КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ 

Цель – определение и обоснование показателей эффективности общеобразовательных учреждений для 
дальнейшего формирования эффективных образовательных округов. 

Методика исследования. В статье, для сбора информации и ее систематизации, были использованы 
первичные методы. Логико-аналитический метод позволил глубоко проанализировать и изучить все показатели 
эффективности общеобразовательных учреждений и выявить недостатки функционирования существующей 
сети учреждений общего среднего образования. 

Результаты. Анализ эффективности общеобразовательных учреждений по регионам Украины позволил 
выявить важные экономические аспекты функционирования системы общего среднего образования по регионам 
Украины, на основании чего в дальнейшем может быть обоснована эффективность созданных образовательных 
округов. Также в статье доказано, что система общего среднего образования в Украине требует не только 
территориальной оптимизации, но и экономической, что позволит эффективно работать заведениям общего 
среднего образования в образовательных округах и предоставлять качественные образовательные услуги. 
Представлены результаты сравнения регионов Украины по показателям эффективности функционирования 
общеобразовательных учреждений. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие теоретические основы территориального размещения 
производительных сил путем обоснования показателей эффективности функционирования учреждений общего 
среднего образования в регионах Украины для целей создания образовательных округов. 

Практическая значимость. На основе обоснованных показателей эффективности общеобразовательных 
учреждений в дальнейшем становится возможным оценка школ при принятии решений по их закрытию или 
включению в образовательные округа. 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, эффективность, образовательный округ.  
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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. ХХІ століття було проголошено ЮНЕСКО «Століттям освіти», що 

привернуло увагу до сфери освіти та відзначилося активізацією її моніторингу у більшості країн світу.  
У законодавчих актах, які регулюють функціонування та розвиток галузі освіти, зокрема, 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [1], наголошується на 
необхідності проведення систематичного освітнього моніторингу задля підвищення ефективності 
управлінських рішень й результативності державної освітньої політики, а також обґрунтування 
необхідності та наслідків впровадження освітніх реформ.  

Особливо актуальним в умовах сьогодення є підвищення об’єктивності та надійності інформації 
про результати інвестиційної діяльності у національній освітній сфері. Система статистики освіти за 
роки незалежності України не набула сучасних рис, адже вона заснована на підходах часів планової 
економіки, де ця сфера не розглядалася, як ринкова, а поняття «освітні інвестиції» не 
використовувалось.  

Існуюча система статистичного моніторингу інвестиційних процесів в освіті є простим набором 
даних, які характеризують кількісні аспекти за кількома різними напрямами. У ній відсутні 
узагальнюючі синтетичні показники, на підставі яких можна робити висновки про ефективність 
реалізації інвестиційної освітньої політики та інвестиційних освітніх проектів. Крім того, вона 
характеризується недостатністю даних, які збирають та оприлюднюють органи статистики; відсутністю 
висвітлення у повному обсязі руху інвестиційних потоків на різних рівнях та їх перерозподілу, що 
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значно звужує аналітичні можливості звітності. Сучасне становище статистики освітніх інвестицій 
характеризується, з одного боку, значною частиною інформації, яка залишається незатребуваною, а з 
іншого – дефіцитом інформації, яка необхідна для ефективного управління інвестиціями у галузі 
освіти. Поза статистичною звітністю залишається інформація про реальні інвестиційні проекти в освіті, 
обсяги інвестованих коштів, ефективність інвестицій, прибуток інвестора, тощо. Це пов'язано з тим, що 
існуюча статистична звітність не передбачає облік «освітніх інвестицій», як статистичної категорії. 

Неузгодженість статистичного моніторингу освітнього інвестування з міжнародними показниками 
не дозволяє: оцінити результати інвестиційного розвитку системи освіти України з точки зору 
міжнародних стандартів; визначити інвестиційну привабливість національної сфери освіти та її місце 
на світовому інвестиційному ринку; врахувати міжнародні зобов’язання України у зв’язку з її участю у 
міжнародних організаціях та освітніх проектах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд теоретичних і практичних аспектів статистики 
фінансування сфери освіти в Україні віднайшли своє відображення у нормативних актах та науковій 
літературі. Зокрема, інвестиційному забезпеченню діяльності закладів освіти на регіональному рівні 
присвячено наукові праці С. Назарко, О. Буцької; питанням фінансування освіти в цілому – праці 
Я. Бучковської та О. Кукліна, Л. Леваєвої, В. Остудімової, В. Сафонової, Т. Ілляшенко, І. Радіонової та 
ін.; статистичному забезпеченню управління вищою освітою – дослідження Л. Ярошенко, Ю. Мазур. 
Серед праць щодо проблем економіки освіти слід виділити праці зарубіжних учених Я. Карнаі, 
П. Мюрела, Р. Макінтона та ін. 

Однак, незважаючи на дослідження вчених з питань освітнього інвестування, як основної умови 
проголошеного інноваційного розвитку сфери освіти України, його статистичному забезпеченню 
належної уваги у наукових та законодавчих джерелах не приділено. 

Постановка завдання. З огляду на предмет дослідження – інвестиційну діяльність на різних 
рівнях сфери освіти України, метою дослідження є аналіз існуючого статистичного забезпечення 
інвестиційних процесів на рівні суб’єктів освітньої сфери, а також вдосконалення теоретико-
методологічних положень і практичних рекомендацій щодо статистики освітніх інвестицій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Статистичне забезпечення освітнього 
інвестування та інвестиційного розвитку сфери освіти складається з методичного (набору методів 
створення інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень) та інформаційного 
забезпечення (інформація створена на підставі відібраних методів). Методичне забезпечення 
дослідження інвестування у сфері освіти України, відповідно до Форми державних статистичних 
спостережень на 2015 рік [2], формують напрями статистики: освіти, послуг, капітальних інвестицій, 
зовнішньоекономічної діяльності (іноземних інвестицій), а також статистика інновацій. 

У межах гармонізації національної системи статистики з міжнародними стандартами на рівні, 
рекомендованому для країн-кандидатів на членство в Європейському Союзі, певним проривом у 
статистиці освітнього інвестування стало впровадження (з 2007 р.), допоміжних (сателітних) рахунків 
освіти [3].   

Допоміжні (сателітні) рахунки освіти – спеціальна структура обліку у форматі рахунків та 
таблиць, які відображають інформацію про стан фінансування національних систем освіти на основі 
використання стандартних статистичних інструментів (класифікацій), адаптованих до національних 
умов та визначень [3]. Вони відображають надходження та розподілення фінансових потоків між 
основними учасниками національних систем освіти, задля удосконалення їх діяльності, та охоплюють 
державні, приватні та донорські витрати. Рахунки освіти містять інформацію про джерела 
фінансування освіти, фінансуючі організації, обсяги фінансових ресурсів постачальників освітніх 
послуг та напрями їх використання. 

Але окремої категорії обліку «інвестиційних витрат» у рахунках освіти не передбачено, не 
визначено і розподіл витрат на «поточні» та «капітальні», не приділяється увага інвестиціям в освітні 
інновації, що значно звужує застосування цього джерела інформації для моніторингу освітнього 
інвестування.  

Крім того, у якості інструменту у допоміжних рахунках освіти для групування показників за 
освітніми рівнями (ступенями) використовується Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED 
97) [4], основною одиницею якої є освітня програма. Але у 2011р. вона зазнала модернізації [5], що не 
знайшло відображення у допоміжних (сателітних) рахунках освіти в Україні. Крім того, МСКО не 
поширена у використанні іншими підсистемами статистичного обліку (наприклад, у статистиці 
капітальних й іноземних інвестицій, інновацій).  

Слід зазначити, що допоміжні рахунки освіти є потужним сучасним інструментом під час 
розробки і реалізації інвестиційної стратегії освітніх установ, ведення політичного діалогу суб’єктів 
освітньої сфери, а також моніторингу та оцінки її функціонування. Вони допомагають відслідковувати 
тенденції змін інвестиційних витрат й використовуються для прогнозування інвестиційних потреб 
системи освіти країни. 

Згідно з Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД 2010 (ДК 009:2010) [6] (чинною з 
01.01.2012 року), сфера освіти виділяється у секцію Р, клас 85. Така класифікація розглядає освіту у 
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різних аспектах та включає: державну і приватну освіту будь-якого рівня, очне й заочне навчання 
будь-якій професії, зокрема, по радіо й телебаченню, через мережу Інтернет і поштою [6]. Секція Р 
включає освіту, яка надається різними установами в рамках шкільної системи освіти на всіх її рівнях, 
освіту для дорослих, програми ліквідації неписьменності, діяльність військових ліцеїв і академій, 
в'язничних шкіл, навчання у спортивних і розважальних цілях, наприклад, грі в теніс або гольф, а 
також допоміжну діяльність у сфері освіти. Кожен рівень початкової освіти включає спеціальне 
навчання учнів із фізичними та розумовими вадами [6]. Але попри деталізований розріз даної 
класифікації, вона не використовується для обліку освітніх інвестиції та інновацій. Офіційна статистика 
не враховує інвестиції на рівні освіти у сфері спорту, відпочинку та культури, підготовлення водіїв 
транспортних засобів, а також у допоміжну діяльність у сфері освіти. 

Згідно із Статистичним класифікатором організаційних форм суб'єктів економіки [7], (чинним від 
01.01.2015р.), суб’єкти освітньої сфери можуть існувати у вигляді: приватного, колективного, 
державного, казенного, комунального й дочірнього підприємств; державної, комунальної та приватної 
організації (установи, закладу); філій (інших відокремлених підрозділів); громадської організації або 
громадського об’єднання; товариства з обмеженою відповідальністю; асоціації, корпорації; органу 
самоорганізації населення; інших об’єднань юридичних осіб; тощо.  

Отже, крім юридичних осіб – навчальних закладів, послуги у сфері освіти можуть надавати 
фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (репетитори) та інші суб’єкти господарського 
права. Такі організації у своїй освітній діяльності не підпорядковуються Міністерству освіти і науки 
України, є непідконтрольними та, крім офіційно задекларованої мети, можуть мати й інші потаємні цілі 
та завдання [8]: «відмивання» грошей, шпіонаж, «вимивання мізків» шляхом організації еміграції 
перспективних осіб; популяризації культури інших країн, тощо. 

Інвестування на рівні таких суб’єктів господарювання не відноситься до інвестування освіти, 
фінансування таких суб’єктів у межах їх освітньої діяльності не підлягає офіційній статистиці. Такий 
стан речей посилює кризові явища не тільки у сфері освіти, а й в українському суспільстві в цілому.  

Таким чином, задля підвищення ефективності національної системи статистичного 
забезпечення інвестиційного розвитку сфери освіти України необхідним й актуальним є розробка та 
впровадження наступних заходів: 

− конкретизація переліку суб’єктів освітньої сфери, до яких відносяться не лише освітні 
установи; респондентами офіційних державних статистичних спостережень є юридичні особи та їхні 
відокремлені підрозділи, отже при статистичному обліку ігнорується діяльність фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють діяльність у сфері освіти, та інших суб’єктів господарювання, освітня 
діяльність яких не є основним видом діяльності;  

− удосконалення інформаційної бази шляхом розширення форм статистичної звітності суб’єктів 
освітньої сфери за допомогою показників, що характеризують інвестиційну діяльність;  

− удосконалення методологічних підходів щодо моніторингу освітнього інвестування, які повинні 
містити, з одного боку, систему статистичних показників стану та розвитку інвестиційної діяльності, а з 
іншого – показники потреби у інвестиційних ресурсах; 

− узгодження відповідних показників із міжнародною статистичною інформацією;  
− вдосконалення аналітики статистичного обліку певних категорій: уточнення й деталізація 

класифікацій та елементів; 
− розгляд не тільки загального обсягу капітальних інвестицій, а й термінів їх впровадження й 

використання, структури (за певними категоріями) у межах рівнів освіти (адже інвестування на різних 
рівнях цієї сфери має свої особливості); 

− використання, у якості узагальнюючого показника інвестиційного розвитку освіти – показника 
обсягу інвестування у розрахунку на одну особу, що проходить навчання за відповідним рівнем; 

− врахування під час моніторингу значної диференціації у сфері освіти, яка пов’язана не тільки з 
існуванням навчальних закладів різних форм власності, а й з їх статусом (університети, академії, 
інститути, тощо); 

− проведення статистичного обліку освітнього інвестування за рівнями освіти;  
− приділення уваги методичним поясненням статистичних спостережень, їх конкретизація; 
− законодавче оформлення організації незалежної експертизи інвестиції у освіту на рівні її цілей; 
− розробка та впровадження механізмів самооцінки інвестиційної діяльності на рівні певних 

освітніх установ та колективної оцінки, як форми порівняльного аналізу; 
− збирання статистичних даних зазвичай здійснюється у формі вузькоспеціалізованого 

суцільного спостереження за обсягами фінансування освіти, у той час як використання вибіркових 
методів для дослідження саме інвестиційного аспекту фінансування надало б можливість значно 
полегшити, прискорити та здешевіти отримання й оброблення даних; 

− організація електронного звернення користувачів – навчальних установ, інвесторів, органів 
державної влади, громадськості; отримання інформації в електронному вигляді надає можливість 
використовувати програмне забезпечення при обробці статистичних даних та значно полегшує 
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застосування отриманої інформації у наукових дослідженнях та на практиці; 
− співставність відповідних даних у розрізі країн світу недостатньо пророблена у практичному 

аспекті; на нашу думку, у певному розділі статистичної інформації доцільно надавати посилання на 
конкретне (зокрема, електронне) джерело, що відповідає цьому розділу міжнародної статистичної 
інформації; 

− складання інформаційної бази рейтингів навчальних закладів за обсягом інвестування й 
рейтингів інвестиційних проектів, що, з одного боку, сприятиме формуванню конкурентного 
середовища на ринку освітніх послуг та інвестиційному ринку, а з іншого – забезпечує суб’єктів 
освітньої сфери (споживачів освітніх послуг, громадськість, керівництво навчальних закладів та 
органів управління освітою) доступною та зрозумілою інформацією про стан інвестиційного 
забезпечення освіти. 

Висновки з проведеного дослідження. Вдосконалення статистичного забезпечення 
інвестування в освітню сферу необхідне для: оцінки ефективності використання інвестиційних 
ресурсів у сфері освіти; документування даних щодо розподілу та руху інвестиційних потоків між 
основними категоріями учасників національної системи освіти; розширення можливостей 
використання статистичної інформації користувачами для моніторингу й оцінювання інвестиційної 
діяльності, прогнозування інвестиційних потреб. 

Комплексна система статистики освітнього інвестування надає можливість оцінити стан та 
результати інвестиційної діяльності української системи освіти, виявити проблеми у фінансуванні 
інвестиційних проектів. Вона передбачає не лише кількісні розширення, а якісні зміни у методології й 
організації (збиранні, обробленні, оприлюдненні та аналізі інформації) статистичного обліку освітніх 
інвестицій.  

Вдосконалена на засадах запропонованих заходів система статистичних показників може бути 
рекомендована для використання на рівні: Держкомстату України (його регіональних відділень) для 
вдосконалення форм статистичної звітності освітніх установ шляхом включення до них показників, які 
характеризують інвестиційний розвиток; Міністерства освіти і науки України – при плануванні обсягів 
інвестиційних ресурсів у межах фінансування освітніх установ; планово-фінансових відділів 
навчальних установ – при плануванні розподілу інвестиційних ресурсів з метою найбільш 
раціонального їх використання; органів місцевого самоврядування – при визначення обсягів та 
напрямів інвестування закладів освіти на регіональному рівні. 
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Яровенко Т.С. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Мета – аналіз існуючого статистичного забезпечення інвестиційних процесів на рівні суб’єктів освітньої 

сфери, а також вдосконалення теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо статистики 
освітніх інвестицій. 

Методика дослідження. Робота виконана з використанням аналітичного та системного методів 
досліджень; комплексу взаємодоповнюючих теоретичних та емпіричних методів дослідження: аналізу, 
порівняння, абстрагування, конкретизації, формалізації, узагальнення положень нормативно-правових та 
методичних актів статистики при розробці основних теоретико-методологічних підходів статистичного 
забезпечення інвестування у сферу освіти. 

Результати. Виявлено, що існуюча статистична звітність не передбачає облік «освітніх інвестицій», як 
статистичної категорії. Визначено недоліки існуючої системи статистичного обліку інвестицій у сфер освіти; 
надано рекомендації щодо вдосконалення національної системи статистичного забезпечення інвестиційного 
розвитку сфери освіти. Розроблено основні теоретико-методологічні підходи статистичного забезпечення 
інвестування у сферу освіти, які надають можливість оцінити стан та результати інвестиційної діяльності 
української системи освіти, виявити проблеми у фінансуванні інвестиційних проектів.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні методичних і практичних підходів 
щодо розвитку статистичного обліку інвестицій у сфері освіти України в умовах гармонізації національної системи 
статистики. 

Практична значущість. Реалізація рекомендованих заходів щодо вдосконалення системи статистики 
освітнього інвестування на рівні Держкомстату України, Міністерства освіти і науки України, органів місцевого 
самоврядування та планово-фінансових відділів навчальних установ дозволяє оцінити результати інвестиційного 
розвитку системи освіти України. 

Ключові слова: статистичне забезпечення, інвестиції, розвиток, сфера освіти.   
 

Yarovenko T.S. STATISTICAL PROVISIONS OF EDUCATIONAL INVESTMENT IN UKRAINE 
Purpose  is the analysis of the existing statistical provisions for investment processes at the level of single 

educational sphere entities as well as the improvement of theoretical and methodological principles and practical 
considerations in respect of statistics of educational investments.   

Methodology of research. The work is conducted with the utilization of the analytical and systemic research 
methods; further employed are a complex of mutually complementary theoretical and empirical methods of studies: 
analysis, comparison, abstraction, concretization, formalization, generalization of provisions of regulatory and legal acts 
as well as methodological acts of statistics.    

Findings. It is determined that an existing statistical accounting does not consider ‘educational investments’ as a 
category of statistics. The work defines the flaws of the present system of statistical accounting of investments into the 
educational sphere; recommendations are provided regarding the improvement of the national system of statistical 
provisions for the investment-driven development of educational sphere. The paper develops the major theoretical and 
methodological approaches of statistical provisions for investments into educational sphere that enable evaluating the 
status and the results of the investment activities of Ukrainian educations system as well as to determine the inherent 
problems in the financing of investment projects. Sphere of application of the research results: to be used for performing 
scientific research in respect of modeling the investment-driven development of the education sphere of Ukraine in the 
crisis events.  
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Originality of the research results lies in the further elaboration of existing methodological and practical 
approaches to statistical accounting of investments in the educational sphere of Ukraine in the conditions of national 
statistics system harmonization. 

Practical value. Realization of the recommended measures with regard to the improvement in the system of 
statistics for educational investment at the level of State Statistics Service of Ukraine, Ministry of Education and Science 
of Ukraine,local government authorities and planning and financing departments of educational establishments allows 
evaluating the results of the investment-driven development of educational system in Ukraine. 

Key words: statistical provisions, investments, development, educational sphere.  
 
Яровенко Т.С. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

УКРАИНЕ 
Цель – анализ существующего статистического обеспечения инвестиционных процессов на уровне 

субъектов образовательной сферы, а также усовершенствование теоретико-методологических положений и 
практических рекомендаций статистики образовательных инвестиций. 

Методика исследования Работа выполнена с использованием аналитического и системного методов 
исследований; комплекса взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов исследования: анализа, 
сравнения, абстрагирования, конкретизации, формализации, обобщения положений нормативно-правовых и 
методических актов статистики при разработке основных теоретико-методологических подходов статистического 
обеспечения инвестирования в сферу образования. 

Результаты. Выявлено, что существующая статистическая отчетность не предусматривает учет 
«образовательных инвестиций», как статистической категории. Определены недостатки существующей системы 
статистического учета инвестиций в сфере образования; даны рекомендации по усовершенствованию 
национальной системы статистического обеспечения инвестиционного развития сферы образования. 
Разработаны основные теоретико-методологические подходы статистического обеспечения инвестирования в 
сферу образования, которые позволяют оценить состояние и результаты инвестиционной деятельности 
украинской системы образования, выявить проблемы финансирования инвестиционных проектов. Область 
применения результатов: проведение научных исследований по моделированию инвестиционного развития 
образовательной сферы Украины в кризисных условиях. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании методических и практических 
подходов по развитию статистического учета инвестиций в сфере образования Украины в условиях 
гармонизации национальной системы статистики. 

Практическая значимость. Реализация рекомендованных мероприятий по усовершенствованию системы 
статистики образовательного инвестирования на уровне Госкомстата Украины, Министерства образования и 
науки Украины, органов местного самоуправления и планово-финансовых отделов учебных учреждений 
позволяет оценить результаты инвестиционного развития системы образования Украины. 

Ключевые слова: статистическое обеспечение, инвестиции, развитие, сфера образования. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО 
СТИМУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Серед найважливіших соціальних прав людини, які характеризують 

реалізацію її первинних потреб, важливе місце належить праву на житло. Відсутність комфортних 
умов проживання та дієвих важелів їхнього забезпечення унеможливлюють нормальну 
життєдіяльність людини, стримують демографічну активність населення, загострюють соціальну 
напругу в суспільстві і, як наслідок, спричиняють уповільнення економічного розвитку країни [8, с. 86]. 
Показники реалізації житлових потреб населення належать до провідних індикаторів рівня життя та, 
водночас, визначальних чинників, які формують рівень суспільної стабільності й безпеки.  

Кризові явища, які супроводжують вітчизняну економіку впродовж останніх десятиліть, серед 
іншого, позначені й різким зниженням кількісних та якісних стандартів забезпечення житлових потреб 
населення. Незважаючи на деяке зростання житлового фонду в країні, показники його обсягу в 
розрахунку на одного мешканця залишаються у 1,5–3,5 раза нижчими за європейські стандарти [9, 
с. 198], а для 3/5 сімей – нижчими за мінімальні санітарні норми. Більше 2/3 громадян проживають у 
житлових будинках, які не відповідають сучасним вимогам та споруджені у період 1960-80-х років. 
Відтак, вирішення житлової проблеми на сьогодні належить до головних пріоритетів економічної 
політики держави, що вимагає, в тому числі, і ґрунтовних наукових досліджень. При цьому виняткової 
актуальності набувають питання пошуку нових дієвих методів фінансування будівництва житла, 
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встановлення сфер та механізмів участі держави у реалізації житлових інтересів громадян в умовах 
становлення ринкових відносин та звуження масштабів державного втручання в економічні процеси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансові аспекти житлового будівництва, 
проблеми пошуку ефективних механізмів його фінансування за рахунок фінансових ресурсів держави 
є предметом дискусій серед вітчизняних науковців та практиків. Серед останніх публікацій з цієї 
проблематики варто відмітити праці О. Сударенко [15], О. Тимофєєвої [16], А. Рибака та І. Азарової 
[14], у яких розглянуті теоретичні та практичні аспекти правового регулювання кредитування 
будівництва житла, вибору дієвих методів його фінансування, розробки та реалізації державних 
програм у цій сфері та ін. Втім, попри вагому увагу до питань участі держави у фінансуванні житлового 
будівництва, у науковій літературі практично не представлені публікації щодо оцінювання 
ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва в контексті його впливу на рівень 
реалізації житлових інтересів громадян. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в ідентифікації проблем, які негативно впливають 
на ефективність бюджетного стимулювання житлового будівництва в Україні та виробленні 
рекомендацій щодо їхнього усунення. Реалізація зазначеної мети обумовила необхідність вивчення 
основних методів бюджетного стимулювання будівництва житла, проведення аналізу практики їх 
використання для ефективного задоволення житлових інтересів громадян.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В період планової економіки провідна роль у 
забезпеченні населення житлом, а отже, й фінансуванні його будівництва, належала державі. За 
рахунок бюджетних коштів у 80-х роках ХХ ст. споруджувалось в середньому 3/4–4/5 загального 
обсягу житла [1], а ресурси населення та будівельних кооперативів виступали як додаткове джерело 
фінансування. Натомість, з переходом до ринкової економіки обсяги житлового будівництва за 
державний кошт різко зменшились, а сама практика бюджетного фінансування спорудження житла з 
його розподілом згідно сформованої черги не відповідала вимогам часу. Водночас, через кількаразове 
падіння доходів населення, його вибухову майнову поляризацію, суттєво скоротилися обсяги 
спорудження житла індивідуальними забудовниками. В підсумку, це призвело до зменшення 
загальних обсягів введення житла в експлуатацію та погіршення якісних характеристики житлового 
фонду країни. Наприклад, кількість сімей з числа тих, хто перебуває на квартирному обліку, які 
отримали впродовж року житло скоротилася у 2013 році в порівнянні з 1990 роком майже в 40 разів і 
становила всього 6 тисяч [6]. В сучасних умовах обсяги будівництва житла за державні кошти 
становлять лише 1-1,3% обсягу введеної житлової площі. 

Звісно, в умовах утвердження ринкових відносин трансформація участі держави у фінансуванні 
житлового будівництва цілком природна, адже у цьому випадку претендувати на безкоштовне житло 
мають право лише окремі пільгові категорії населення та соціально вразливі громадяни, тоді як 
основна частина населення зобов’язана вирішувати житлове питання за рахунок особистих доходів. 
Втім, з метою забезпечення доступності житла для широких верств населення фінансовою наукою 
розроблений широкий спектр стимулюючих інструментів та важелів залучення коштів у житлове 
будівництво – пільгове іпотечне кредитування, спільне державно-приватне фінансування, 
здешевлення кредитних ресурсів та ін. Відповідно до чинного вітчизняного законодавства, в Україні 
передбачене використання багатьох методів державного стимулювання житлового будівництва та 
схем забезпечення населення житлом (рис. 1). Вони призначені як для організації його надання 
пільговим категоріям громадян на безкоштовній основі, так і підвищення його доступності для широких 
верств населення. Більшість зазначених схем, використання яких закріплене низкою державних 
цільових програм стимулювання будівництва житла, передбачають пряме чи опосередковане 
залучення до цього процесу бюджетних ресурсів. 

Звертаючись до питання оцінювання ефективності використання методів бюджетного 
стимулювання житлового будівництва у вітчизняній практиці, перш за все, варто чітко окреслити 
змістовне наповнення цього поняття. Нині поняття «ефективність» є одним із найбільш поширених та 
часто вживаних бізнес-термінів, розглядається економічною наукою серед ключових категорій 
господарської практики, яка характеризує найбільш загальні, істотні та стійкі відносини щодо 
результатів господарської діяльності та здійснених витрат [10, с. 553]. У науковому середовищі 
вирізняють два глобальних підходи до трактування ефективності, які базуються на інтерпретації змісту 
суголосних термінів «efficiency» та «effectiveness». На думку І. Адізеса, в загальному можна 
стверджуватии, що «efficiency» – це шлях до досягнення певної мети, а отже, до результативності 
системи, тоді як «еffectiveness» вказує на ступінь досягнення мети, для якої була створена система 
[17]. Як влучно зазначає П. Друкер, термін «efficiency» характеризує наслідок того, що «робляться 
правильні речі» (doing right thing), натомість «effectiveness» – наслідок того, що «самі речі здійснені 
правильно» (create the right thing) [5, с. 15]. Інтерпретуючи ці погляди, можемо стверджувати, що 
ефективність бюджетного стимулювання житлового будівництва виявляється у двох аспектах: у 
першому випадку вона вимірюється рівнем виконання запланованих показників (виконавська 
ефективність); у другому випадку ефективність – це ступінь досягнення кінцевої мети, на яку 
направлені зусилля (обсяги зведеного житла та рівень задоволеності житлових інтересів громадян). 
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Рис. 1. Методи державної фінансової підтримки будівництва житла 

Джерело: складено автором за [2; 3; 7; 12; 13]. 
 
Вихідним моментом вітчизняної практики бюджетного стимулювання житлового будівництва 

стало започаткування у 1998 році Програми надання пільгових довготермінових кредитів молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Разом з 
тим, проміжні результати її виконання за період 1998-2002 рр. виявились вкрай незадовільними. За 
перші п’ять років існування Програми з бюджетів усіх рівнів було виділено лише 225,3 млн. грн., що 
дало змогу надати кредити 3,97 тис. молодим сім’ям і профінансувати зведення 268,72 тис. м2 житла 
(табл. 1). Втім, лише на квартирному обліку у 2002 році перебувало 88,5 тис. молодих сімей [11], що 
вказує на мізерність бюджетного фінансування Програми. 

Таблиця 1 
Показники виконання Програми молодіжного житлового кредитування 

в Україні у 1998-2009 рр., млн. грн. 
 

Рік 
Видатки бюджетів на виконання Програми Кількість 

наданих 
кредитів, од. 

Обсяг про 
інвестованого 
житла, тис. м2 Всього з державного 

бюджету 
з місцевих 
бюджетів 

1998 13,18 6,20 6,98 305 21,94 

1999 16,58 5,64 10,94 348 27,94 

2000 75,74 60,17 15,03 1412 93,22 

2001 62,65 54,78 7,87 1063 69,08 

2002 57,14 48,31 8,83 828 56,54 

2003 87,08 69,36 17,72 1123 78,74 

2004 142,33 122,70 19,63 1601 113,37 

2005 131,39 110,57 20,82 1089 79,83 

2006 125,02 91,00 34,02 646 45,65 

2007 145,72 94,27 51,45 632 44,98 

2008 133,34 76,80 56,54 486 35,23 

2009 34,19 0 34,19 127 9,32 
Джерело: складено автором за [3; 7] 
 
Всупереч логіці, незадовільні проміжні результати виконання Програми молодіжного житлового 

кредитування не призвели до перегляду відповідної практики з метою виявлення чинників, які 

Методи державної фінансової підтримки 
будівництва житла 

Рефінансування іпотечних кредитів банківських установ 

Придбання житла за рахунок бюджетних коштів для пільгових категорій громадян 

Фінансування добудови житла з високим ступенем готовності 

Часткова компенсація відсоткової ставки за іпотечними кредитами на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 

Пільгове іпотечне кредитування населення через Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву 

Часткове погашення вартості будівництва (придбання) доступного житла 

Надання житла в довгострокову оренду з правом викупу за власні кошти і 
державну допомогу  



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 29 

обумовили низьку ефективність її реалізації. Натомість, у 2002 році було започатковано нову 
Державну програму забезпечення молоді житлом, розраховану до 2012 року. Вона передбачала 
залучення на будівництво житла для молоді близько 5,8 млрд. грн., завершення довгобудів загальною 
площею 1,5 млн. м2 і забезпечення житлом більше 20 тис. молодих сімей, а за наявності належного 
фінансування – ще близько 50 тис. сімей. Досягнути цих показників передбачалося завдяки активізації 
пільгового молодіжного довготермінового кредитування житла. 

Втім, фактичні видатки бюджетів на виконання Програми так і не досягли очікуваних масштабів. 
Якщо у 2003-2004 рр. спостерігалася висхідна динаміка видатків на кредитування, кількості виданих 
кредитів та обсягів введеного житла, то у подальшому результативні показники виконання Програми 
мали низхідну динаміку. Всього у 2002-2012 рр. з бюджетів усіх рівнів на пільгове молодіжне 
кредитування було заплановано спрямувати 2,46 млрд. грн. коштів, в тому числі з державного 
бюджету – 1,4 млрд. грн., з місцевих бюджетів – 1,06 млрд. грн. Фактичні обсяги фінансування склали 
з державного бюджету 0,73 млрд. грн., або 52,5% від запланованого, з місцевих бюджетів – 0,35 млрд. 
грн., або 33,2% запланованого (табл. 2). Це дало можливість надати кредит 7,7 тис. молодим сім’ям, 
або менше 40% від консервативного прогнозу і проінвестувати звершення будівництва 692 будинків 
загальною площею 2,7 млн. м2 [7, с. 7-8].  

Таблиця 2 
Показники бюджетного фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом 

на 2002-2012 роки, млн. грн. 
 

Рік 

Фінансування з державного 
бюджету 

Фінансування з місцевих 
бюджетів 

Фінансування з бюджетів 
усіх рівнів 

план факт % 
викон. план факт % 

викон. план факт % 
викон. 

2002 77,0 48,3 62,7 20,0 8,8 44,0 97,0 57,1 58,9 

2003 100,0 69,4 69,4 40,0 17,7 44,3 140,0 87,1 62,2 
2004 180,0 122,7 68,2 100,0 19,7 19,7 280,0 142,4 50,9 

2005 220,0 110,5 50,2 180,0 20,8 11,6 400,0 131,3 32,8 
2006 200,0 91,0 45,5 180,0 34,3 19,1 380,0 125,3 33,0 
2007 180,0 94,3 52,4 160,0 51,5 32,2 340,0 145,8 42,9 

2008 160,0 76,8 48,0 140,0 56,5 40,4 300,0 133,3 44,4 
2009 140,0 0,0 0,0 120,0 34,2 28,5 260,0 34,2 13,2 

2010 100,0 36,1 36,1 80,0 31,1 38,9 180,0 67,2 37,3 
2011 20,0 60,0 300,0 20,0 40,3 201,5 40,0 100,3 250,8 
2012 20,0 24,9 124,5 20,0 37,7 188,5 40,0 62,6 156,5 

Всього 1397,0 734,0 52,5 1060,0 352,6 33,3 2457,0 1086,6 44,2 
Джерело: складено автором за [7; 11]. 
 
Якщо оцінити динаміку фінансування Програми у розрізі років, то можна констатувати, що 

відставання фактичних обсягів видатків бюджетів усіх рівнів на її виконання від передбачених мало 
місце уже в перший рік її виконання. У 2002 році на пільгове кредитування житла для молоді було 
виділено всього 57,1 млн. грн. при запланованих 97,0 млн. грн. В подальші два роки рівень покриття 
запланованих показників фактичним фінансуванням становив понад 1/2, а з 2005 року реальні обсяги 
виділення бюджетних коштів на виконання Програми були в 2,5-3,3 рази меншими за розрахункові. У 
2009-2010 рр. через вимушене обмеження капітальних та програмних видатків державного бюджету 
склалася особливо катастрофічна ситуація з фінансуванням Програми – у 2009 році на її виконання 
кошти з державного бюджету не виділялися взагалі, а з місцевих бюджетів було виділено майже 
вчетверо менше від запланованого. Це призвело до різкого зростання заборгованості позичальників 
за раніше укладеними угодами, як і суттєвого зниження кількості нових угод. Попри збільшення 
фактичних обсягів фінансування Програми у 2011-2012 рр., це передусім дало змогу покрити 
накопичену заборгованість за раніше укладеними угодами, тоді як збільшення кількості нових 
позичальників було незначним. 

Поряд із недостатністю фінансування, незадовільні результати виконання програм забезпечення 
населення житлом також пояснюються використанням обмеженого числа інструментів бюджетного 
стимулювання його будівництва, насамперед витратних схем кредитування зведення чи купівлі житла за 
рахунок бюджетних коштів. Для подолання цього недоліку з 2004 року започатковано Програму 
часткової компенсації відсоткової ставки кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Головна ідея Програми полягала у 
впровадженні стимулів для активізації участі банківських установ у кредитуванні будівництва житла і 
залученні таким чином приватних капіталів до реалізації її завдань. Примітно, що 2004-2005 рр. 
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позначились інтенсивним зростанням кількісних показників виконання Програми – обсяг бюджетних 
видатків на її реалізацію склав 26,5 млн. грн., що дало змогу укласти 16,94 тис. кредитних угод та 
залучити 1,83 млрд. грн. банківських ресурсів на інвестування будівництва чи придбання житла для 
молодих сімей. Однак, запровадження у 2006 році низки обмежень, серед яких вимога обов’язкового 
перебування позичальника на квартирному обліку, зменшення терміну компенсації до п’яти років, 
скасування додаткових пільг при народженні дітей призвело до різкого скорочення кількості бажаючих 
скористатися Програмою і втрати самого сенсу її існування. У 2006 році не було укладено жодної угоди 
про часткову компенсацію банківських кредитів на будівництво чи придбання житла, а в 2007 році лише 
205 угод [4]. Водночас, спостерігалося суттєве недофінансування компенсації банківських кредитів, хоча 
зростання бюджетних видатків на ці потреби у 2006 році склало майже 4 рази [7]. Між тим, банки 
вимагали від позичальників чіткого виконання умов іпотечних договорів, що поставило значну частину 
учасників Програми у важке фінансове становище. Лише у 2007 році збільшення відповідних видатків 
дало змогу погасити заборгованість перед позичальниками і продовжити реалізацію Програми. Втім, 
довіра до держави як до учасника і гаранта виконання умов Програми була підірвана, що спричинило 
скорочення кількості укладених договорів упродовж 2007-2008 років. 

Через наростанням економічних труднощів з 2009 року укладання нових угод було припинене, а 
зусилля Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву були зосереджені на 
обслуговуванні раніше укладених договорів. У 2011 році на виконання Програми з державного 
бюджету було виділено 103,3 млн. грн., що було навіть недостатньо для повного погашення 
заборгованості, накопиченої з 2009 року. Станом на початок 2012 року Фонд накопичив несплачених 
зобов’язань перед молодими сім’ями – позичальниками на суму понад 27,5 млн. грн. Вона була 
погашена лише до кінця 2012 року. Таке непослідовне виконання Програми через незадовільне її 
фінансування з боку держави відвернуло громадян від участі у ній, внаслідок чого кількість діючих 
угод з часткової компенсації банківських іпотечних позик стійко знижується. На кінець 2012 року Фонд 
продовжував обслуговувати 8,4 тис. таких угод, на кінець 2013 року – уже 6,0 тис. угод.  

Іншим інноваційним інструментом бюджетного стимулювання житлового будівництва стало 
використання з 2010 року передбаченої Програмою надання державної підтримки на будівництво 
(придбання) доступного житла схеми, коли держава сплачує 30% вартості нормативної площі 
доступного житла за умови внесення громадянами на свій рахунок інших 70% вартості будівництва. 
Примітно, що участь у Програмі можуть брати лише громадяни, зареєстровані у державній черзі на 
покращення житлових умов [2].  

Попри те, що відносні показники виконання Програми виявились доволі ефективними, масштаби 
її реалізації та абсолютні обсяги введеного таким чином житла порівняно з потребою у ньому мізерні. 
За період 2010-2013 рр. з державного та місцевих бюджетів було освоєно близько 0,44 млрд. грн. 
коштів, або менше 6% від прогнозованого обсягу, що дало змогу залучити до сфери будівництва 1,42 
млрд. грн. коштів (з яких 1,2 млрд. грн. склали власні кошти громадян) і завершити зведення 160 
житлових об’єктів загальною площею 1,27 млн. м2. При цьому для сімей – учасників програми було 
споруджено всього 2,6 тис. квартир площею 177,0 тис. м2, тоді як Програмою передбачено за цей 
період забезпечити житлом 64,6 тис. сімей його площею в обсязі 4,04 млн. м2. 

Таблиця 3 
Показники Програми надання державної підтримки на будівництво (придбання) 

доступного житла у 2010-2017 рр. 
 

Показник 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Прогнозні обсяги фінансування, млрд. 
грн., в т.ч.: 1,09 4,22 7,84 9,12 11,82 15,43 17,81 21,16 

− з державного бюджету 1,03 1,15 1,97 2,29 2,99 3,91 4,52 5,38 

− з місцевих бюджетів 0,00 0,26 0,48 0,56 0,73 0,96 1,12 1,33 
Фактичні обсяги бюджетного 
фінансування (наростаючим підсумком), 
млн. грн.: 

71,4 169,6 346,8 439,5 н.д. – – – 

− з державного бюджету н.д. 98,2 326,2 417,3 н.д. – – – 

− з місцевих бюджетів н.д. н.д. 20,6 22,2 н.д. – – – 
Кількість громадян, які отримали 
підтримку від Фонду, од. 590 792 1258 823 н.д. – – – 

Площа зданого житла для громадян, які 
отримали державну підтримку, тис. м2 6,6 49,4 47,5 73,5 н.д. – – – 

Джерело: складено автором за [7; 13]. 
 
Не зважаючи на доволі неоднозначні показники виконання попередніх програм пільгового 

кредитування житла, з 2013 року розпочалась реалізація чергової Державної програми забезпечення 
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молоді житлом на 2013-2017 роки [12], якою передбачено забезпечити житлом понад 16,7 тис. сімей 
та побудувати понад 1,0 млн. м2 житла. На реалізацію Програми передбачено залучити з різних 
джерел понад 5,4 млрд. грн., з них близько 3,3 млрд. грн. мають становити кошти державного 
бюджету, 1,6 млрд. грн. – місцевих бюджетів, а також 0,5 млрд. грн. – інші кошти (табл. 4). Примітно, 
що на відміну від попередніх програм, у яких основну роль у фінансуванні будівництва житла мали 
відігравати кошти, залучені з різних джерел (власні кошти населення, кошти забудовників), у новій 
Програмі акцент у цьому плані покладений на бюджети. На надання пільгових довгострокових 
кредитів молодим сім’ям з державного бюджету з державного і місцевих бюджетів передбачено 
виділити понад 3,0 млрд. грн., а на виконання зобов’язань уряду за Програмою часткової компенсації 
відсоткових ставок комерційних банків – 272,0 млн. грн. 

Таблиця 4 
Прогнозні показники фінансування Державної програми 
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр., млрд. грн. 

 

Показник 
Рік Всього за період 

2013-2017 рр. 2013 2014 2015 2016 2017 
Видатки з Державного бюджету 
України 0,59 0,62 0,65 0,69 0,72 3,27 

Видатки з місцевих бюджетів  0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 1,64 
Видатки за рахунок ресурсів з інших 
джерел 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,54 

Всього фінансування 0,99 1,03 1,09 1,14 1,20 5,45 
Джерело: складено автором за [12] 
 
Втім, перші показники виконання Програми дають підстави сумніватись у реальності досягнення 

передбачених у ній завдань. Так, при запланованих на 2013 рік обсягах фінансування Програми з 
державного бюджету в 0,53 млрд. грн. фактичні обсяги виділених коштів склали всього 70,6 млн. грн., 
або 13,4%. Поряд з цим, з місцевих бюджетів у 2013 році на виконання Програми було передбачено 
виділити 0,3 млрд. грн., але реальний обсяг коштів склав близько 35,6 млн. грн., або 12,0% від 
розрахункового [7, с. 8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Становлення економіки ринкового типу 
супроводжується зміною масштабів державної участі та трансформацією механізму забезпечення 
населення житлом. Держава відмовилася від практики масового забезпечення населення житлом за 
рахунок бюджетних коштів, обмеживши її рамками програм соціального забезпечення. Однак, в 
умовах дерегуляції ринку житла та суттєвого скорочення бюджетних інвестицій нові механізми 
залучення коштів у житлове будівництво з метою забезпечення його доступності для широких верств 
населення так і не були створені. Внаслідок цього спостерігалося різке зниження обсягів спорудження 
житла і загострення житлової проблеми. Для її вирішення було започатковано реалізацію цільових 
бюджетних програм молодіжного іпотечного кредитування, однак результати їх виконання 
неоднозначні. Через нереалістичність результативних індикаторів, нестабільність фінансування 
показники виконання цих програм залишаються незадовільними, а окреслені цілі не досягнутими. Це 
дає підстави стверджувати про декларативний характер цих програм та низьку ефективність 
бюджетного стимулювання житлового будівництва.  

В умовах спаду будівельної галузі й кризи на ринку житлової нерухомості особливої 
актуальності набуває питання пошуку нових ефективних механізмів залучення фінансових ресурсів до 
житлового будівництва, базованих на засадах поєднання державної підтримки і приватної ініціативи. 
Перспективним у цьому плані є запозичення зарубіжного досвіду функціонування будівельних 
ощадних кас, використання іпотечних депозитів, часткового погашення вартості житла за рахунок 
державних коштів та ін. Однак, активізація житлового будівництва і вирішення житлової проблеми в 
Україні вимагає забезпечення послідовності державної політики у цій сфері, безумовного виконання 
програмованих заходів та стабільного фінансування. Лише за цих умов програми державної підтримки 
житлового будівництва матимуть реальний, а не декларативний характер, а їх реалізація сприятиме 
підвищенню кількісних і якісних показників задоволення житлових інтересів громадян. 
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Горин В.П. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Мета. Мета статті полягає у виявленні проблем, які негативно впливають на ефективність бюджетного 

стимулювання житлового будівництва в Україні та виробленні рекомендацій щодо їхнього усунення. 
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених за 

досліджуваною проблемою, законодавчі та нормативні акти України. В процесі роботи були використані 
загальнонаукові та спеціальні методи: зокрема – діалектичний, індукції і дедукції, методи формальної логіки, 
систематизації та узагальнення, табличного аналізу. Інформаційною базою для досліджень стали аналітичні та 
статистичні дані Державної служби статистики України, Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», дані мережі Internet, власні аналітичні 
розрахунки. 

Результати. Розглянуто сучасні методи державної фінансової підтримки житлового будівництва із 
залученням бюджетних коштів та проаналізовано їхнє використання у вітчизняній практиці в рамках реалізації 
державних цільових програм. Виявлено, що головним чинником, який обумовлює низьку ефективність 
бюджетного стимулювання житлового будівництва є значне недофінансування відповідних програм та його 
безсистемність. Сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності бюджетного стимулювання 
будівництва житла в умовах економічної нестабільності. 

Наукова новизна дослідження полягає у виробленні концептуального підходу до оцінювання ефективності 
бюджетного стимулювання житлового будівництва та його практичній апробації. 

Практична значимість. Отримані результати дослідження виступають підґрунтям для вирішення 
практичних проблем щодо вдосконалення практики бюджетного стимулювання житлового будівництва в Україні в 
контексті підвищення його ефективності.  

Ключові слова: бюджетне стимулювання, методи фінансування, житлове будівництво, державна 
програма, ефективність, видатки бюджету. 

 
Horyn V.P. PROBLEMS OF BUDGET STIMULATION EFFICIENCY OF HOUSI NG CONSTRUCTION IN 

UKRAINE 
Purpose.  The article identifies problems that affect negatively the budget stimulation efficiency of housing 

construction in Ukraine; recommendations for their elimination are developed. 
Methodology of research.  The theoretical basis of the study are scientific works by local scientists on the 

investigated problem, legislative and normative acts of Ukraine. General scientific and special methods were used in the 
research process, in particular: – dialectical, induction and deduction, methods of formal logic, systematization and 
generalization, spreadsheet analysis. For the research, the information base included analytical and statistical data of the 
State Statistics Service of Ukraine and the State specialized financial institution «State Fund for Youth House-Building 
Assistance», Internet data network, own analytical calculations. 

Findings.  The modern methods of public financial support for housing construction with the involvement of 
budget funds are considered; their usage in domestic practice of state programs implementation is analyzed. The author 
shows, that the main factor that causes low budget stimulation efficiency of housing is significant under-funding of 
relevant programs and its unsystematic character. Recommendations for improving of budget stimulation efficiency of 
housing construction in the conditions of economic transformations are determined. 

Originality. The scientific novelty of the research is to develop a conceptual approach to evaluate the budget 
stimulation efficiency of housing construction and its practical testing. 

Practical value. The results of research are basic for solving practical problems of budget stimulation 
improvement of housing construction in Ukraine in the context of its efficiency increasing. 

Key words:  budget stimulation, methods of financing, housing construction, government program, efficiency, 
budget expenditures. 
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Горин В.П. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОГО CТИМУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

Цель. Цель статьи заключается в выявлении проблем, негативно влияющих на эффективность 
бюджетного стимулирования жилищного строительства в Украине и выработке рекомендаций по их устранению. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных 
ученых по исследуемой проблеме, законодательные и нормативные акты Украины. В процессе работы были 
использованы общенаучные и специальные методы: в частности – диалектический, индукции и дедукции, 
методы формальной логики, систематизации и обобщения, табличного анализа. Информационной базой 
исследований стали аналитические и статистические данные Государственной службы статистики Украины, 
Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия 
молодежному жилищному строительству», данные сети Internet, собственные аналитические расчеты. 

Результаты. Рассмотрены современные методы государственной финансовой поддержки жилищного 
строительства с привлечением бюджетных средств и проанализировано их использование в отечественной 
практике в рамках реализации государственных целевых программ. Выявлено, что главным фактором, 
обуславливающим низкую эффективность бюджетного стимулирования жилищного строительства является 
значительное недофинансирование соответствующих программ и его бессистемность. Сформулированы 
рекомендации по повышению эффективности бюджетного стимулирования строительства жилья в условиях 
экономической нестабильности. 

Научная новизна исследования заключается в выработке концептуального подхода к оцениванию 
эффективности бюджетного стимулирования жилищного строительства и его практической апробации. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования выступают основой для решения 
практических проблем по совершенствованию практики бюджетного стимулирования жилищного строительства в 
Украине в контексте повышения его эффективности. 

Ключевые слова: бюджетное стимулирование, методы финансирования, жилищное строительство, 
государственная программа, эффективность, расходы бюджета. 
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РОЗВИТОК В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В СПОЛУЧЕНИХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 
Постановка проблеми. За останнє десятиліття спостерігається стала тенденція щодо 

зростання обсягів міжнародних туристичних потоків та посилення конкуренції на світовому 
туристичному ринку. Сполучені Штати Америки як високорозвинена країна займає значне місце на 
ринку міжнародних туристичних послуг: перше місце за надходженнями від міжнародного туризму і 
друге – за міжнародними туристичними прибуттями. Туризм у США складає біля 25% усіх доходів 
сфери послуг і 2,8% внутрішнього валового продукту [1]. Саме тому визначення тенденції розвитку 
в’їзного туризму США та механізмів підтримки туристичної галузі набуває особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання туристичної індустрії США 
присвячені праці зарубіжних науковців Д. Йоаннідеса, Д. Сімоті, К. Сімма, Р. Паттерсона, Д. Уокера та 
ін. Серед вітчизняних науковців слід відзначити дослідження таких фахівців, як М. Кляп, В. Кифяк, 
А. Ранський, Я. Ружковський, І. Смаль, І. Суходуб. Проте, незважаючи на наявність значного наукового 
доробку в літературі, недостатньо висвітлено питання щодо механізмів підтримки туристичної галузі 
США як світового лідера  за доходами від міжнародного туризму. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення тенденції розвитку в’їзного туризму 
Сполучених Штатів Америки та механізмів підтримки туристичної галузі країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічний розвиток міжнародного туризму 
спостерігається практично у всіх макрорегіонах світу.  

Аналізуючи міжнародні туристичні прибуття в розрізі основних туристичних макрорегіонів світу, 
можна відзначити позитивну динаміку (табл. 1). 

В Американському регіоні число прибуттів у 2013 р. збільшилось на 5,9 млн осіб в порівнянні до 
попереднього року. При цьому лідируючі позиції  демонструє Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де 
кількість туристів за рік зросла на 14,4 млн осіб. На одне прибуття у Американському та Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні припадало відповідно 1010 та 1080 дол. США. 
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Таблиця 1 
Міжнародні туристичні прибуття протягом 1990-2013 рр. 

 
 

Регіон світу 
Міжнародні туристичні прибуття, млн осіб 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Європа 262,7 305,9 388,0 448,9 485,5 516,4 534,2 563,0 

Америка 92,8 109,0 128,2 133,3 150,4 156,0 163,1 169,0 
Азіатсько-
Тихоокеанський регіон 

 
55,8 

 
82,0 

 
110,1 

 
153,6 

 
205,1 

 
218,2 

 
233,6 

 
248,0 

Африка 14,8 18,8 26,2 34,8 49,9 49,4 52,4 56,0 

Близький Схід 9,6 13,7 24,1 36,3 58,2 54,9 52,0 52,0 

Загалом 436,0 529,0 677,0 807,0 949,0 995,0 1035,0 1087,0 
Джерело: складено автором на основі [2] 
 
У структурі міжнародних прибуттів за основними макрорегіонами світу частка Американського 

регіону є доволі значною і у 2013 р. складала 16% (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Частка туристських прибуттів основних макрорегіонів світу, % 
Джерело: складено автором на основі [2] 
 
За даними ЮНВТО у Американському регіоні на туристичні прибуття до Північної Америки 

припадає 10,5%, до Карибського регіону – 2%, до Південної Америки – 2,6% і лише 0,9% – до 
Центральної [3]. 

Частка Американського регіону від загального обсягу світових надходжень від міжнародного 
туризму у 2013 р. досягла 19,8%. Сполучені Штати Америки забезпечують 60% надходжень для всього 
Американського регіону. Країна є світовим лідером за кількістю надходжень від міжнародного туризму. 
Обсяги надходжень від міжнародного туризму склали 126,2 млрд дол. США. Другу позицію займала  
Іспанія – 55,9 млрд дол. США. При цьому вклад від міжнародного туризму Південної Америки та країн 
Карибського басейну до бюджету склав приблизно по 24 млрд дол. США. Показник Центральної 
Америки – лише 3,8% від загального обсягу надходжень всього Американського регіону [2]. 

Слід зазначити, що надходження від іноземних туристів, які складаються з їх витрат на 
проживання, харчування, місцевий транспорт, розваги й особисті покупки, здійснюють вагомий внесок 
в економіку країн загалом, а не лише у сферу туризму. Туризм стимулює розвиток елементів 
інфраструктури (готелів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо), має широкі можливості для залучення 
інвестицій, забезпечує диверсифікацію економіки шляхом створення галузей, що обслуговують 
індустрію туризму. 

Сполучені Штати Америки приваблюють іноземних туристів зі всього світу. Найбільше 
надходжень поступило від відвідування туристів із Канади, розмір яких у 2013 р. досяг рекордної 
позначки у 26,7 млрд дол. США. На другому місці туристи із Японії, відповідний показник склав 16,9 
млрд дол. США [2]. 

Сполучені Штати Америки відзначаються значним експортом туристичних послуг. Так, експорт 
туристичних послуг в країні стабільно зростав з 2005 року по 2008 рік. Певний спад у 2009 році було 
спричинено загостренням економічної кризи, що негативно вплинуло на кількості туристів та 
зменшенні їх витрат. У наступні роки спостерігалася позитивна динаміка. 

Динаміку зміни експорту послуг туристичної індустрії зображено на рисунку 2. 
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Рис. 2. Динаміка зміни експорту туристичних послуг США у 2005-2013 рр. 
Джерело: складено автором на основі [1] 
 
Експорт туристичних послуг у Сполучених Штатах Америки формують дві основні складові: 
• Туристичні надходження (travel receipts) – покупки товарів та послуг, що здійснюються 

іноземними туристами у США. 
• Надходження від пасажирських тарифів (passengers fare receipts) – кошти, отримані 

перевізниками США за здійснені послуги для міжнародних туристів. 
Аналізуючи доходи туристичної індустрії Сполучених Штатів Америки, потрібно звернути увагу 

на основні галузі, які їх забезпечують: заклади розміщення туристів (готельна індустрія), заклади 
харчування, транспортна мережа. Загальний дохід готельної індустрії країни у 2013 році за 
інформацією STR Global складав 157 млрд дол. США [4]. 

За даними Американської Асоціації Подорожей, кожен міжнародний відвідувач у США витрачає 
приблизно 4455 дол. США та залишається в середньому на 18 днів [5]. 

Механізм підтримки розвитку туризму в США включає такі складові, як законодавча база, 
фінансове забезпечення, туристична інфраструктура, адміністративно-візова підтримка, кадрова 
підтримка та інформаційне забезпечення. 

У фінансовому забезпеченні туризму важливою є співпраця державного та приватного секторів, 
а також співпраця з центральними та місцевими органами влади, яка має можливість надати реальну 
підтримку та забезпечити необхідними ресурсами. З боку держави слід передбачити дотації та 
спеціальну технічну підтримку відповідним державним установам, які приваблюватимуть та 
обслуговуватимуть туристів. 

Як вже зазначалося, однією із складової механізму підтримки є адміністративно-візова. Для 
подальшого розвитку туризму в США  необхідним є: усунення візових та митних формальностей; 
активізація діяльності організації Brand USA; підвищення публічного та приватного партнерства у 
галузі туризму. На даний час більше 60% відвідувачів США не потребують візи. 

Для пришвидшення процесу отримання віз доцільно збільшити чисельність працівників посольств 
і консульств у місцях з найвищою активністю серед бажаючих отримати візу. Розширення дії Програми 
безвізового в’їзду – Visa Waiver Program дозволить залучити більшу кількість іноземних туристів. 

Особливу роль для розвитку туризму та активізації діяльності організації Brand USA, яка 
популяризує подорожі Сполученими Штатами Америки серед міжнародних туристів, а також сприяє 
налагодженню правил і вимог у цій сфері, відіграє Федеральний уряд країни. Застосовуючи увесь 
спектр своїх повноважень, зокрема інформаційні та торгівельні ресурси, Федеральний уряд здійснює 
підтримку цієї організації. 

У Національній стратегії у сфері туризму та подорожей передбачено збільшення кількості 
міжнародних туристів до 100 млн осіб, які сумарно витратять у Сполучених Штатах Америки близько 
250 млрд дол. США до 2021 року [6]. Значна увага приділяється програмам, що сприяють розвитку 
туризму в США, зокрема безвізового в’їзду та програмам у сфері безпеки й авіації. 

Розвитку в’їзного туризму сприяють низка факторів, серед яких слід відзначити наступні: 
наявність розвиненої туристичної інфраструктури, багаті природні ресурси, історико-культурна 
спадщина, поєднання різноманітних етносів і рас, досягнення сучасної американської культури [7, с. 
238]. Розвинена туристична інфраструктура США дає змогу запропонувати відвідувачам комфортний 
відпочинок за найвищими стандартами якості. Крім того, США велика та різноманітна країна в 
природному відношенні. Американці бережливо зберігають свою історико-культурну спадщину у 
вигляді меморіалів, історичних та навіть тематичних парків. У списку Національного реєстру 
історичних місць США більше 50 тисяч об’єктів, що володіють історичною цінністю в масштабі нації [8, 
с. 205]. Приваблює туристів до країни і сучасна американська культура, багато рис якої вже давно 
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поширилися світом. Для багатьох людей Америка асоціюється перш за все з Нью-Йорком, Голівудом, 
Діснейлендом та Лас-Вегасом. 

Важливим фактором для розвитку в’їзного туризму є також забезпечення безпеки подорожі 
туристів. Для забезпечення безпеки подорожей в країні посилюється співробітництво з іншими 
країнами на основі дво- та багатосторонніх договорів; здійснюється розробка на державному рівні 
стандартів, нормативів, правил і програм. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз міжнародних туристичних прибуттів в розрізі 
основних туристичних макрорегіонів світу за останні десять років демонструє позитивну динаміку. 
Встановлено, що Сполучені Штати Америки є світовим лідером за надходженнями від міжнародного 
туризму. 

Визначено основні механізми підтримки туристичної галузі в Сполучених Штатах Америки, що 
сприяють розвитку в’їзного туризму, до яких віднесено: промоутинг (стимулювання поїздок до країни) 
та забезпечення високого рівня сервісу й обслуговування. 

Запропоновано заходи щодо розвитку в’їзного туризму в США, до яких віднесено: усунення 
візово-митних формальностей; підвищення безпеки перебування туристів в країні; покращення 
туристичної інфраструктури; удосконалення роботи онлайн-сервісів для планування подорожей. 

Сприяння безпеці подорожей в Сполучених Штатах Америки здійснюється шляхом: 
• створення законодавчих основ, які забезпечують громадський порядок і загальну безпеку та 

відповідний контроль за їх виконанням; 
• налагодження співробітництва з іншими країнами у питаннях безпеки на основі дво- та 

багатосторонніх договорів; 
• розробка на державному рівні стандартів, нормативів, правил і програм забезпечення безпеки 

подорожей для туризму різних видів, а також контроль за їх дотриманням. 
Подальші дослідження слід спрямувати на можливість застосування досвіду щодо розвитку 

в’їзного туризму Сполучених Штатів Америки в країнах з великим туристичним потенціалом, зокрема і 
в Україні. 
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Пазізіна С.М. РОЗВИТОК В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Мета. Метою статті є визначення тенденції розвитку в’їзного туризму в Сполучених Штатах Америки та 

механізмів підтримки туристичної галузі країни. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались методи: порівняльного аналізу - при 

оцінці динаміки надходжень від міжнародного туризму за регіонами світу; класифікаційний – для виявлення 
механізмів підтримки туристичної галузі. 

Результати. Визначено тенденція розвитку в’їзного туризму в США та механізми підтримки туристичної 
галузі. Проаналізовано динаміку доходів від міжнародного туризму. Запропоновано заходи щодо розвитку в’їзного 
туризму в США, серед яких виокремлено: усунення візово-митних формальностей; підвищення безпеки 
перебування туристів в країні; покращення туристичної інфраструктури; удосконаленя роботи онлайн-сервісів для 
планування подорожей. 

Наукова новизна. Використано комплексний підхід щодо визначення механізмів підтримки туристичної 
галузі. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на розвиток в’їзного туризму в 
США. Досвід США щодо підтримки туристичної галузі можна в певній мірі застосовувати в Україні. 

Ключові слова: в’їзний туризм, надходження від туризму, механізми підтримки туристичної галузі, безпека 
туристичних подорожей.  

 
Pazizina S.M. THE DEVELOPMENT OF INBOUND TOURISM IN THE UNI TED STATES OF AMERICA 
Purpose . The aim of the article is to determine the tendencies for the development of inbound tourism in the 

United States of America and mechanisms for supporting the tourism industry of the country. 
Methodology of research. The following methods were used in research process, namely: a comparative 

analysis – in assessing the dynamics of international tourism revenues by regions of the world; classification method – to 
identify mechanisms for supporting the tourism industry. 

Findings. The tendency for the development of inbound tourism in the USA and mechanisms for supporting the 
tourism industry has been determined. The dynamics of revenues from international tourism has been analyzed. It has 
been proposed the measures on the development of inbound tourism in the United States of America, among them are: 
the elimination of visa and customs formalities; improving the safety of tourists stay in the country; enhancement of 
tourism infrastructure; improvement of work for online services for travel planning. 

Originality. Comprehensive approach to identify mechanisms for supporting the tourism industry was used in 
the article. 

Practical value. The obtained results of research are aimed at the development of inbound tourism in the 
United States. The USA experience in supporting the tourism industry is possible in a certain extent to apply in Ukraine.  
 Key words: inbound tourism, revenues from tourism, mechanisms for supporting the tourism industry, security 
of tourist journey.  

 
Пазізіна С. М. РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Цель. Целью статьи является определение тендеции развития  въездного туризма в Соединенных Штатах 

Америки и механизмов поддержки туристической отрасли страны.  
Методика исследования. В процессе исследования использовались методы: сравнительного анализа 

при оценке динамики поступлений от международного туризма по регионам мира; классификационный – для 
определения механизмов поддержки туристической отрасли.   

Результаты. Определена тенденция развития въездного туризма в США и механизмов поддержки 
туристической отрасли. Проанализировано динамику доходов от международного туризма. Предложены 
мероприятия по развитию въездного туризма в США, среди которых выделены: устранение визово-таможенных 
формальностей; повышение безопасности пребывания туристов в стране; улучшение туристической 
инфраструктуры; совершенствование работы онлайн-сервисов для планирования путешествий. 

Научная новизна. Использован комплексный поход при определении механизмов поддержки 
туристической отрясли. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследований направлены на развитие 
международного туризма в США. Опыт США относительно поддержки туристичекой отрасли можна в 
определенной степени использовать в Украине. 

Ключевые слова: въездной туризм, поступления от туризма, механизмы поддержки туристической 
отрасли, безопасность туристических поездок. 
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КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ: 

 РЕАЛІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Особливу роль у бюджетному процесі відіграє казначейська система 
виконання Державного бюджету України, адже саме на базі звітності органів Державної казначейської 
служби України можна зробити висновок про досягнення Україною економічного і соціального 
прогресу, розробити нові форми та методи для досягнення кращих результатів у майбутньому. В 
останній час назріла необхідність аналізу діяльності Державної казначейської служби та пошуку нових 
та удосконалення існуючих напрямів розвитку казначейської системи виконання Державного бюджету 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження формування доходів державного 
бюджету та їх казначейського обслуговування висвітлено у працях В. Андрущенка, О. Василика, 
С. Булгакової, Л. Гуцаленко, О. Даневич, В. Дем’янишина, О. Кірєєва, М. Мац, О. Охрімовського, 
К. Павлюк, П. Петрашко, Н. Сушко, В. Федосова, І. Форкун, Н. Фролової, О. Чечуліної, І. Чугунова, 
С. Юрія та ін. Разом з тим, практичні аспекти казначейського обслуговування державного бюджету за 
доходами потребують подальших досліджень, що пов’язано зі змінами законодавства та необхідністю 
його удосконалення. 

Постановка завдання. Метою написання статті є виявлення існуючих проблем щодо 
здійснення казначейського обслуговування бюджету, аналіз виконання державного бюджету за 
доходами та пошуку нових шляхів удосконалення казначейської системи виконання бюджету за 
доходами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Казначейське обслуговування доходів та інших 
надходжень державного бюджету здійснюється органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а саме органами Державної 
казначейської служби України відповідно до законодавства. 

У своєму розвитку Державна казначейська служба України пройшла відповідні етапи, що 
супроводжувалися перерозподілом виконання основних функцій казначейства як між банківською та 
фінансовою системами, галузевими міністерствами й відомствами, так і між підрозділами 
центрального апарату Міністерства фінансів, його місцевими фінансовими органами з подальшим 
зосередженням цих функцій в органах казначейства. 

Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої влади [1]. Її 
діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України для реалізації державної 
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тому воно є учасником системи 
електронних платежів Національного банку України [7]. 

Процес казначейського обслуговування державного бюджету за доходами зображено на рис.1. 
та включає: 

1. Сплата податків. 
2. Перерахування податків на ЄКР. 
3. Надання звітності за формою Ф-412. 
4. Узгодження висновків на повернення платежів з місцевих бюджетів (при розмежуванні доходів 

між державним і місцевими бюджетами). 
5. Надання висновків на повернення платежів з Державного та місцевих бюджетів та на 

відшкодування ПДВ. 
6. Повернення платежів платникам податків. 
В умовах економічної кризи одним із головних інструментів впливу держави на політичні, 

економічні та соціальні процеси є бюджет. Від якості та своєчасності прийняття державних рішень у 
бюджетній сфері залежить рівень ефективності державного управління бюджетними ресурсами країни 
та її адміністративно-територіальних одиниць. 

Найважливішим етапом бюджетного процесу, на якому реалізуються визначенні завдання та 
заходи соціально-економічного розвитку держави, є виконання бюджету, що має за мету забезпечити 
надходження доходів і фінансування видатків в межах затверджених показників [8]. 
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Рис. 1. Процес казначейського обслуговування державного бюджету за доходами 
Джерело: [3] 
 
Казначейське обслуговування Державного бюджету в Україні має ряд проблемних питань, які 

спонукають органи Державного казначейства до необхідності удосконалення та оптимізації процедур 
казначейського обслуговування Державного бюджету, а саме: 

1) невисокий професійний рівень посадовців та службовців органів Державної казначейської 
служби [2, c. 21]; 

2) недостатність забезпечення матеріально-технічною базою (комп'ютерами, модемами тощо); 
3) нестабільність в законодавстві України, тобто при зміні нормативів казначейська служба 

змушена коригувати та доопрацьовувати методологічну і програмно-технічну базу; 
4) значне збільшення навантаження на канали зв'язку; низький рівень охоплення районної 

ланки цифровими технологіями зв'язку; оптимізація системи «Клієнт-Казначейство»; 
5) невисокий фаховий рівень працівників бухгалтерських та економічних служб бюджетних 

установ тощо [4]; 
6) повільне проходження платежів та їх затримка;  
7)  неможливість здійснення контролю за своєчасністю та повним обсягом сплатою податків по 

конкретних платниках; 
8) відсутність чіткого розмежування повноважень та функцій між органами Держказначейства 

та іншими фінансовими органами в процесі казначейського обслуговування державного бюджету [6]; 
9) блокування можливості застосування прогресивних технологій фінансового менеджменту – 

бюджетування, яке передбачає можливість оперативного перенаправлення руху фінансових потоків у 
рамках кожного окремого бюджету. 

10) обмеженість функцій, які надані казначейству в процесі виконання бюджету. 
Серед недоліків існуючих програмних продуктів відмітимо також затримки при надходженні та 

обробці даних, їх непослідовність, втрату цілісності, дублювання, потенційну неузгодженість на різних 
рівнях, а також складнощі в управлінні наявними фінансовими ресурсами, формуванні своєчасної і 
повної звітності, здійсненні оперативного контролю. 

Тому сьогодні необхідне застосування нових сучасних технологій, що забезпечить створення 
апаратних комплексів з прискореною обробкою даних, їх передачею та перевіркою інформації.  

Дані Управління Державної казначейської служби України про надходження державного 
бюджету за 2012-2014 роки свідчать про коливання обсягів надходжень, а також про виконання 
запланованих показників. У 2012 році доходи держави були недовиконані на 9,53%, як і показники 
наступних двох років є недовиконані на 5,92 % в 2013 році та 4,12% в 2014 р., що представлено в 
табл. 1. 

Найкращим показником виконання бюджету за доходами є надходження в цільові фонди, які 
протягом двох років були перевиконані на 36,5% та 14% відповідно і лише в 2014 р. були недовиконані 
на 8,33%. Основною причиною перевиконання надходжень в цільові фонди в 2012-2013 роках були 
високі надходження до Фонду соціального захисту інвалідів, що становили 254551,69 млн. грн. та 
202710,01 млн. грн. відповідно. Невиконання державного бюджету за доходами зумовлене значним 
невиконання запланованих показників по доходах від операцій з капіталом. Це спричинено значним 
завищенням планових показників протягом 2012-2014 рр. у надходженнях від продажу власного 
капіталу, находженнях від реалізації державних запасів, коштів від продажу землі та нематеріальних 
активів. 
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Таблиця 1 
Показники виконання державного бюджету за доходами за 2012-2014 рр., млн. грн. 

 

Надходження Податкові 
надходження 

Неподаткові 
надходження 

Доходи від 
операцій з 
капіталом 

Офіційні 
трансферти 

Цільові 
фонди 

Всього 

20
12

 р
ік

 План на 2012 рік 311154,03 67447,22 2064,02 1423,51 186,46 382275,24 
Виконано за 
2012 рік 274 715,19 68 287,62 1 231,44 1 342,52 254,55 345 831,32 

Показник 
виконання,% 

88,29 101,25 59,66 94,31 136,52 90,47 

20
13

 р
ік

 План на 2013 рік 282461,93 73474,47 1006,95 1814,06 177,87 358935,38 
Виконано за 
2013 рік 262777,06 72853,17 255,41 1609,28 202,71 337697,63 

Показник  
виконання,% 93,03 99,15 25,36 88,71 113,97 94,08 

20
14

 р
ік

 План на 2014 рік 292588,86 75635,32 1815,03 2222,86 177,47 372439,54 
Виконано за 
2014 рік 280978,26 68936,25 889,1 2188,01 162,69 357084,45 

Показник 
виконання,% 96,03 91,14 48,99 98,43 91,67 95,88 

Джерело : побудовано авторами на основі [5;7] 
 
Відповідно до даних Казначейства України, порівняно з 2012 р. у 2013 р. відбулося зменшення 

доходів на 7093,83 млн. грн., або на 2,06 %, в 2014 р. – на 10254,80 млн. грн., або 2,97% збільшення в 
порівнянні з 2012 р., але в порівнянні з 2013 р. у 2014 р. підвищення доходів становить 17348,63 млн. 
грн., що становить 5,14% (табл. 2-3). У порівнянні з 2013 р. у 2014 році зменшення доходів відбулось 
по неподаткових надходженнях - на 5,38%, яке зумовлено зниженням доходів від власності та 
підприємницької діяльності на 14,48%, що становили 33288,23 млн. грн. та 28469,32 млн. грн. 
відповідно та зниженням власних надходжень бюджетних установ з 29031,95 млн. грн. в 2013 році до 
22083,97 млн. грн. в 2014 році, що склало 23,93%. А також по цільових фондах на 19,74%. Таке 
зменшення по цільових фондах зумовлене зменшенням надходжень до податкових джерел, з яких 
формуються доходи цільових фондів. 

Таблиця 2 
Доходи державного бюджету України за 2012-2014 рр., млн. грн. 

 

Надходження 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Всього 
доходів 

(загальний 
та 

спеціальний 
фонди) 

Питома 
вага в 

загальном
у обсязі 
надходже
нь, % 

Всього 
доходів 

(загальний 
та 

спеціальний 
фонди) 

Питома 
вага в 

загальном
у обсязі 
надход-
жень, % 

Всього 
доходів 

(загальний 
та 

спеціальний 
фонди) 

Питома 
вага в 
загально
му обсязі 
надход-
жень, % 

(+,-) 
Податкові надходження 274715,19 79,44 262777,06 77,81 280978,26 78,69 

Неподаткові надходження 68287,62 19,75 72853,17 21,57 68936,25 19,31 
Доходи від операцій з 
капіталом 1231,44 0,36 255,41 0,08 889,1 0,25 

Офіційні трансферти 1342,52 0,39 1609,28 0,48 2188,01 0,61 

Цільові фонди 254,55 0,07 202,71 0,06 162,69 0,05 

Всього 345831,32 100,00 337697,63 100,00 357084,45 100,00 
у тому числі без 
врахування міжбюджетних 
трансфертів 

344711,45  337617,62  354966,25  

Джерело : побудовано авторами на основі [5; 7] 
 
Частка податкових надходжень в загальному обсязі доходів державного бюджету коливалась і 

становила 79,44% у 2012 р., 77,81% у 2013 р., та в 2014 р. – 78,69%. Зниження частки податкових 
надходжень зумовлено затяжною фінансовою кризою, яка спостерігається в країні, про що свідчать 
обсяги надходження податку на прибуток, який у 2014 р. становив 39941,95 млн. грн., що на 28,61% 
менше ніж обсяги надходжень в 2012р. – 55349,75 млн. грн. А також значним понадплановим 
відшкодування ПДВ, які були пролобійовані урядом на початку 2014р. і перевиконані на 1,1 млн. грн. 
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Таблиця 3 
Аналіз доходів державного бюджету України за 2012-2014 рр., млн. грн. 

 

Надходження 

Відхилення 
2013 р. до 

2012 р., 
сума (+,-) 

Відхилення 
2013 р. до 
2012 р., % 

(+,-) 

Відхилення 
2014 р. до 

2012 р., 
сума (+,-) 

Відхилення 
2014 р. до 
2012 р., % 

(+,-) 

Відхилення 
2014 р. до 

2013 р., 
сума (+,-) 

Відхилення 
2014 р. до 
2013 р., % 

(+,-) 

Податкові надходження -11938,13 -4,35 6263,07 2,28 18201,20 6,93 

Неподаткові надходження 4565,55 6,69 648,63 0,95 -3916,92 -5,38 
Доходи від операцій з 
капіталом -976,03 -79,26 -342,34 -27,80 633,69 248,11 

Офіційні трансферти 266,76 19,87 845,49 62,98 578,73 35,96 

Цільові фонди -51,84 -20,37 -91,86 -36,09 -40,02 -19,74 

Всього -8133,69 -2,35 11253,13 3,25 19386,82 5,74 
у тому числі без врахування 
міжбюджетних трансфертів -7093,83 -2,06 10254,80 2,97 17348,63 5,14 

Джерело : побудовано авторами на основі [5; 7] 
 
Протягом 2012 року відшкодовано податку на додану вартість на суму 45958,97 млн. грн., що на 

179,89 млн. грн., або на 7,4 % більше, ніж за відповідний період 2011 року. У тому числі, здійснено 
автоматичне відшкодування ПДВ на суму 23,2 млрд. грн. 

До спеціального фонду Державного бюджету України за січень-грудень 2013 року надійшло 
47654,39 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого 
бюджету). 

Протягом січня-грудня 2013 року відшкодовано податку на додану вартість на суму 53447,58 
млн. грн., що на 7488,61 млн. грн. або на 16,9 % більше за відповідний показник 2012 року, що 
зумовлено здійсненням авансового відшкодуванням ПДВ на початку року. У тому числі, здійснено 
автоматичне відшкодування ПДВ на суму 21,8 млрд. грн. 

До спеціального фонду державного бюджету за січень-грудень 2014 року надійшло 46430,99 
млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету). 

У січні-грудні 2014 року відшкодовано податку на додану вартість на суму 50216,25 млн. грн., що 
на 3231,33 млн. грн. менше за попередній рік. 

Таким чином, сьогодні Державній казначейській службі України (ДКСУ), яка входить до групи 
органів оперативного управління бюджетними коштами, належить одна з провідних ролей на стадії 
виконання бюджетів усіх рівнів. Участь органів казначейства у процесі касового виконання дохідної 
частини бюджетів зорієнтована на те, щоб максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази та 
вчасно провести видаткові операції. Тепер нагальною необхідністю є підвищення оперативності їх 
роботи та застосування нових моделей в обслуговуванні дохідної частини державного бюджету у 
зв’язку із стандартами фінансової децентралізації. 

Висновки з проведеного дослідження. Удосконалення процесу казначейського 
обслуговування Державного бюджету за доходами слід здійснювати за такими напрямами: 

− встановлення чіткого розподілу функцій та повноважень між учасниками бюджетного процесу, 
а насамперед між органами ДКСУ та фінансовими органами; 

− вдосконалення системи обміну інформацією між органами ДКСУ та органами Міністерства 
фінансів, а також підвищення достовірності даних з обліку бюджетних коштів й ефективного контролю 
за їх отриманням і використанням. Удосконалення інформаційної системи та автоматизація 
матеріально-технічної бази в даному випадку підвищить ефективність роботи органів казначейської 
служби; 

− стандартизація інформаційної бази та організація контролю за дотриманням вимог 
законодавчих та нормативних актів в процесі взаємодії між фінансовими органами та органами ДКСУ. 
Наявність інформації про обсяг ресурсної бази відповідних бюджетів, про рух бюджетних коштів та 
деталізація їх обліку надасть органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування 
значні можливості у маневруванні ресурсами бюджету та у здійсненні оперативного контролю за 
бюджетними коштами; 

− підвищення оперативності в роботі органів ДКСУ шляхом виділення додаткових асигнувань на 
покращення матеріально-технічної бази, запровадження автоматизації проведення перевірок, 
збільшення чисельності працівників органів ДКСУ, підвищення їх кваліфікації та рівня оплати праці. 

В умовах економії обмежених бюджетних коштів доцільно використовувати можливості 
інформаційного забезпечення органів ДКСУ для прогнозування обсягів надходжень до державного 
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бюджету. Проте така функція, як стратегічне планування загалом не належить до її повноважень, 
оскільки казначейство може лише інформувати про результати виконання держбюджету. Таким чином 
отримання додаткових функцій у галузі стратегічного планування та прогнозування надходжень 
державного бюджету можливе лише за рахунок нових управлінських рішень і не передбачатиме 
великих додаткових витрат, що особливо актуально у сучасних умовах господарювання. Стратегічне 
планування надходжень Державним казначейством дозволить також застосувати нові методи 
стратегічного планування з міжнародної практики (наприклад з досвіду Великобританії, Латвії, 
Франції) та визначити додаткові резерви підвищення економічного потенціалу нашої держави. 
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ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ: РЕАЛІЇ ТА НАПРЯМИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Мета – виявлення існуючих проблем щодо здійснення казначейського обслуговування бюджету, аналіз 

виконання державного бюджету за доходами та пошуку нових шляхів удосконалення казначейської системи 
виконання бюджету за доходами. 

Методика дослідження. При дослідженні теоретичних засад казначейського виконання державного 
бюджету за доходами застосовано формально-логічні, системні та структурні методи; діючої практики виконання 
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та аналізу виконання бюджету – економіко-статистичні методи дослідження, аналіз і синтез, узагальнення, 
порівняння; основних напрямів розвитку казначейського обслуговування державного бюджету за доходами в 
Україні використано методи аналізу та узагальнення. 

Результати. У статті розглянуто окремі аспекти казначейського обслуговування державного бюджету за 
доходами. Представлено схему організації цього процесу. Охарактеризовано операції, які здійснюють органи 
Державного казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень держбюджету. Визначена роль 
органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету 
за доходами при взаємодії з іншими учасниками бюджетного процесу. Здійснено детальний аналіз показників 
виконання дохідної частини державного бюджету за період 2012-2014рр. та запропоновано ефективні шляхи 
удосконалення цього процесу. Надані напрями вдосконалення діючої казначейської системи та функції, які б 
могли їй належати для досягнення в майбутньому позитивних результатів. 

Наукова новизна. Обґрунтовано питання розширення функцій  Державного казначейства в частині 
надання органам ДКСУ повноважень з планування прогнозних показників на три наступні бюджетні періоди 
дохідної та видаткової частини Державного бюджету України, що на відміну від існуючого стану  глибше охоплює 
бюджетний процес, що  сприятиме розвитку економіки,скороченні термінів складання бюджету та заощадженні 
державних коштів. 

Практична значущість. Використання наданих напрямів покращення функціонування Державної 
казначейської служби надаватиме можливість досягти позитивного економічного ефекту у сфері планування та 
виконання бюджету, підвищити ефективність його виконання та економії бюджетних коштів. 

Ключові слова: Державна казначейська служба України, державний бюджет, доходи бюджету, податкові 
надходження, неподаткові надходження, бюджетний процес, цільові фонди. 

 
Vataman іuk-Zelinska U.Z., Romaniv I.B., Didulko N.Yu. TREASURY SERVICES OF THE STATE BUDGET 

FOR REVENUES: REALITIES AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT 
Purpose − identify existing problems regarding the implementation of treasury services budget analysis of the 

state budget revenues and find new ways to improve the treasury system of budget revenues. 
Methodology of research. In the study of theoretical foundations of treasury execution of the state budget 

revenues used formal logical, systemic and structural methods; current practice execution and analysis of budget 
execution − economic and statistical research methods, analysis and synthesis, generalization, comparison; main 
directions of development of the state budget treasury income in Ukraine applied methods of analysis and synthesis. 

Findings. The article deals with some aspects of the state budget treasury income. Presented schemes of this 
process. Characterized operations engaged in State Treasury in service revenues and other revenues of the state 
budget. The role of the State Treasury Service of Ukraine in the treasury of the state budget income in interaction with 
other participants in the budget process. This article provides a detailed analysis of the indicators of the revenue of the 
state budget for the period 2012-2014 and proposed effective ways to improve the process. Provided the areas of 
improvement of the current system and treasury functions that could belong to her in the future to achieve positive 
results. 

Originality. Reasonably enlargement functions of the State Treasury in part of Treasury authority bodies planning 
forecast indicators for the next three budget periods the revenue and expenditure of the State Budget of Ukraine, in 
contrast to the existing state of deep covering the budget process to facilitate economic development, shorten budgeting 
and savings of public funds.  

Practical value.  Using directions provided to improve the functioning of the State Treasury will provide the 
opportunity to achieve a positive economic effect in the budget planning and execution, improve its performance and 
budgetary savings. 

Key words: the Treasury of Ukraine, state budget, budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, budgeting, 
trust funds. 

 
Ватаманюк-Зелинская У.З., Романов И.Б., Дидулко Н.Я. КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ ЗА ДОХОДАМИ: РЕАЛИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Цель − обнаружения существующих проблем в осуществлении казначейского обслуживания бюджета, 
анализ выполнения государственного бюджета по доходам и поиска новых путей совершенствования 
казначейской системы исполнения бюджета по доходам. 

Методика исследования. При исследовании теоретических основ казначейского исполнения 
государственного бюджета по доходам применен формально-логические, системные и структурные методы; 
действующей практики исполнения и анализа исполнения бюджета − экономико-статистические методы 
исследования, анализ и синтез, обобщение, сравнение; основных направлений развития казначейского 
обслуживания государственного бюджета по доходам в Украине использованы методы анализа и обобщения. 

Результаты. В статье рассмотрены отдельные аспекты казначейского обслуживания государственного 
бюджета по доходам. Представлена схема организации этого процесса. Охарактеризованы операции, 
осуществляют органы Государственного казначейства при обслуживании доходов и других поступлений 
госбюджета. Определенная роль органов Государственной казначейской службы Украины в процессе 
казначейского обслуживания государственного бюджета по доходам при взаимодействии с другими участниками 
бюджетного процесса. В статье осуществлен детальный анализ показателей выполнения доходной части 
государственного бюджета за период 2012-2014рр. и предложены эффективные пути совершенствования этого 
процесса. Предоставляемые направления совершенствования действующей казначейской системы и функции, 
которые могли бы ей принадлежать для достижения в будущем положительных результатов. 
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Научная новизна. Обоснованно вопрос расширения функций Государственного казначейства в части 
предоставления органам Госказначейства полномочий по планированию прогнозных показателей на три 
следующие бюджетные периоды доходной и расходной части Государственного бюджета Украины, в отличие от 
существующего состояния глубже охватывает бюджетный процесс, что будет способствовать развитию 
экономики, сокращении сроков составления бюджета и сбережении государственных средств. 

Практическая значимость. Использование предоставленных направлений улучшения функционирования 
Государственной казначейской службы предоставлять возможность достичь положительного экономического 
эффекта в области планирования и исполнения бюджета, повысить эффективность его выполнения и экономии 
бюджетных средств. 

Ключевые слова: Государственная казначейская служба Украины, государственный бюджет, доходы 
бюджета, налоговые поступления, неналоговые поступления, бюджетный процесс, целевые фонды. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ 

ЄВРОПИ 
 

Постановка проблеми. Фінансово-економічна та політична криза і її наслідки є гальмівним 
елементом для зростання й ефективного розвитку вітчизняного АПК. Проблема полягає у 
стрибкоподібному зростанні цін на всі види допоміжних ресурсів, які є визначальними для виробників 
агропродовольчої продукції, що в свою чергу унеможливлює розвиток аграрного бізнесу 

Сучасні обставини та реалії в умовах загострення фінансово-економічної кризи в економіці 
держави змушують вітчизняних аграріїв шукати вихід в існуючій ситуації в країні для отримання 
певного рівня доходу.   

Розрахунки показують, що частка виробленої валової продукції у вітчизняному АПК становила 
11% в доходах державного бюджету нашої держави, а це є визначальним чинником показників 
розвитку вітчизняного АПК. 

Вартим уваги є те, що вітчизняні аграрії відповідно до кон’юнктури світового ринку здійснюють 
виробництво експортоорієнтованої продукції АПК для виходу на міжнародний ринок. 

Так, рівень експорту продукції АПК в загальному експорті України становить майже третину усієї 
експортоорієнтованої продукції нашої держави, і це є свідченням зростання частки експорту 
агропродовольчої продукції за межі держави. 

Таким чином, створюються обставини, при яких важливим чинником є формування економічно - 
обґрунтованої політики в державі щодо втримання конкурентних позицій вітчизняних виробників на 
існуючих ринках та поступового освоєння нових ринків збуту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вагомих доробків і публікацій щодо стану 
та тенденцій виробництва агропродовольчої продукції в Україні є публікації відомих вчених-аграрників, 
зокрема П. Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка та М.М. Федорова [8], О.М. Шпичака [2], В.Г. Андрійчука, 
М. В. Зубця та В. В. Юрчишина [1], М.Д. Безуглого та С.М. Кваші [2], О.В. Болтянського та 
Н.І. Болтянської [3], О.М. Бородіної та О.М. Могильного [4], В.П. Галушко та О.В. Покотило [5], 
І.Г. Кириленка та Р.М. Шмідта [6] та інших дослідників.  

Разом з тим, залишається ще низка невирішених питань щодо порівняльного аналізу розподілу 
валової продукції аграрного сектора, а також структури розподілу експорту аграрної продукції по 
галузях АПК в Україні та в ряді європейських держав світу, що потребує глибшого аналізу і є об’єктом 
даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є здійснення порівняльного аналізу 
валового виробництва та експорту продукції АПК в Україні та в країнах Європи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна вважається розвинутою аграрною 
країною, продукція якої експортується в різні країни світу (табл. 1).  

З даних табл. 1 видно, що основними напрямками експорту сільськогосподарської продукції з 
України є країни Азії, куди відправляється  37,4% товарної продукції, в країни ЄС - 28,%, СНД І Африки  
- по 15%) та інші країни - 4,5%. 
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Таблиця 1 
Основні напрямки експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції з України у2013 

році, млрд. дол. США 
 

№ Напрямки експорту 
Обсяги експорту: 

Всього, млрд. дол. США питома вага, % 

1. Азія 6,5 37,4 

2. ЄС 4,9 28,1 

3. СНД 2,6 15,0 

4. Африка 2,6 15,0 

5. Інші 0,78 4,5 

6. Всього 17,38 100 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України 
 
Разом з тим, перешкодою в збільшенні обсягів експортної продукції залишається її якість, яка 

створює певні труднощі в конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку. 
На нашу думку, в Україні є великі потенційні можливості добиватися як кількісних, так і якісних 

показників виробництва аграрної продукції. Це дасть можливість значно підвищити рейтинг і попит 
вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку, а, в кінцевому підсумку, забезпечить ефективність 
діяльності аграрного сектору України. 

Розвиток сільськогосподарського виробництва за роки незалежності помітно змінився щодо 
внутрішньої структури (табл. 2). 

Таблиця 2 
Порівняння виробництва валової продукції сільського господарства в Україні та в 

провідних європейських державах світу у 2013 році, млн. дол. США 
 

Країни 

Розподіл  валової продукції аграрного сектора 

Рослинництво Тваринництво Всього 

всього % всього % всього % 

Франція 51,99 60,6 33,84 39,4 85,83 100 

Німеччина 34,85 52,9 31,09 47,1 65,94 100 

Польща 15,23 52,0 14,06 48,0 29,29 100 

Україна 21,07 70,0 9,03 30,0 30,10 100 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України 
 
Так, якщо в минулі роки планового виробництва в сільському господарстві розвиток 

рослинництва і тваринництва коливались десь на однаковому відсотковому рівні щодо показників 
спеціалізації, то різка зміна форм господарювання призвела до значного скорочення поголів’я великої 
рогатої худоби, збільшення кількості невеликих за розміром фермерських господарств, які почали 
займатися переважно рослинництвом. Тваринництво ж залишилось в окремих групах підприємств, що 
мають більш крупні ферми і в переважній більшості особистих господарствах населення.  

Це так званий головний наслідок занепаду тваринництва в Україні за останні роки. Разом з тим є 
ще й друга важлива причина - це відсутність інноваційних технологій на лінії переробки продукції, 
останнє якої не відповідає потрібним стандартам якості. 

Тому, аналізуючи таблицю 2, ми бачимо, що Україна в 2013 році займає останнє місце по 
виробництву валової продукції рослинництва після Польщі, включаючи в розрахунок показників 
європейські країни світу, які мають приблизно однаковий земельно-ресурсний потенціал у порівнянні з 
нашою державою.  

Така ситуація відбувається через низький застосовуваний рівень техніко-технологічних ресурсів, 
які не дозволяють на повну потужність використовувати родючий потенціал української землі. Тому 
резерви в Україні є очевидними й можливими, лише потрібно їх правильно використовувати та 
спрямовувати в необхідному напрямку. 

В результаті це дозволить Україні значно з меншими затратами матеріально-грошових ресурсів 
вирішувати проблему збільшення валового виробництва продукції в державі за рахунок підвищення 
продуктивності корів, що і вирішить вирівнювання рівноваги між рослинництвом і тваринництвом в 
сільськогосподарському виробництві. 

Незважаючи на недостатній рівень виробництва продукції рослинництва і тваринництва в 
Україні, вона все ж є потенційним суб’єктом в сфері конкурентоспроможності експорту своєї продукції 
на зовнішньому ринку і налагодження взаємовідносин на рівноправних основах з іноземними 
партнерами. 
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Важливість та необхідність експорту для України не викликає сумніву з багатьох причин. Тому 
стабільність та нарощування в перспективі експорту продукції АПК для України є вкрай важливим як 
для вирішення багатьох внутрішніх, так і зовнішніх завдань. Останні займають неабияке місце для 
України в період входження в ЗВТ. 

Експорт продукції АПК з України перевищує в грошовому еквіваленті Польщу, сусіда України, 
проте значно відстає від інших економічно розвинутих країн - Німеччини та Франції (таблиця 3). 

Таблиця 3 
Розподіл  експорту аграрної продукції по галузях АПК з України та провідних 

європейських країн світу у 2013 році, млрд. дол. США 
 

Назва країн 

Розподіл  експорту аграрної продукції по галузях АПК 

Землеробство Тваринництво Харчова промисловість 
Експорт 
продукції 
АПК 

Всього 
млрд. грн. 

% до усього 
експорту всього % до усього 

експорту 
Всього, 
млрд. грн. 

% до усього 
експорту 

Всього, 
млрд. грн. 

Франція 51,99 44,0 26,1 22,1 40,1 33,9 118,2 

Німеччина 19,2 29,0 17,1 22,2 40,8 52,9 77,1 

Польща 5,0 19,3 8,4 32,3 12,5 48,3 27,9 

Україна 8,7 51,2 1,1 6,5 7,2 42,3 17,0 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України 
 
Аналіз даних табл.3 показує, що в структурі експорту продукції землеробства в Україні складає 

51,2%, а тваринництва - 6,5%, а продукція харчової промисловості становить 42,3%, що свідчить про 
перевагу сировинного експорту України в продукції АПК.  

Порівняльний аналіз експорту продукції тваринництва засвідчує, що за абсолютними і 
відносними показниками Німеччина, Франція а також Польща значно перевищують досягнутий рівень 
України. 

Все це не тільки ставить Україну перед фактом недосконалого рєозвитку тваринництва в 
Україні, але й націлює приймати науково - обґрунтовані рішення щодо покращення розвитку даної 
галузі, так як природно-кліматичні умови даних країн майже рівноцінні.  

Проблема лежить в економіко-технологічному розвитку людського фактора. Застарілі технології 
утримання, відсутність автоматизованих і механізованих процесів виробництва, селекційно-племінної 
роботи і інших інноваційних нововведень є бар'єром розвитку тваринництва в Україні. 

Незважаючи на відносно негативну ситуацію розвитку тваринництва в Україні в порівнянні з 
іншими європейськими країнами, слід зауважити, що Україна, роблячи перші кроки європейського 
розвитку економіки, має великі можливості для дальшого піднесення галузі при правильному, 
повноцінному та науково - обґрунтованому використанні досвіду, ресурсів і людського потенціалу. 

Все це є не безпідставною основою про те, що Україна в недалекій перспективі має можливість 
бути сильною економічно розвинутою країною, де галузі АПК займатимуть одне з провідних місць. 

Виробництво продовольчої продукції для АПК України є важливим завданням не тільки 
забезпечити повноцінним харчуванням власне населення, але  й успішно розвивати зовнішній ринок 
аграрної продукції (табл. 4). 

Таблиця 4 
Співвідношення виробництва і отримання основних доходів від експорту 

агропродовольчої продукції  у 2013 році 
 

Назва 
продукції 

Виробництво,  
млн. тонн 

Обсяги експорту, 
 млн. тонн 

Дохід від експорту основної 
агропродовольчої продукції 

всього, млрд. дол. у % до усіх коштів 

Кукурудза 30,9 16,7 3,8 34,8 

Пшениця 22,3 7,8 1,9 17,4 

ячмінь 7,6 2,3 0,6 5,5 

Соняшникова олія 3,8 3,2 3,3 30,3 

всього х х 10, 9 100,0 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України 
 
Аналіз ринку аграрної рослинницької продукції показує (табл. 4), що в 2013 році з України 

найбільше за обсягом було реалізовано кукурудзи (16,7 млн. тонн), пшениці (7,8 млн. тонн) і дещо в 
менших розмірах ячменю. Серед переробної продукції, виробленої з рослинницької сировини високий 
рівень товарності займає соняшникова олія. В 2013 році на експорт її було відправлено 3.2 млн тонн. 
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З огляду конкурентоспроможності, експортні можливості України слід орієнтувати ще й на 
вигідність в еквівалентному надходженні грошових коштів від реалізації продовольчої продукції на 
зовнішньому ринку. 

З таблиці 4 видно, що найвищий дохід від реалізації продукції АПК одержано від продажу 
кукурудзи, олії соняшникової та пшениці, а найменше - від реалізації ячменю. В зв’язку з цим для 
України уже вимальовується перспектива потреби певних продуктів для експорту, що дозволить 
планувати в майбутньому як виробництво, так і експорт певних видів продукції.  

Покращуючи з року в рік технологічні можливості з використання інноваційних нововведень, а 
також додаткові вкладення інвестицій в розвиток АПК дасть можливість в значно більших обсягах як 
виробляти, так і експортувати певні види продовольчої продукції з України. В результаті це призведе 
до послідовного економічного зростання як держави в цілому, так і її громадян зокрема. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на основі проведених розрахунків і досліджень 
можемо зробити висновок, що при порівнянні основних тенденцій розвитку вітчизняного АПК з даною 
галуззю європейських держав світу, а також відповідно до економічно - обґрунтованих та 
рекомендованих вітчизняною аграрною наукою пропозицій, вважаємо:  формування сучасної аграрної 
політики в державі має базуватися на певних принципах, а саме: 

1. Позитивним аспектом в експорті вітчизняного АПК є налагодження експорту в країни 
Близького Сходу й це має стати цілеспрямованим й важливим елементом щодо формування 
послідовної й цілеспрямованої політики держави для закріплення на більш вимогливих ринках країн 
ЄС. 

2. Важливим аспектом є збереження галузі тваринництва в АПК України, яка у своєму 
співвідношенні має досягати  не менше 50% у розподілі валової продукції аграрного сектора, що дасть 
змогу забезпечити органічними добривами галузь рослинництва  

3. При галузевій структурі розподілу експорту продукції АПК важливе значення має розвиток 
експорту продукції усіх секторів АПК: рослинництва, тваринництва і харчової промисловості, що є 
головним чинником в напрямку розвитку вітчизняного АПК. 

Вищезазначені принципи щодо розвитку вітчизняного АПК є головним і важливим пріоритетом 
для розвитку аграрної політики держави і сприятиме зміцненню всіх галузей АПК, що в кінцевому 
підсумку допоможе формувати  конкурентоспроможність його продукції на вітчизняному та 
міжнародному ринках. 
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Івашків І.М. ПОРІВНЯЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК В 

УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
Мета статті. Метою даного дослідження є здійснення порівняльного аналізу валового виробництва та 

експорту продукції АПК в Україні та в країнах Європи.  
Методика дослідження. Теоретико-методологічною базою статті є наукові праці вітчизняних вчених-

аграрників з приводу стану та тенденцій розвитку АПК в Україні та в низці європейських держав світу. В процесі 
дослідження, зокрема, використовувалися наступні методи: систематизації, системного підходу, економічного 
аналізу - для обґрунтування щодо збільшення основних напрямів експорту аграрної продукції); метод 
порівняльного аналізу - для порівняння основних тенденцій виробництва і експорту агропродовольчої продукції): 
метод системного узагальнення - для обґрунтування основних напрямів розвитку вітчизняного АПК. 

Результати дослідження. Визначено основні напрямки і структуру експорту вітчизняної 
сільськогосподарської продукції з України. Встановлено місце України за обсягами виробництва валової продукції 
сільського господарства і експортної аграрної продукції в порівнянні з провідними європейськими країнами.  
Визначено рейтинг основних видів аграрної товарної продукції, які приносять найбільший дохід від їх реалізації.   

Наукова новизна результатів дослідження полягає у комплексному підході до виявлення тенденції 
валового виробництва та експорту продукції АПК в Україні та в країнах Європи, що є важливим для розвитку 
аграрної політики в державі. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати в даній статті є важливою 
основою для вирішення практичних проблем щодо зростання вартості виробленої вітчизняної агропродовольчої 
продукції та збільшення експортного потенціалу вітчизняного АПК.  

Ключові слова: агропродовольча продукція, рослинництво, тваринництво, харчова промисловість, 
вітчизняний АПК. 

 
Ivashkiv I.M. COMPARATIVE TRENDS IN GROSS PRODUCTION AND EXPOR T OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES 
Purpose . The aim of this study is comparative analysis of gross production and export of agricultural products in 

Ukraine and in Europe. 
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the paper is the scientific works of domestic 

scientists-agrarians on the status and trends of agricultural development in Ukraine and several European countries. The 
study, in particular, used the following methods: organizing, systematic approach, economic analysis - justification for 
increasing the basic directions of export of agricultural products); a comparative analysis - to compare the main trends of 
production and export of agro-food products): the method of synthesis system - to study the main directions of domestic 
APC. 

Findings. The main directions of domestic and structure of exports of agricultural products from Ukraine. The 
place of Ukraine in terms of gross output of agriculture and the export of agricultural products compared with leading 
European countries. Detected Rating main types of agricultural commodity products that generate the most revenue from 
their sale. 

Originality. Scientific novelty of research results is a comprehensive approach to identify trends in gross 
production and export of agricultural products in Ukraine and in Europe, which is important for the development of 
agricultural policy in the state. 

Practical value. The results in this paper is an important base for solving practical problems of rising cost of 
domestic agricultural products produced and increase the export potential of the domestic APC. 

Key words: agro-food production, crop production, animal husbandry, food processing, domestic APC. 
 
Ивашкив И.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 

ПРОДУКЦИИ АПК В УКРАИНЕ И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
Цель статьи. Целью данного исследования является осуществление сравнительного анализа валового 

производства и экспорта продукции АПК в Украине и в странах Европы. 
Методика исследования. Теоретико-методологической базой статьи являются научные труды 

отечественных ученых-аграрников по поводу состояния и тенденций развития АПК в Украине и в ряде 
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европейских государств мира. В процессе исследования, в частности, использовались следующие методы: 
систематизации, системного подхода, экономического анализа - для обоснования по увеличению основных 
направлений экспорта аграрной продукции); метод сравнительного анализа - для сравнения основных тенденций 
производства и экспорта агропродовольственной продукции): метод системного обобщения - для обоснования 
основных направлений развития отечественного АПК. 

Результаты. Определены основные направления и структуру экспорта отечественной 
сельскохозяйственной продукции из Украины. Установлено место Украины по объемам производства валовой 
продукции сельского хозяйства и экспортной аграрной продукции по сравнению с ведущими европейскими 
странами. Присвоен рейтинг основных видов аграрной товарной продукции, которые приносят наибольший 
доход от их реализации. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к выявлению тенденции валового 
производства и экспорта продукции АПК в Украине и в странах Европы, является важным для развития аграрной 
политики в государстве. 

Практическая значимость. Полученные результаты в данной статье является важной основой для 
решения практических проблем по росту стоимости произведенной отечественной агропродовольственной 
продукции и увеличение экспортного потенциала отечественного АПК. 

Ключевые слова: агропродовольственная продукция, растениеводство, животноводство, пищевая 
промышленность, отечественный АПК. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Проблематика сучасного економічного розвитку потребує чіткого 

визначення пріоритетів. Це передбачає ретельний моніторинг національних економічних інтересів й 
перегляд якісної та кількісної структури зовнішньої торгівлі на її відповідність трендам розвитку 
міжнародної торгівлі. 

Динаміка світового економічного розвитку обумовлює необхідність побудови новітніх швидко 
адаптивних моделей національного економічного розвитку, які б забезпечували ефективну прибуткову 
інтеграцію її суб’єктів господарювання до міжнародної торговельної системи. Особливо актуальними 
теоретико-прикладні здобутки даного спрямування є для країн з трансформаційною економікою. За 
умов, коли сучасна міжнародна політика є втіленням інтересів окремих держав – найпотужніших 
суб’єктів світового економічного простору, а роль транснаціоналізації бізнесу та капіталу набуває 
провідного значення, Україна, економіка якої не характеризується наявністю вагомих порівняльних і 
конкурентних переваг, в особі визнаних, потужних експортоорієнтованих компаній - потребує 
вироблення чіткої макроекономічної моделі інтеграції у міжнародне бізнес-середовище з чітко 
встановленими 3-5 пріоритетними векторами у товарній структурі зовнішньої торгівлі, у ролі єдино 
можливого напрямку прибуткового розвитку на перспективу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У контексті зазначених тенденцій трансформація 
«багато пріоритетної» стратегії розвитку зовнішньої торгівлі України, від якої на понад як 60% 
залежить добробут нації є вкрай актуальною. Питання зовнішньоторговельних орієнтирів завжди було 
актуальним, а тому його постійно досліджували і досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені, серед яких 
варто відзначити: Р. Вернона, Ч. Джонсона, І. Кірцнера, П. Кругмана, А. Маршалла, Дж. Міля, Б. Оліна, 
М. Познера, Д. Рікардо, А. Смітта, Р. Солоу, Е. Чемберліна, Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Г. Хамела, 
Е. Хекшера, Дж. Хікса, О. Білоруса, Б. Губського, Т. Циганкової, Д. Лук’яненка, Ю. Пахомова, 
А. Поручника, Ю. Солодковського та багатьох інших. 

Проте динаміка економічного розвитку світового господарства спонукає до подальшого 
дослідження потенціалу посилення конкурентних позицій України. Основоположною проблематикою 
подальшої дослідницької роботи є симбіоз науки і практики при визначенні конкретних 3-5 пріоритетів, 
що будуть покладені в основу зовнішньоторговельної діяльності України в найближчій перспективі. 

Постановка завдання. Дослідження національного економічного потенціалу України та 
виявлення й обґрунтування напрямків посилення конкурентних позицій країни на світових ринках 
шляхом з’ясування чітких пріоритетів зовнішньоторговельної діяльності на подальші 10–20 років. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематика розробки системного підходу до 
ефективного використання зовнішньоторговельної присутності держав у глобальному світо 
господарському просторі вимагає побудови механізму впливу міжнародної торгівлі на економічне 
зростання держав. Це, в свою чергу, стане передумовою рентабельного функціонування національних 
економік в особі її бізнес суб’єктів на міжнародних ринках товарів і послуг в умовах асиметрії 
глобального розвитку. Аналіз потенціалу присутності України на пріоритетних для неї, згідно 
абсолютних та порівняльних переваг, сегментах світо господарської системи передбачає приведення 
їх у відповідність трендам міжнародного торговельного розвитку. Серед трендів, встановлено 2 
вектори – перший, спрямовано на інноваційність розвитку виробництва будь якої виробничої сфери 
ринку товарів, сировини чи послуг. Другим вектором є подальший потужний розвиток базових 
виробництв, в першу чергу, по забезпеченню продовольчої безпеки розвитку людства. З огляду на 
вище означене, наполягатимемо на виокремленні 1) енергетичної сфери, 2) ринку АПК та 3) інновацій, 
як передумови конкурентного розвитку національного ринку АПК та енергетичної сфери - в ролі 
пріоритетів стратегічного розвитку зовнішньоторговельної діяльності України. 

Отож, ми вбачаємо необхідність концентрації уваги при трансформації товарної та географічної 
структури зовнішньої торгівлі України суто на 3-х пріоритетах за умов загострення кризових явищ. В 
імпорті – пріоритетом вважаємо суто енергетичну сферу, проблематика деформованих зв’язків у якій 
потребує негайного вирішення. Тут визначальним рішенням є мотивація з боку держави інноваційного 
розвитку насамперед енергетичної сфери, що передбачає пошук альтернативних варіантів 
забезпечення потреб національної економіки та життєдіяльності населення. Прискорення світового 
інноваційного економічного розвитку є трендом – Україна повинна відповідати йому, що є єдино 
можливим шляхом втримання наявної та розширення прибуткової присутності національного експорту 
на світових ринках товарів та послуг. Інновації є 2-м пріоритетом, на якому ми наполягаємо. Проте, 
брак фінансових ресурсів, які є передумовою інноваційного розвитку держав в особі їх суб’єктів 
господарювання, вимагає чіткої орієнтації суто, з одного боку, на енергетичній сфері, з іншого, на 
сфері АПК, експортна орієнтація якої є, на нашу думку, 3-м пріоритетом зовнішньоторговельного 
національного розвитку. 

Сконцентруємо дослідження на проблематиці ефективного експортоорієнтування АПК України. 
Агропромисловий комплекс з точки зору товарної номенклатури включає в себе харчові продукти, що 
можна поділити на продукти тваринного та рослинного походження, добрива та сільськогосподарську 
техніку. Зокрема, з точки зору СОТ, агропромисловий комплекс включає в себе 21 категорію товарів, 
наприклад, категорія 1 – «Живі тварини», категорія 2 – «М’ясо» тощо й всі вони носять першочергове 
значення для забезпечення підґрунтя – здорової робочої сили для усіх галузей та підгалузей світо 
господарської системи [1].   

На сьогодні Україна є одним з ключових гравців на світовій арені в секторі виробництва 
сільгосппродукції, що зумовлює розвиток внутрішнього і глобального ринків у паралельних напрямах. 
За підрахунками ФАО ООН, потенціал України у вирішенні проблематики продовольчої безпеки Світу 
складає 1 млрд. чоловік [2]. На сьогодні, безперечно, провідна роль тут належить рослинництву. 
Зокрема, ринок зерна є системо утворюючим інтегрованим ринком АПК України, що має значний 
виробничий та експортний потенціал. Діяльність агросектору охоплює територію в 41,5 млн га – це 
70% від площі України. За даними Держкомстату, посівні площі зернових культур складають 58% 
загальнодержавних посівних площ, частка зерна в загальній вартості продукції рослинництва досягає 
40%. Експорт продукції АПК в минулому році склав 17 млрд. дол. США, було експортовано 32, 122 
млн. т зерна. 

В структурі експорту зернових найбільшу частку 62% з обсягом у 20,1 млн. т склала кукурудза, 
майже третину – 29% з обсягом у 9,4 млн. т склала пшениця. Таким чином, кукурудза і пшениця разом 
забезпечили 91% експорту зернових України. Ячмінь, з обсягом у 2,4 млн. т зайняв майже 8%, інші 
зернові склали дещо більше 1%. 

Основними країнами-імпортерами зерна з України є країни СНД, Великобританія, Франція, 
Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Данія, Норвегія, Австрія, Швеція, Бразилія та деякі 
африканські країни. Найбільш залежними від імпорту пшениці є країни північної Африки, такі як 
Алжир, Марокко, Єгипет та країни Азії (Іран, Йорданія, Пакистан, Корея та ін.). 

Країни ЄС - найбільший купівельноспроможний імпортер сільськогосподарської продукції у світі, 
тому експорт аграрних товарів з боку українських виробників орієнтований передусім на цей регіон. 
Загалом на країни Європи припадає 35-40% експорту української пшениці. 

Нині світовий ринок зерна контролюють п'ять основних експортерів: США, Аргентина, Бразилія, 
Україна, Канада, Австралія. Сумарні експортні пропозиції зерна з боку основної «п'ятірки» експортерів 
складають понад 83% усього об'єму світової торгівлі. США є найбільшим експортером зерна. Третина 
посівних площ Сполучених Штатів засівається спеціально для продажу за кордон. Серед зернових в 
США провідне місце займають кукурудза та пшениця, значна частина яких поступає на експорт. 

Важливо виділити низку чинників, що негативно впливають на рішення держави щодо 
експортоорієнтування аграрного ринку: 
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1) відсутність стратегічного планування; 
2) дефіцит бюджету; 
3) багаторічна політична криза. 
Вважаємо, першочерговим до вирішення 1-й пункт, який має стосуватися як мікрорівня – 

підприємств, так і макрорівня – держави. Враховуючи, що критерієм адаптації підприємства до 
світових ринкових умов господарювання є рівень конкурентоспроможності, можна відстежити 
взаємозв’язок між конкурентоспроможністю країни в цілому, її підприємств, товарів, а вже потім 
визначати ті фактори, які впливають на кожен з них. Так, про конкурентоспроможність національної 
економіки свідчить наявність конкурентоспроможних галузей, яка, в свою чергу, реалізується тільки 
через виробничо-господарську діяльність підприємств, що в ній працюють. Тоді як, 
конкурентоспроможність продукції є лише окремою частиною в комплексі цілей підприємства поряд з 
його можливостями та ринковою активністю. 

Міжнародна конкурентоспроможність є найважливішою комплексною характеристикою якісного 
стану товарів, суб'єктів господарювання, їх структурних змін, порівняно з відповідними аналогами 
інших країн. Конкурентоспроможність має характеризувати, визначену пріоритетною, 
експортоорієнтовану галузь України – тобто здатність якісних та вартісних характеристик її продукції 
відповідати вимогам конкурентного світового ринку та бути засобом повного задоволення потреб 
споживача, забезпечуючи при цьому високий рівень доходів його виробнику. Пропонуємо наступний 
алгоритм оцінки відповідності міжнародному рівню конкурентоспроможності національного продукту, 
підприємства, галузі й держави у цілому (рис. 1). 

До складових механізму підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зерна на 
внутрішньому та зовнішньому ринках можна віднести такі організаційно-економічні заходи, які 
розкривають сутність стратегічного планування макроекономічного рівня: 

- стимулювання національного виробництва високоякісних продовольчих зернових культур. 
Стимулюючими інструментами можуть бути використані як нові (наприклад, дотації на “класність” 
зерна), так і вже діючі дотаційні системи; важливо при цьому забезпечити доступність, прозорість та 
справедливість розподілу дотацій між товаровиробниками; 

- цінова підтримка зерновиробників шляхом підвищення ефективності діючого механізму 
державного цінового регулювання. Так, проведення держзакупівель зерна не за мінімальними, а за 
ринковими цінами сприятиме подоланню залежності аграріїв від монопсонічної ціни зернотрейдерів, 
зростанню рентабельності зерновиробництва, інвестицій у його якісний інноваційний розвиток; 

- спрямування товарних потоків зерна із непрозорих каналів реалізації до організованих 
збутових систем, зокрема, оптових ринків сільськогосподарської продукції. Створення мережі оптових 
ринків сільськогосподарської продукції сприятиме справедливому ціноутворенню, подоланню 
інформаційної асиметрії ринку, збільшенню обсягів товаропотоків між аграрними та переробними 
секторами внутрішнього ринку зерна, становленню рівноправних економічних відносин між суб’єктами 
даних секторів; 

- посилення державного контролю за процесом визначення “класності” зерна на елеваторах 
шляхом створення та забезпечення функціонування регіональних незалежних лабораторій якості 
зернових культур; 

- посилення державного контролю за експортно-імпортними операціями на зерновому ринку 
України; стимулювання тих експортерів українського зерна, які забезпечують конкурентоспроможність 
продукції на світовому ринку не за рахунок демпінгових цін, а завдяки її високій якості, екологічній 
чистоті та безпеці, за рахунок розвитку системи логістики; 

- підвищення якості зернозберігаючих послуг, їх сетрифікація відповідно до вимог міжнародних 
стандартів; 

- вдосконалення діючих національних стандартів якості зернових культур з урахуванням досвіду 
стандартизації провідних зернових держав, їх гармонізації з міжнародними нормами та стандартами; 

- стимулювання впровадження екологічно чистих технологій у зерновому господарстві, 
створення ринку екологічно чистої аграрної продукції тощо. 

Окрім того, досліджуючи механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання 
держав, слід насамперед розглядати питання відповідальності самої держави за економічні наслідки 
участі у міжнародному торговельному середовищі внаслідок застосування зовнішньоторговельної 
політики протекціонізму чи лібералізації у різних їх модифікаційних формах. 

Для оцінки ролі держави у сприянні власному економічному зростанню в сфері міжнародної 
торгівлі слугує: індекс загального обмеження торгівлі (OTRI the Overall Trade Restrictiveness Index), 
тарифний індекс обмеження торгівлі (TRI the Tariff Restrictiveness Rating), нетарифний індекс 
обмеження торгівлі (NTRI the Nontariff  Restrictiveness Index), індекс сприяння торгівлі, індекс ведення 
бізнесу тощо [8]. 
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Конкурентоспроможність продукції (товару) 

Показники конкурентоспроможності продукції:  
- попит ( якість, ефект від використання );  
- конкурентоспроможність сервісного 
обслуговування (спосіб просування продукції на 
ринок, умови поставки та розрахунків, канал 
збуту, сервісне обслуговування та ін.). 

Параметри конкурентоспроможності: 
- технічні (технологічні властивості товару, 
які визначають межі його застосування; 
надійність, довговічність, потужність та ін.);  
- нормативні (відповідність товару 
стандартам, технічним умовам, 
законодавству) ; 
-  економічні (рівень витрат споживачів і 
утилізацію товару, тобто ціну споживання). 
 

 

Конкурентоспроможність підприємства 

Внутрішні фактори 
- відповідність продукції міжнародному рівню 

конкурентоспроможності; 
- рівень продуктивності праці; 
- ефективність стратегічного менеджменту; 
- якість маркетингових програм (інструментів 

та методів) 

Зовнішні фактори: 
- макроекономічна стабільність, 

передбачуваність економічної політики;  
-  ступінь відповідності державної політики 

вимогам конкурентного функціонування 
ринку;  

- ефективність функціонування ринків 
капіталу й якість фінансових послуг;  

- рівень розвитку інфраструктури в країні;  
- розвиток науково-технічного потенціалу 

тощо. 
 

Конкурентоспроможність галузі 

Наявність: технічних, економічних та організаційних умов необхідних для створення, 
виробництва й збуту (з витратами не вищими, ніж інтернаціональні) продукції високої якості, що 
задовольняє вимогам конкрених груп споживачів, адаптивність, гнучкість. 

 
Конкурентоспроможність національної економіки 

Підходи до аналізу: 
1) ресурсний (технологія, наявність капіталу для 
інвестування, чисельність і кваліфікація 
людських ресурсів, наявність природних 
ресурсів, економіко-географічне положення 
країни);  
2) факторний (динаміка зростання національної 
економіки, що є базою для зміни позицій країни 
на світових ринках);  
3) рейтинговий (інтегральне відображення стану 
економіки за допомогою системи 
макропоказників, на кшталт експортного 
потенціалу, рівня цін, рівня життя, валових 
інвестицій, якості роботи державних інституцій 
тощо). 

Факторами конкурентоспроможного розвитку 
національної економіки є:  
- орієнтація державної політики на 
консолідацію суб'єктів економічних відносин; 
- ефективна реалізація економічного 
інструментарію державного регулювання 
економіки;  
- адаптація міжнародних правових норм 
конкурентного права до національних умов; 
- активізація інструментарію інноваційної 
політики; 

 
Міжнародна конкурентоспроможність 

 
Рис. 1. Алгоритм формування міжнародної конкурентоспроможності 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [3] 
 
Історичний досвід засвідчує ефективність національної політики протекціонізму виключно за 

умов Світових фінансово-економічних криз (катаклізмів) (депресії), як виправданий режим захисту 
внутрішнього ринку й забезпечення умов отримання прибутку для національного товаровиробника. За 
інших, сприятливих умов, держава може максимізувати прибутки внаслідок участі у міжнародній 
торгівлі, лібералізуючи систему регулювання: досвід Гану, Індонезії, Південної Кореї, Польщі, 
Малайзії, Сінгапуру, Тайваню, Уганди, Чілі та ін. Проте, стосовно політики лібералізації, досвід 
переконливо застерігає від завищених очікувань внаслідок її впровадження у зовнішньоторговельній 
та зовнішньоекономічній діяльності резидентів. Без виваженої стратегії диверсифікації присутності на 
міжнародних ринках, з прорахунком рівня міжнародної конкурентоспроможності експортоорієнтованих 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 54 

товарів і послуг, державу може очікувати зворотній ефект – ефект втрат внаслідок інтеграції у 
відкритий світо господарський простір. Цінним є досвід Колумбії (1951 – 1998 рр.), Угорщини (1971 – 
1998), Мексики (1951 – 1998рр.) Мексики (1951 – 1998) Філіпіни (1951 – 1998). Отже, механізм впливу 
міжнародної торгівлі на економічне зростання держави залежить не тільки від зовнішніх умов, а й 
внутрішніх, які створює відповідна зовнішньоторговельна політика, тому й дія зовнішніх механізмів 
впливу буде варіативною внаслідок застосування державою різних за якісними та кількісними 
характеристиками інструментів та механізмів регулювання.  

Висновки з проведеного дослідження. Максимізація економічного результату участі держави 
у міжнародній торгівлі знаходиться у прямо пропорційній залежності від відповідності експортних 
потоків як національним економічним інтересам, так і трендам розвитку світових ринків товарів послуг 
та сировини. Аналіз національного економічного потенціалу України дозволив виявити й обґрунтувати 
напрямки посилення конкурентних позицій країни на світових ринках шляхом виокремлення чітких 
пріоритетів зовнішньоторговельної діяльності. А саме, 1) у структурі імпорту – енергетична сфера, 2) у 
структурі експорту – АПК й 3) інноваційний розвиток енергетичної сфери та АПК. У цьому ж векторі 
дослідження цінним для практичного опрацювання є розробка конкретики у знаходженні консенсусу 
інтересів бізнесу, означених експортно/імпортних сфер та держави. З одного боку, акумуляція зусиль 
компетентних державних структур для оцінки національних економічних інтересів й відповідна 
міжнародна договірна діяльність для  реалізації національних економічних інтересів. За матеріалами 
проведеного дослідження у найближчі 10 -20 років це концентрація фінансових та професійних 
ресурсів на 3-х пріоритетах: АПК, енергетика, інновації. З іншого боку, досягнення основоположної 
мети бізнесу - максимізації прибутку, з урахуванням й запровадженням інноваційних моделей 
розвитку, випробуваних провідними суб’єктами світового ринку енергетики та АПК у повній 
відповідності як трендам міжнародної торговельної діяльності, так і на основі національних 
економічних інтересів. Отож, симбіоз науки й практики, бізнесу й держави у питанні реалізації 3-х 
пріоритетів зовнішньоторговельної діяльності України в найближчі 10 років стане запорукою 
результативності й рентабельності національних інтеграційних намірів. 
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Іринчина І.Б. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
Мета. Дослідження національного економічного потенціалу України та виявлення й обґрунтування 

напрямків посилення конкурентних позицій країни на світових ринках шляхом з’ясування чітких пріоритетів 
зовнішньоторговельної діяльності на подальші 10–20 років. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали фундаментальні 
положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань 
інноваційного експортоорієнтованого розвитку. У процесі дослідження використовувалися такі методи: 
абстрактно-логічний (для виявлення сутності інноваційного розвитку АПК та енергетичної сфери), монографічний 
(при вивченні особливостей експортоорієнтованого розвитку національних економік), балансовий (для оцінки 
інноваційної привабливості), системний аналіз (для дослідження можливостей удосконалення інноваційного 
забезпечення національного економічного розвитку), моделювання та прогнозування - з метою визначення 
основних напрямків стратегічного розвитку зовнішньої торгівлі України при визначенні пріоритетів її найближчого, 
в тимчасовому аспекті, розвитку. 

Результати. Розроблено концептуальні підходи щодо ефективного функціонування у світо господарській 
системі при умові консенсусу між національними економічними інтересами та трендами міжнародної торгівлі.  

Означена варіативність наслідків інтеграції держави до світо господарської системи внаслідок обрання 
політики протекціонізму чи лібералізації. Визначено показники для оцінки результативності 
зовнішньоторговельної політики.  

Проаналізовано потенціал розвитку АПК в якості пріоритетної статті експорту України. 
Наукова новизна. Полягає у визначенні теоретичних положень та виробленні концептуального підходу 

щодо стратегії зовнішньоторговельної діяльності України на подальші 10-20 років в якості стратегічного розвитку.    
Обґрунтовано необхідність концентрації інноваційних зусиль для підтримки та активізації діяльності у 

сфері АПК та енергетичній - як пріоритетів на підставі національних економічних інтересів. 
Об'єднані підходи до оцінки конкурентного розвитку національної економіки, як складової конкретного 

товару, підприємства, галузі щодо їх відповідності міжнародному рівню. 
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних 

проблем щодо удосконалення інноваційного забезпечення експортної діяльності у сфері АПК та енергетиці. 
Проведено оцінку експортного потенціалу України та визначено сферу АПК в якості пріоритетної. У 

структурі імпорту пріоритетною визначена енергетична сфера. Інноваційний розвиток покликаний сприяти 
конкурентоздатності енергетики і АПК у наступні 10-20 років розвитку.  

Ключові слова: АПК (агропромисловий комплекс), державна система регулювання економіки, 
енергетична сфера, інновації, пріоритети зовнішньої торгівлі України, світове господарство, тренди міжнародної 
торгівлі. 

  
Irynchyna I.B. PRIORITIES OF FOREIGN TRADE DEVELOPMENT OF UKR AINE 
Purpose.  The study of national economic potential of Ukraine and defining their basis and on the basis of 

monitoring the trend of world trade 3-5 clear priorities for the development of foreign trade in the next 10-20 years. 
Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the study were the fundamental principles of 

modern economic theory, scientific works of scientists, regulatory and legislative acts of Ukraine on innovative export-
oriented development. In the process, the study used the following methods: abstract and logical (to identify the nature of 
the innovative development of agribusiness and the energy sector), monographic (the study of the features of export-
oriented development of national economies), balance (to assess the attractiveness of the innovation), systems analysis 
(for the study of possibilities for the improvement of innovation ensuring national economic development), modeling and 
forecasting - to determine the main directions of strategic development of Ukraine's foreign trade in determining the 
priorities of its nearest, in terms of time, development. 

Findings. Conceptual approaches to the effective functioning of the national economy of Ukraine into the world 
economic system provided a consensus between national economic interests and trends of world trade.  

Denotes the variability of the impact of integration in the investigation of election protectionism or liberalization. 
Indices assess the impact of foreign policy.  

Analyzed the potential of agribusiness development as a priority export item in Ukraine. 
Originality.  It consists in determining the theoretical positions and the creation of a conceptual approach with 
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respect to the strategy of foreign economic activity of Ukraine in the next 10 - 20 years as a strategic development.  
The necessity of concentration of innovation in the field of energy and agribusiness as the priority of the structural 

elements of foreign trade of Ukraine. Combined approach to the assessment of the competitive development of the 
national economy as a component of a particular product, the company, the industry relative to their relevant 
international standards. 

Practical value.  The results of the study are the basis for the solution of practical problems concerning 
improvement of innovative software export business in the field of agriculture and energy. 

Assessment of the export potential of Ukraine and determine the scope of agribusiness as a priority. The structure 
of imports designated priority energy sector. Innovative development should contribute to the competitiveness of energy 
and agribusiness for the next 10 - 20 years of development. 

Key words : APK (agribusiness), the state system of regulation of the economy, innovation, priorities of Ukrainian 
foreign trade, the world economy, trends in world trade, energy. 

 
Иринчина И.Б. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ 
Цель. Исследование национального экономического потенциала Украины, выявления и обоснование 

направлений усиления конкурентных позиций страны на мировых рынках путем выяснения четких приоритетов 
внешнеторговой деятельности на последующие 10-20 лет. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования стали 
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и 
законодательные акты Украины по вопросам инновационного экспортоориентированного развития. В процессе, 
исследования использовались следующие методы: абстрактно-логичный (для выявления сущности 
инновационного развития АПК и энергетической сферы), монографический (при изучении особенностей 
экспортоориентированного развития национальных экономик), балансовый (для оценки инновационной 
привлекательности), системный анализ (для исследования возможностей усовершенствования инновационного 
обеспечения национального экономического развития), моделирование и прогнозирование – с целью 
определения основных направлений стратегического развития внешней торговли Украины при определении 
приоритетов ее ближайшего, во временном аспекте, развития.  

Результаты. Разработаны концептуальные подходы относительно эффективного функционирования 
национальной экономики Украины в Мировой хозяйственной системе при условии консенсуса между 
национальными экономическими интересами и трендами мировой торговли. 

Обозначена вариативность результативности интеграции вследствие избрания политики протекционизма 
либо либерализации. Определены показатели оценки результативности внешнеторговой политики государства. 

Проанализировано потенциал развития АПК в качестве приоритетной статьи экспорта Украины. 
Научная новизна. Состоит в определении теоретических положений и создании концептуального подхода 

относительно стратегии внешней экономической деятельности Украины на ближайшие 10 – 20 лет в качестве 
стратегического развития.  

Обоснована необходимость концентрации инноваций в сфере энергетики и АПК как приоритетных 
внешнеторговых структурных элементов Украины. 

Объединены подходы к оценке конкурентного развития национальной экономики, как составляющей 
конкретного товара, предприятия, отрасли относительно их соответствию международному уровню.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основанием для решения 
практических проблем относительно усовершенствования инновационного обеспечения экспортной 
деятельности в сфере АПК и энергетики. 

Проведена оценка экспортного потенциала Украины и определено сферу АПК в качестве приоритетной. В 
структуре импорта приоритетной обозначена энергетическая сфера. Инновационное развитие должно 
способствовать конкурентоспособности энергетики и АПК на последующие 10 – 20 лет развития. 

Ключевые слова: АПК (агропромышленный комплекс), государственная система регулирования 
экономики, инновации, приоритеты внешней торговли Украины, мировое хозяйство, тренды мировой торговли, 
энергетика. 
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РОЛЬ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

 
Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена тим, що нині оздоровлення економіки 

неможливе без активізації інвестування (у тому числі іноземного), пошуку надійних і стабільних 
джерел інвестицій і, врешті-решт, сприятливого інвестиційного клімату. Водночас розвитку української 
економіки великою мірою повинна сприяти ефективна інвестиційна діяльність усіх суб’єктів 
господарювання, оскільки за будь-яких умов вона створює матеріальну базу суспільства і сприяє 
поліпшенню добробуту населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною і методологічною основою 
дослідження стали праці вітчизняних і закордонних вчених, громадських організацій, пов’язаних з 
проблемами інвестиційного управління й ефективності, законодавчі та нормативні акти України з 
питань інвестиційної діяльності. Проблема залучення іноземного капіталу належить до актуальних 
питань, які дискутуються у світовій та вітчизняній економічній літературі. Особливості залучення 
іноземних інвестицій в економіку України вивчали такі вчені, як Медвідь Я. Ф., Ніколаєва Я. І., 
Харламова Г. О., Чернишова А. О., Шик Л. М., Скоробогатова Н. Є. та інші. Водночас, питання щодо 
особливостей залучення іноземних інвестицій надзвичайно різноманітні та багатопланові, тому 
вимагають додаткового вивчення. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в розробці рекомендації щодо створення 
сприятливих умов для іноземного інвестування, які сприятимуть структурній перебудові економіки. 
Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати такі завдання: виявити чинники структурних 
зрушень в економіці; визначити методологічні засади залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), 
проаналізувати інвестиційний клімат і тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із найважливіших складових економічної 
політики держави є інвестиційна політика. В сучасних умовах фінансово-економічної кризи вона 
набуває особливого пріоритету. Інвестиційна політика повинна сприяти піднесенню економіки, 
підвищенню ефективності виробництва, забезпеченню соціально-економічної стабільності та 
вирішенню екологічних проблем.  

Важливу роль у залученні та використанні іноземних інвестицій відіграє держава, регулюючи 
рівень припливу іноземних інвестицій через реалізацію інвестиційної політики. Сучасна інвестиційна 
політика в Україні має доволі суперечливий та непослідовний характер, оскільки не завжди 
враховується специфіка економіки держави, що розвивається. Інвестиційна політика має бути 
спрямована на усунення перешкод та запровадження стимулів для інвестування, захисту прав 
інвесторів [2, с. 107]. 

Аналіз надходження іноземних інвестицій в Україну свідчить, що на сьогодні держава не 
створила належної бази для залучення капіталів з-за кордону. Тому найважливішими умовами 
залучення іноземних інвестицій є стабілізація макроекономічного середовища [1]. 

Однією з важливих умов реформування української економіки є ефективне регулювання 
процесу структурних зрушень з боку держави. Реалізація такої політики передбачає розробку 
сценарію структурно-інвестиційних заходів з огляду на критерії економічної необхідності в даних 
умовах господарювання. 

Також погоджуємося із ствердженням науковця Харламової Г. О., що до основних факторів, які 
стримують формування економічного середовища, сприятливого для залучення іноземних інвестицій, 
слід віднести невизначеність пріоритетів ринкового трансформування економіки та повільність 
процесів приватизації [6]. 

Науковці Шик Л. М. і Скоробогатова Н. Є. виділяють серед основних перешкод щодо активізації 
інвестиційної діяльності в Україні нестабільність вітчизняного законодавства, нерозвиненість ринкової 
та банківської інфраструктури, надмірний податковий тиск, бюрократизм і корупцію в органах влади та 
інші [8, с. 223]. 

Підвищення інвестиційної діяльності вимагає перш за все відповідного нормативно-правового 
забезпечення. За останні роки у законодавчій сфері здійснено декілька кроків, які дозволяють 
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сподіватися на ефективні зрушення для збільшення припливу інвестицій. Так, з 1 січня 2012 року набрав 
чинності Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного 
вікна», який визначає правові та організаційні засади відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією 
інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» [5]. Також прийнято Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку», положення 
якого спрямовані на створення привабливого інвестиційного клімату через звільнення від оподаткування 
доходів, які виникають у разі валютних коливань при внесенні інвестицій [4]. 

Інвестори визначають доцільність розміщення коштів в країнах світу, даючи оцінку 
інвестиційному клімату. Проаналізувавши динаміку показників індексу інвестиційної привабливості 
України за досліджуваний період, яку подає Європейська Бізнес Асоціація (див. рис. 1), можна 
стверджувати, що в цілому даний показник є досить на низькому рівні. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України за 2010-2013 роки  
(за 5-бальною шкалою)  

Джерело : [3] 
 
На кінець 2010 року даний показник досяг максимального рівня за 2010-2013 роки – 3,28. У 

наступні роки спостерігалося значне зниження індексу інвестиційної привабливості. Так, у 2011 році 
показник знизився на 1,1 і становив 2,18. У 2012 році також спостерігалася негативна тенденція – 
індекс інвестиційної привабливості знизився на 0,06 і досягнув позначки 2,12. Підготовка до 
підписання Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом спричинили зріст індексу 
інвестиційної привабливості у третьому кварталі 2013 року після майже дворічних стабільно низьких 
експертних оцінок. Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, призвело до суттєвого падіння індексу 
у четвертому кварталі до найнижчого рівня за всю історію його вимірювання – до 1,81. Очікування на 
перший квартал 2014 року були також негативними, експерти вважають, що інвестиційний клімат в 
Україні буде й далі погіршуватися. Вперше за всю історію вимірювань експерти практично не називали 
позитивних змін у інвестиційному кліматі. Були лише поодинокі спроби знайти позитив у тому, що в 
процесі підготовки до Вільнюського саміту були зроблені деякі кроки у напрямку Євроінтеграції. Проте, 
у зв’язку з теперішньою політичною та економічною ситуацією в Україні, робити будь-які прогнози 
щодо рівня інвестиційної привабливості країни є недоцільним [7, с. 87]. 

Отже, Україна має несприятливий клімат для залучення іноземних коштів, що, в першу чергу, 
пов’язано з несприятливою політичною та економічною ситуацією в країні. Тому, на кінець 2013 року 
індекс інвестиційної привабливості України сягнув рекордно низького рівня. Це в основному пов’язано 
зі зривом підписання асоціації з Європейським Союзом. Всі ці чинники роблять неможливим 
прогнозування даного показника на наступні періоди. 

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,86 млрд. доларів, 
що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд. доларів [3]. Згідно із даними, станом на 1 січня 
2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку України з початку інвестування, 
становив 58,157 млрд. доларів. 

Зокрема, у четвертому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом чистий приплив 
інвестицій становив 1,592 млрд. доларів, а кількість країн-інвесторів знизилася на 2 – до 136 країн. 

На кінець року основними інвесторами України залишаються такі країни: Кіпр – 19,036 млрд. 
доларів; Німеччина – 6,292 млрд. доларів; Нідерланди – 5,562 млрд. доларів; РФ – 4,287 млрд. 
доларів; Австрія – 3,258 млрд. доларів; Велика Британія – 2,714 млрд. доларів; Британські Віргінські 
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острови – 2,494 млрд. доларів; Франція – 1,826 млрд. доларів; Швейцарія – 1,325 млрд. доларів; Італія 
– 1,268 млрд. доларів. На ці країни припадає майже 83% від загального обсягу прямих інвестицій [3]. 

Крім того, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в українську 
промисловість, становить 18,013 млрд. доларів, або 31% від їх загального обсягу, в установи 
фінансової і страхової діяльності – 15,349 млрд. доларів, або 26,4%, на підприємства торгівлі і 
ремонту автотранспорту – 7,56 млрд. доларів, або 13%, у ринок нерухомості – 4,371 млрд. доларів, 
або 7,5%, у наукову і технічну діяльність – 3,448 млрд. доларів, або 5,9%. 

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та 
іншими зобов'язаннями перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2014 року становила 
10,155 млрд. доларів. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни, включаючи акціонерний 
капітал і боргові інструменти, на 1 січня 2014 року становив 68,312 млрд. доларів. 

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2014 року становив 6,575 
млрд. доларів, зокрема до країн ЄС – 6,061 млрд. доларів, або 92,2% від їх загального обсягу, до 
країн СНД – 412,5 млн. доларів, або 6,3%, до інших країни світу – 102,1 млн. доларів, або 1,5%. 

Прямі інвестиції з України надходили до 46 країн світу, переважна частка – до Кіпру (88,5%) [3]. 
Тому, вважаємо, що політика держави повинна бути сконцентрована на: 
− зниженні рівня тінізації економіки; 
− створенні рівних умов для діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності 

та походження капіталу; 
− формуванні ефективного конкурентного середовища; 
− створенні додаткових економічних стимулів для залучення інвестицій у пріоритетні галузі 

економіки; 
− розвитку й використанні інноваційного потенціалу України; 
− налагодженні співпраці з ключовими недержавними та громадськими організаціями й 

установами, які готові брати участь у формуванні та реалізації державної політики щодо інвестицій та 
інновацій. 

Усі ці елементи нової інвестиційно-інноваційної системи, спрямовані на поліпшення 
підприємницького й інноваційного клімату в державі, найближчим часом потрібно запровадити. 

Висновки з проведеного дослідження. Для подальшої активізації іноземного інвестування 
державі необхідно, насамперед, розв'язати проблеми макроекономічної стабільності та активізувати 
дію комплексу важелів регулювання інвестиційної діяльності, а саме: створити нормативно-правові та 
соціально-економічні основи збільшення необхідних обсягів іноземних інвестицій; суворо 
дотримуватися визначених пріоритетів у розвитку національної економіки; мати ефективний механізм 
публічного контролю за їх виконанням; контролювати та певним чином регулювати галузевий розподіл 
іноземних інвестицій; мати зважену, обґрунтовану політику щодо встановлення податкових пільг; 
активізувати кредитну політику, розвивати практику надання гарантій під іноземні кредити не лише 
урядом чи НБУ, а й комерційними банками. 
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Костіна Т.Ю., Бровдій В.В. РОЛЬ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
Мета – розробити рекомендації щодо створення сприятливих умов для іноземного інвестування, які 

сприятимуть структурній перебудові економіки. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використані такі методи: метод наукової абстракції – для 

формування теоретичних узагальнень і висновків; метод дедукції та індукції – для розкриття змісту інвестиційної 
політики; статистико-економічний метод – для оцінки інвестиційної привабливості; графічний метод – для 
відображення статистичної та аналітичної інформації; метод стратегічного аналізу – для визначення шляхів 
підвищення результативності інвестиційної діяльності. 

Результати. Встановлено, що для подальшої активізації іноземного інвестування державі необхідно, 
насамперед, розв'язати проблеми макроекономічної стабільності та активізувати дію комплексу важелів 
регулювання інвестиційної діяльності, а саме: створити нормативно-правові та соціально-економічні основи 
збільшення необхідних обсягів іноземних інвестицій; суворо дотримуватися визначених пріоритетів у розвитку 
національної економіки; мати ефективний механізм публічного контролю за їх виконанням; контролювати та 
певним чином регулювати галузевий розподіл іноземних інвестицій; мати зважену, обґрунтовану політику щодо 
встановлення податкових пільг; активізувати кредитну політику, розвивати практику надання гарантій під іноземні 
кредити не лише урядом чи НБУ, а й комерційними банками. 

Наукова новизна. Обґрунтовано та проаналізовано основні теоретичні положення концепції залучення 
прямих іноземних інвестицій, формування інвестиційного клімату і визначення тенденції залучення іноземних 
інвестицій в економіку країни. 

Практична значущість. Отримані результати дають пропозиції для регулювання інвестиційної діяльності, 
а також пропонуються основні шляхи щодо створення сприятливих умов для активізації іноземного інвестування. 

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційна політика.  
 

Kostin а T.Yu., Brovdii V.V. ROLE OF UKRAINE'S POLICY AS REGARDS AT TRACTING FOREIGN 
INVESTMENTS 

Purpose  – to develop recommendations for the creation of favorable conditions for foreign investment to facilitate 
restructuring of the economy. 

Methodology of research.  During research used such methods: a method scientific abstraction – for formation of 
theoretical generalizations and conclusions; the method of deduction and induction – for disclosure of the contents of the 
investment policy; statistical and economic methods - for assessing the investment attractiveness; graphical method – for 
displaying statistical and analytical information; strategic analysis method – for definition of ways of increasing efficiency 
of investment activity. 

Findings.  For further activation of foreign investment the state should, above all, solve the problems of 
macroeconomic stability and to intensify the action of complex levers investment regulation, namely, to create a legal and 
socio-economic foundations increase of necessary volumes of foreign investments; adhere strictly to the defined 
priorities in the development of the national economy; to have effective mechanism of public control over their 
implementation; to control and certain way to regulate a sectoral distribution of foreign investment; to have a balanced, 
reasoned policy for the establishment of tax incentives; to activate a credit policy to develop practice of providing 
guarantees under foreign credits not only by the government or the NBU, and also commercial banks. 

Originality.  Substantiated and analyzed the basic theoretical conceptions to attract foreign direct investment, the 
investment climate and trends attraction of foreign investments to the economy. 

Practical value.  Obtained results give proposals for regulating investment activities, and proposes main means of 
creating favorable conditions for activation of foreign investment. 

Key words:  foreign investment, investment activity, investment climate, investment policy. 
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Костина Т.Ю., Бровдий В.В. РОЛЬ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Цель – разработать рекомендации по созданию благоприятных условий для иностранного 
инвестирования, которые будут способствовать структурной перестройке экономики. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: метод научной 
абстракции – для формирования теоретических обобщений и выводов; метод дедукции и индукции – для 
раскрытия содержания инвестиционной политики; статистико-экономический метод – для оценки инвестиционной 
привлекательности; графический метод – для отображения статистической и аналитической информации; метод 
стратегического анализа – для определения путей повышения результативности инвестиционной деятельности. 

Результаты исследования. Установлено, что для дальнейшей активизации иностранного 
инвестирования государству необходимо, прежде всего, решить проблемы макроэкономической стабильности и 
активизировать действие комплекса рычагов регулирования инвестиционной деятельности, а именно: создать 
нормативно-правовые и социально-экономические основы увеличения необходимых объемов иностранных 
инвестиций; строго соблюдать определенных приоритетов в развитии национальной экономики; иметь 
эффективный механизм публичного контроля за их выполнением; контролировать и определенным образом 
регулировать отраслевое распределение иностранных инвестиций; иметь взвешенную, обоснованную политику 
по установлению налоговых льгот; активизировать кредитную политику, развивать практику предоставления 
гарантий под иностранные кредиты не только правительством или НБУ, но и коммерческими банками. 

Научная новизна. Обоснованы и проанализированы основные теоретические положения концепции 
привлечения прямых иностранных инвестиций, формирование инвестиционного климата и определения 
тенденции привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. 

Практическая значимость. Полученные результаты дают предложения для регулирования 
инвестиционной деятельности, а также предлагаются основные пути по созданию благоприятных условий для 
активизации иностранного инвестирования. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, 
инвестиционная политика. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОСТУ ЯК 
ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні, у процесі постійного й поступального розвитку та 

трансформації економічних систем, в епоху високих технологій та наукового прогресу багатьма 
вітчизняними і зарубіжними науковцями приділяється значна увага інвестиціям, без яких не 
обходиться будь-яка економічна чи виробнича діяльність.  

Постійна нестача інвестиційних ресурсів в економіці, які стали б рушієм економічного зростання, 
залишає за собою відкритим питання розробки ефективного механізму нарощення таких ресурсів. 

Сучасні інвестиційні теорії та моделі, вказують на важливість і необхідність нарощення 
інвестицій та вказують на значні економічні зрушення від такого росту. Адже зростання економічної чи 
виробничої діяльності потребує інвестиційного зростання. Саме тому проблема зростання інвестицій 
була і залишається однією з найосновніших проблем вітчизняної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча в сучасній науковій літературі відсутні 
ґрунтовні дослідження, що стосуються інвестиційного росту, проте у великій кількості наукових праць 
звертається увага на дану проблему такими авторами, як: Т. В. Майоровою [1], І. Р. Бузько [2], 
В. І. Захарченком, М. О. Акулюшиною [5], Т. Г. Затонацькою [3], В. Г. Кабановим [6], У. Ф. Шарпом [9], 
І. Фішером [10], Дж. Б. Уільямсом [12] та іншими науковцями. Але питання розробки ефективного 
механізму нарощення інвестицій потребує подальших фундаментальних та прикладних досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження є формування та обґрунтування теоретичних 
засад і практичних рекомендацій щодо розробки фінансового механізму інвестиційного росту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економісти різних шкіл та теорій посилено 
працюють над вирішенням проблеми дефіциту інвестицій, намагаючись розкрити існуючий механізм 
рівноваги між заощадженнями та інвестиціями [3, с. 39]. Вони стверджують, що приплив капіталів, 
особливо в інвестиційну площину, сприяє вирішенню багатьох соціально-економічних проблем в 
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країнах, що розвиваються. Такі капітали сприяють прискоренню темпів зростання економіки та 
подальшому нарощенню інвестиційних ресурсів. 

Класична економічна теорія твердить, що великі заощадження створюють багатство нації [4; 8; 
9; 10; 12]. Проте самі по собі заощадження не є рушієм економіки, якщо вони перетворюються в 
«мертві капітали», на відміну від інвестицій, що є каталізатором будь-яких економічних процесів та 
розширеного відтворення економіки й подальшого нарощення інвестиційного потенціалу.  

В Україні брак заощаджень та неприйняття суб'єктами господарювання існуючих інституційних 
умов інвестування значно обмежили перспективи довгострокового економічного зростання. Для того, 
щоб досягти позитивних змін, потрібно переорієнтувати державну політику від антикризового 
реагування на цілеспрямоване стратегічне регулювання інвестиційної активності та нарощення 
інвестицій [3, с. 208]. 

Для таких змін потрібні фундаментальні та прикладні дослідження з поглиблення розуміння сутності 
інвестиційних процесів. Проте на сьогодні відсутні якісно нові дослідження в поглибленні розуміння самого 
процесу – «інвестиційного росту», як окремої економічної категорії, що носить характер системи. 
Поглиблення розуміння феномену «інвестиційний ріст» та його ролі у розвитку суспільства сприятиме 
більш ефективному вирішенню наявних економічних проблем і негараздів, що постають перед державою, 
та надасть можливість краще зрозуміти сутність інших процесів, що є складовими інвестиційного росту і на 
основі цього сформувати ефективний фінансовий механізм нарощення інвестицій.  

Оскільки, інвестиційний ріст є основним аспектом будь-яких економічних процесів, активізація 
інвестиційного росту є найважливішим та найбажанішим результатом будь-яких реформ. Тому що 
інвестиції з найдавніших часів були та залишаються чи не найосновнішим інструментом впливу на 
більшість економічних процесів. 

Світовий досвід зародження фінансового механізму інвестиційного росту в зарубіжних економічних 
системах свідчить, що заохочення інвестування та нарощення інвестицій в багатьох країнах розглядається 
досить поверхнево, не приділяючи достатньої уваги системній сутності цього процесу, його інструментам і 
важелям, за допомогою яких цей механізм залучення інвестицій функціонує [4; 8; 9; 11]. І найважливішими 
факторами виробництва є ті, які потребують постійного та системного інвестування, сприяючи 
кумулятивній активізації загальної економічної діяльності [4, с. 76]. А економічний розвиток максимальний 
там, де інвестиції максимальні. Теорії постіндустріального суспільства – це теорія «поліпшення якості 
життя», а як відомо «поліпшення якості життя» вимагає нових і об'ємних інвестицій [8, с. 62]. Тобто 
нарощення інвестицій, що сприятиме подальшому циклу інвестиційного росту. 

Основою інвестиційної діяльності є перетворення інвестицій, що повторюються: приріст 
нагромаджень – витрати – приріст капітального майна – прибуток – інвестиції (нагромадження). 
Постійне відтворення цього ланцюжка перетворень становить кругообіг інвестицій [6, с. 17]. 
Кабанов В. Г. на перше місце ставить приріст нагромаджень, тобто інвестиційний ріст, який приводить 
до нового циклу зростання інвестиційних вкладень. Т. В. Майорова погоджується з тим, що: «Держава 
здійснює свої функції як суб’єкт інвестиційної діяльності через державну інвестиційну політику, 
завданням якої є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого 
інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів інвестицій» [1, с. 49]. Затонацька Т. Г. 
дотримується позиції, що: «Кількісне зростання інвестицій, їх спрямування у наукомісткі, 
високотехнологічні проекти впливає на споживацькі властивості товарів, умови праці, їх характер та 
продуктивність, що позитивно відображається на динаміці макроекономічних показників» [3, с. 48].  

Інвестиційний ріст є ключовим процесом економічних та структурних зрушень в економіці, він 
створює можливість до розвитку та розширеного відтворення як окремих галузей економіки, так і 
взаємозалежних, створюючи передумови до залучення ефективніших технологій, ефективнішого 
використання наявних ресурсів, підготовку більш кваліфікованого персоналу, випуску більш 
конкурентоспроможної та якіснішої продукції.  

Зростання інвестицій є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки загалом, 
пожвавлення інвестиційно-інноваційної активності, неодмінною умовою виходу на стійку траєкторію 
економічного росту. А спад інвестицій свідчить про негативні процеси в економіці та є найважливішим 
індикатором входження економіки будь-якої країни в стан кризи [5, с. 8]. 

В. А. Лушкін у монографії «Інвестиції та економічний розвиток» наводить твердження світового 
банку про те, що якщо з’явилися інвестиції, то вони сформують кон’юнктуру [7, с. 17]. Тобто основу 
для майбутніх економічних зрушень, а подальше інвестиційне зростання сприятиме розвитку та 
розширенню цієї кон’юнктури.  

Отже, інвестиційний ріст можна визначити як сукупність процесів, пов'язаних з нарощенням 
певних ресурсів (зокрема фінансових) в майбутньому періоді, які спрямовуються у виробничий чи 
інший процес, з метою подальшого розширення виробництва чи збільшення об’ємів товарів/послуг, в 
яких є потреба/(попит), або отриманням запланованих результатів чи певного рівня знань/навичок, 
каталізатором якого є рівень споживання та доходів громадян. 

Зростання обсягів інвестицій з усіх можливих джерел та їх ефективне використання є основною 
передумовою економічного зростання країни в майбутньому [2, с. 6]. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 63 

Виходячи з проведеного дослідження, на основі аналізу напрацювань світової економічної 
теорії, сформовано та обґрунтовано гіпотезу дієвості фінансового механізму інвестиційного росту, де 
інвестиційний ріст виступає механізмом зростання виробничого процесу та пусковим інструментом 
розвитку економіки. 

Тому, інвестиційний ріст слід розуміти як систему оптимальних відносин між всіма інститутами 
виробництва, споживання та фінансування, які здійснюються з метою економічного і соціального 
ефекту й технологічного розвитку. Інвестиційний ріст є важливим інструментом інституційних 
перетворень та структурних змін в економіці. 

В результаті розробки та впровадження фінансового механізму інвестиційного росту (рис. 1) 
буде створено так зване «інвестиційне поле», яке дасть поштовх до інвестиційного зростання і 
сприятиме більш тісним взаємозв’язкам між елементами (суб’єктами інвестиційного поля) структури 
механізму, що значно скоротить трансакційні витрати та забезпечить кращий обмін інформацією. 

 

 
 

Рис. 1. Структурна модель фінансового механізму інвестиційного росту 
Джерело : авторська розробка  
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Інвестиційне поле сприятиме прискореному обміну інформаційними, фінансовими, товарними, 
технологічними та іншими ресурсами і послугами всередині цього поля, що об’єднуватиме та 
підтримуватиме надзвичайно тісний системний взаємозв’язок як між всіма суб’єктами поля, так і 
окремих суб’єктів між собою, значно прискорюючи швидкість сприйняття, аналізу, реагування, 
регулювання та корегування проблем, що виникають в системі чи окремому суб’єкті інвестиційної 
системи, цим самим значно підвищуючи функціональність всієї системи та сприяючи подальшому 
інвестиційному росту. 

Ефективна реалізація фінансового механізму інвестиційного росту виступає ключовим 
завданням для вирішення багатьох економічних проблем сьогодення. Вона підштовхуватиме до 
активного включення в процес інвестування великої кількості нових вітчизняних та закордонних 
інвесторів.  

Інвестиційне зростання повинно стати рушієм виробничого процесу, підвищити низьку 
платоспроможність населення та сприяти подальшому розширенню виробництва, у зв’язку із 
зростанням рівня споживчих можливостей населення. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою удосконалення інвестиційної політики 
держави і реалізації фінансового механізму інвестиційного росту та впровадження напрацьованих 
розробок в практичну сферу пропонується: 

Верховній Раді України: забезпечити прийняття законодавчого поля у сфері інвестицій для 
можливості формування та функціонування фінансового механізму інвестиційного росту; 

Кабінету Міністрів України: розробити довгострокову програму нарощення інвестицій на основі 
запропонованого механізму інвестиційного росту; 

Міністерствам і відомствам: всіляко сприяти розробці та впровадженню даного механізму в 
дію на всіх рівнях й етапах формування та функціонування; 

Місцевим виконавчим органам: на високому рівні провести роз’яснювальні роботи для 
фінансових структур всіх рівнів, населення та всіх інших учасників інвестиційного поля по основах 
функціонування механізму інвестиційного росту;  

Створити органи підтримки суб’єктів інвестиційного поля при обласних адміністраціях, 
які сприятимуть вирішенню проблем та питань, що виникають у суб’єктів інвестиційного поля в процесі 
функціонування фінансового механізму інвестиційного росту. 
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Максимів Д.Я. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОСТУ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 
Мета - формування та обґрунтування теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо розробки 

фінансового механізму інвестиційного росту. 
Методика дослідження. Методологічну основу наукового пошуку склали наступні методи наукових 

досліджень: наукового узагальнення, аналізу, порівняння, індукції, дедукції, моделювання та систематизації – при 
моделюванні, групуванні й систематизації інформації у напрямку дослідження та обґрунтуванні сутності і 
поглибленні розуміння інвестиційного росту як окремої економічної категорії. 

Результати. За результатами дослідження сформовано й обґрунтовано нове економічне поняття 
«фінансовий механізм інвестиційного росту» та поглиблено розуміння сутності економічної категорії «інвестиції». 
Запропоновано новаторську концепцію зростання інвестиційних ресурсів на основі впровадження фінансового 
механізму інвестиційного росту; розроблено теоретичну основу, економічну модель та рекомендації щодо 
формування і функціонування фінансового механізму інвестиційного росту. 

Наукова новизна. В даній роботі здійснено теоретичні узагальнення та представлено авторський варіант 
розв’язання наукової проблеми з розробкою нового напряму наукових досліджень – формування теоретичних 
основ фінансового механізму інвестиційного росту в контексті вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень. 

Практична значущість. Результати дослідження формують новаторську модель фінансового механізму 
інвестиційного росту, яка може бути використана у науковому процесі та подальших наукових дослідженнях в 
напрямку удосконалення інвестиційної політики держави та стимулюванні інвестиційно-інноваційних процесів. 

Ефективна реалізація фінансового механізму інвестиційного росту сприятиме вирішенню багатьох 
економічних і соціальних проблем сьогодення та підштовхуватиме до активного включення в процес інвестування 
великої кількості нових вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Інвестиційне зростання стане рушієм виробничого 
процесу, підвищить низьку платоспроможність населення та сприятиме подальшому розширенню виробництва. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний ріст, економічний ріст, капітал, фінансовий механізм 
інвестиційного росту, інвестиційне поле. 

 
Maksymiv D.Y а. FINANCIAL MECHANISM OF INVESTMENT GROWTH AS THE BASIS FOR STABILITY OF 

STATE ECONOMY 
Purpose -  is the formation and substantiation the theoretical principles and practical recommendations for the 

development of the financial mechanism of investment growth. 
Methodology of research. The methodological basis of scientific research were the following methods of 

research: scientific generalization, analysis, comparison, induction, deduction, modeling and systematization - in 
modeling, grouping and classification of information towards research and substantiation of essence and deepening 
understanding of investment growth as a separate economic category. 

Findings. The study formed and reasonably new economic concept of «financial mechanism of investment 
growth » and in depth understanding of the essence of economic categories "investment". Is proposed pioneering 
concept of growth of investment resources through the introduction of a financial mechanism for investment growth; 
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developed by theoretical foundations, the economic model and recommendations for the formation and operation of the 
financial mechanism of investment growth. 

Originality. In this paper we developed by theoretical generalization and presented draft of solving scientific 
problems with the development of a new direction of research – formation the theoretical foundations of the financial 
mechanism of investment growth in the context of domestic and foreign research. 

Practical value. Results of the research form the pioneering model of financial mechanism of investment growth, 
which can be used in the scientific process and of further research towards improving the investment policy and stimulate 
investment and innovation processes. 

Efficient realization of the investment growth financial mechanism is essential for solving numerous economic and 
social problems and it will lead to an active engagement of many new domestic and foreign investors into the investment 
process. The investment growth should trigger the production process, increase low household’s capacity to pay and 
promote further production expansion. 

Key words: investment, investment growth, economic growth, capital, financial mechanism of investment growth, 
investment field. 

 
Максимов Д.Я. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО РОСТА КАК ОСНОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА 
Цель - формирование и обоснование теоретических основ и практических рекомендаций по разработке 

финансового механизма инвестиционного роста. 
Методика исследования. Методологическую основу научного поиска составили следующие методы 

научных исследований: научного обобщения, анализа, сравнения, индукции, дедукции, моделирования и 
систематизации – при моделировании, группировке и систематизации информации по направлению 
исследования, а также обосновании сущности и углублении понимания инвестиционного роста как отдельной 
экономической категории. 

Результаты. По результатам исследования сформировано и обоснованно новое экономическое понятие 
«финансовый механизм инвестиционного роста», а также углубленно понимания сущности экономической 
категории «инвестиции». Предложено новаторскую концепцию роста инвестиционных ресурсов на основе 
внедрения финансового механизма инвестиционного роста; разработано теоретическую основу, экономическую 
модель и рекомендации по формированию и функционированию финансового механизма инвестиционного 
роста. 

Научная новизна. В данной работе осуществлено теоретические обобщения и представлен авторский 
вариант решения научной проблемы с разработкой нового направления научных исследований – формирование 
теоретических основ финансового механизма инвестиционного роста в контексте отечественных и зарубежных 
научных исследований. 

Практическая значимость. Результаты исследования формируют новаторскую модель финансового 
механизма инвестиционного роста, которая может быть использована в научном процессе и дальнейших 
научных исследованиях в направлении усовершенствования инвестиционной политики государства и 
стимулировании инвестиционно-инновационных процессов. 

Эффективная реализация финансового механизма инвестиционного роста будет способствовать 
решению многих экономических и социальных проблем сегодняшнего дня, а также подталкивать к активному 
включению в процесс инвестирования большого количества новых отечественных и зарубежных инвесторов. 
Инвестиционный рост станет двигателем производственного процесса, повысит низкую платежеспособность 
населения и будет способствовать дальнейшему расширению производства. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный рост, экономический рост, капитал, финансовый 
механизм инвестиционного роста, инвестиционное поле. 
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ПРОПОЗИЦІЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 
Постановка проблеми. Реформи в освіті, на порозі яких стоїть Україна, передбачають значні 

зміни умов функціонування ВНЗ. Загальновизнано, що ефективність соціально-економічного розвитку 
країни багато в чому залежить від стану кадрового потенціалу, професійної, технічної, економічної і 
наукової підготовки фахівців і, в меншій мірі – від нагромадження матеріальних елементів. Це 
дозволяє розглядати вищу школу як інститут держави і одночасно як інститут ринкової економіки, що 
забезпечує безперервне надання широкого спектру освітніх послуг різним суб’єктам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки збільшився інтерес до вивчення 
ринку освітніх послуг, про що свідчить значна кількість публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених. 
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Ґрунтовне дослідження аспектів розвитку ринку освітніх послуг міститься у працях В.П. Андрущенка, 
Б.М. Данилишина, К Б. Братаніч, К.В. Корсака, В.І. Куценко, О.А. Кратта, В.І. Лугового, 
Т.Є. Оболенської, В.М. Огаренко, В.С. Сотнікової, В.І. Токаревої. Незважаючи на велику 
різноманітність порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у сучасній науці окремі їх 
аспекти залишились не вирішеними. Так, потребує розгляду питання оцінки пропозиції освітніх послуг 
на національному та глобальному рівнях. 

Постановка завдання.  Метою статті є оцінка пропозиції освітніх послуг на національному та 
глобальному рівнях. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

-  дати оцінку пропозиції освітніх послуг на національному рівні;  
-  розглянути міжнародні послуги у сфері вищої освіти; 
- запропонувати напрями вдосконалення пропозиції освітніх послуг на національному та 

глобальному рівні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Уряд, виконуючи роль замовника та 

координуючого центру, здатний проводити політику постійного пошуку шляхів удосконалення 
діяльності структур вищої освіти. Ефективність роботи таких структур багато в чому залежить від 
ступеня їх адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища. При цьому, як зазначає Д. Норт, 
необхідно досліджувати інституціональний контекст, для з’ясування того, який вид попиту існує в 
суспільстві на види знань та професійної майстерності. Загальні висновки можуть бути наступними: 1) 
інституціональна основа визначає напрямки накопичення знань та професійної приналежності; 2) ці 
напрямки є вирішальним фактором довгострокового розвитку суспільства [1, с.101]. 

Господарюючі суб’єкти можуть вкладати кошти в придбання знань, які підвищують 
продуктивність фізичного і людського капіталу, що призводить до сумарного збільшення 
продуктивності виробництва і веде до економічного зростання. Економічні суб’єкти з досить сильними 
позиціями в відстоюванні своїх інтересів використовують державу для досягнення цілей, коли вигоди 
від максимізації в цьому напрямку перевищують вигоди від капіталовкладень в рамках існуючих 
обмежень. Організації можуть стимулювати інтерес суспільства до капіталовкладень в різні види 
професійної майстерності та знань, що буде опосередковано впливати на їх прибутковість. Такі 
капіталовкладення будуть сприяти накопиченню знань в суспільстві, виступаючи запорукою 
економічного зростання [1, с.102-103]. 

Належність сфери вищої освіти до суспільного сектору економіки дозволяє дослідити, яким 
чином переваги громадян трансформуються в стратегічні цілі держави, за рахунок чого її економічна 
діяльність може стати більш раціональною. Можна констатувати, що підвищення споживання освітніх 
послуг слугує одним з кроків на шляху досягнення Парето-оптимізації, яке найкращим чином 
відповідає інтересам кожного з учасників ринку, а домінування позитивних ефектів освіти забезпечує 
вигоду суспільству загалом. 

Ринки певних товарів і послуг (в т.ч. освіти) характеризуються інформаційною асиметрією, тобто 
нерівномірним розподілом інформації, необхідної для прийняття рішень про купівлю та продаж. 
Покупець вимушений приймати рішення про придбання послуги до того, як проявляться її конкретні 
корисні властивості. Це не надто суттєво, якщо послуги стандартизовані, а їх споживчі якості наочні й 
можуть оцінюватися цілком об’єктивно. Однак, в освіті для оцінки послуг потрібна висока ступінь 
компетенції, що для багатьох споживачів є проблемою. Освітні установи найчастіше розглядаються як 
некомерційні організації, в яких існує т.з. заборона на розподіл прибутку. Отриманий прибуток в цьому 
випадку повністю витрачається на потреби самої організації, розвиток її матеріальної бази. Так, 
некомерційний університет має в умовах розвиненої ринкової економіки різні джерела доходів: від 
благодійних пожертвувань до виручки від реалізації послуг. Ціни на деякі послуги можуть не покривати 
витрат на їх надання. Це найчастіше відноситься до плати за навчання, яку вносять студенти (якщо 
така плата передбачена). Інші послуги, наприклад, проведення досліджень на замовлення 
підприємств, можуть приносити прибуток. Для того щоб забезпечити економічне благополуччя ВНЗ, 
сумарні доходи з усіх джерел повинні перевершувати поточні витрати в цілях необхідності 
фінансування розвитку організації та утворення резервних фондів.  

Попит населення на суспільне благо «освіта» формується шляхом агрегування індивідуального 
попиту. Диференціація запитів споживачів відбивається в диференціації тієї плати, за яку благо в 
рівній кількості дістається різним споживачам. Формування попиту на суспільне благо освіта 
представлене на рис. 1. Криві індивідуального попиту D1, D2, D3 відображають можливі преференції 
споживачів. Припустимо, що благо виробляється в кількості Q* і споживається трьома індивідами. В 
цьому випадку оптимальним був би такий розподіл фінансового тягаря, за якого один із споживачів 
сплачував би ціну, рівну P1, другий – P2, а третій отримував би компенсацію за незручності, рівну P3, 
користуючись благом, яке має для нього негативну корисність. 

Диференціація оплати споживачами одиниці суспільного блага є виправданою. Для приватних 
благ в стані рівноваги граничні норми заміщення (MRS) для всіх індивідів рівні між собою, співпадають 
з визначеною нормою трансформації (MRT) і тотожні співвідношенню цін на дані блага. Водночас 
норма трансформації суспільного блага дорівнює сумі норм заміщення: 
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MRT = MRSi,                                        
де MRSi – гранична норма заміщення для i-го індивіда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Індивідуальний і агрегований попит на суспільне благо  
*Примітка. Y – гранична корисність одиниці блага; Q* – кількість благ, що постачаються на ринок; D1, 
D2*, D3 – криві індивідуального попиту; D – крива агрегованого попиту. 

Джерело: [2, с.48] 
 
Таким чином, індивідуальний споживач не сплачує повністю ціну, за якою благо постачається 

суспільству, а лише вносить певну частку. При цьому диференціація оплати споживачами суспільного 
блага бажана, так як зростання функцій корисності для різних споживачів будуть різними і можуть бути 
досягнуті за рахунок третього індивіда, для якого це постачання означає зниження рівня добробуту й 
оплачуватиметься за ціною при від’ємній корисності. Очевидно, що якщо готовність платити за 
суспільне благо у всіх споживачів позитивна, але не однакова, а тягар фінансування виробництва 
розподіляється порівну, відбувається перерозподілення на користь тих, чия гранична готовність 
платити нижча. Отже, індивідуальні ціни суспільних благ повинні диференціюватися відповідно до 
диференціації граничних норм заміщення. 

Зміна попиту на освітні послуги у великій мірі залежить від впливу державних субсидій на їх 
споживання. Так, С.Рощин і Т.Разумова розглядають «ефект Пельтцмана», який полягає в тому, що 
після надання державою субсидії на освіту деякі родини починають витрачати на освіту менше коштів, 
ніж раніше [3, с.160]. Субсидування в даному випадку розглядається не як грошова допомога сім’ям, а 
як підтримка навчальних закладів. Лінії бюджетних обмежень для багатих, середніх і бідних сімей (рис. 
2) можна представити як: 

В = ре*Е + рх*Х або рх*Х = В – реЕ, 
де ре і рх – ціна освітніх послуг та інших споживаних благ; Е – кількість послуг освіти, що 

споживаються; Х – кількість інших споживаних благ. 
Якщо держава пропонує певну кількість освітніх послуг (ОЕ*) безкоштовно в державному 

навчальному закладі, то для бідної сім’ї є можливість поліпшити своє становище, перемістившись в 
точку С3. Сім’я середнього класу переміститься з точки В2 в точку С2, яка знаходиться на кривій 
байдужості I4 і відповідає більш високому рівню корисності. Дане переміщення означає, що сім’я 
скоротить споживання освітніх послуг, буде менше інвестувати в освіту та вважатиме за краще 
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взаємодіяти із закладами, які отримують субсидії. Багаті родини залишаться в точці В1, але якщо вони 
скористаються послугами освітніх структур, які отримують субсидії (точка С1), то вони перемістяться 
на більш низький рівень корисності. В результаті споживання освітніх послуг бідними сім’ями зросте, 
сім’ями середнього класу – скоротиться, багатими сім’ями – не зміниться. 
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Рис. 2. Вплив субсидій на інвестиції в освіту  

Джерело: [4, с.161] 
 
Таким чином, основний результат введення субсидій полягає в зміні структури сімей за 

доходом, що споживають освітні послуги. Залежно від кількості бідних і середніх сімей можлива 
ситуація, за якої надання безкоштовної освіти не збільшить попит і витрати на придбання освітніх 
послуг, а може знизити їх споживання. Також, при оцінці сукупного впливу державних субсидій, можна 
відзначити, що деякі індивіди вважатимуть за краще не здобувати вищу освіту, і у них відповідно 
будуть горизонтальні криві байдужості. Вони знаходитимуться в точках А2 або А1 і нічого не виграють 
від поширення системи надання безкоштовних освітніх послуг [3, с. 161-162]. 

Одна із особливостей ринку освітніх послуг полягає у тому, що за співвідношенням попиту та 
пропозиції даний ринок довгий час відносився до категорії ринку продавця, за умов якого попит 
переважає пропозицію. Проте, враховуючи демографічні проблеми багатьох європейських країн (в т.ч. 
України), а також низку економічних чинників, цей ринок прямує до значення, коли попит та пропозиція 
наближаються до знаку рівності, що часто негативно впливає на якість освітніх послуг. 

Суттєвою проблемою на шляху розвитку освітньої сфери є невідповідність між попитом і 
пропозицією як в середині самого ринку освітніх послуг, так і між ним та ринком праці. Проте досягнути 
кількісного взаємоузгодження між ринком освітніх послуг та ринком праці неможливо, адже ринок 
праці виявляє попит на спеціалістів в першу чергу на регіональному рівні, а рішення про отримання 
освіти приймаються населенням із врахуванням можливого попиту на отриману освіту не тільки в 
даному регіоні, але й на інших регіональних та національних ринках праці. Тому освітні заклади 
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повинні чітко розуміти, на який ринок праці вони працюють [3, с. 184]. Специфіка формування попиту 
та пропозиції на цьому ринку зумовлена високим ступенем втручання держави: запровадження 
державного незалежного оцінювання для отримання вищої освіти, регулювання цінової політики 
вартості навчання, централізоване встановлення ліцензійного обсягу набору абітурієнтів за 
напрямами підготовки тощо. 

Розглядаючи механізм взаємодії попиту та пропозиції на сучасному етапі розвитку ринку освітніх 
послуг, можна виділити наступні його особливості: зростання попиту на послуги в рамках асортименту 
спеціальностей  призводить до зростання пропозиції у випадку відповідності цілям освітніх закладів; 
спад попиту на деякі спеціальності не призводить до відповідного зниження пропозиції в рамках 
стратегії підготовки спеціалістів на цільовій основі для потреб розвитку промисловості; період реакції 
пропозиції на зміну попиту знаходиться в рамках тактичного управління (1-3 роки), період задоволення 
попиту, який впливає на його формування, – в рамках стратегічного управління (5-6 років) [5, с. 12]. 

Особливості діяльності вищої школи пов’язані з тим, що на ринку вищої освіти взаємодіють 
кілька типів суб’єктів: споживачі – студенти, які отримують освітні послуги; батьки як покупці, що 
оплачують освітні послуги та впливають на вибір освітнього закладу і форми навчання; роботодавці, 
які зацікавлені в оновленні кадрів і вдосконаленні професіоналізму співробітників, і які здійснюють 
оплату за навчання студентів у рамках цільового набору, надають спонсорську підтримку, патронаж, 
шефство освітній установі, можуть входити до складу опікунської ради та впливати на управління 
вузом, а також пропонують свої підприємства в якості баз виробничої практики студентів; держава – 
замовник освітніх послуг ВНЗ, що зацікавлений у формуванні трудових ресурсів, які б забезпечили 
довгостроковий прогресивний розвиток суспільства, наступність культурних і наукових традицій.  

В залежності від цінових факторів на ринку, що визначають рівень попиту на послуги, слід 
класифікувати асортимент освітніх послуг: освітні послуги престижного попиту, ціни на які практично 
не призводять до змін попиту (навчання підприємців, ліцензійне навчання, програми МВА, престижні 
спеціальності), послуги масового (еластичного) попиту (загальна середня освіта, дошкільна освіта, 
послуги популярних професій) та послуги нецінового попиту (попит на «робочі» професії технічного 
профілю) [3, с.14]. 

Одним з головних завдань позиціонування ВНЗ на ринку освітніх послуг є обґрунтування 
способу досягнення ними конкурентних переваг. Товарна пропозиція на ринку освітніх послуг 
відрізняється достатньою різноманітністю. Так, Т.В. Астаф’єва виділяє два типи освітніх послуг, які 
надаються вузами: традиційні (класичні) – виявляються за допомогою очної, заочної, вечірньої форм 
навчання, і змішані (сучасні) – створюються в процесі дистанційного, відкритого, змішаного навчання 
та екстернату [6].  

Сьогоднішні студенти розглядають як пріоритет не тільки якість вузівської підготовки, але і 
комфортність самого свого перебування у стінах вищої школи. Н. Покровський, на основі узагальнення 
вітчизняного та зарубіжного досвіду, вказує на ряд змін в запитах споживачів щодо послуг вищої 
освіти: «… ставлення студентів та їх батьків до університетського утворення стає більш споживчим. 
Велике значення набувають такі компоненти вибору університету, як широко відомий бренд, красивий 
і переконливий каталог, хороша реклама, наявність сучасного сайту та ін. Принцип «ціна – якість» 
перетворюється на провідний у визначенні вищого навчального закладу майбутнім студентом і його 
батьками» [7]. Ця зміна споживчих переваг пов’язана з особливостями абітурієнтів та студентів ХХI 
ст.: для більшості з них університетська освіта втратила характеристику «доленосності», навчання в 
університеті – це лише епізод у їх житті, який розгортається паралельно з іншими, не менш важливими 
моментами. 

Розвиток комерційної складової вищої школи відбувається за рахунок збільшення обсягу та 
асортименту платних освітніх послуг державних вузів, а також розширення поля діяльності 
недержавних вузів, які конкурують як між собою, так і з державними вузами. Конкурентоспроможність 
державних вузів пов’язана з існуванням їх наукових шкіл, з авторитетністю для роботодавця диплома 
державного зразка, який є гарантією якості навчання. Навіть якщо навчання в державному вузі на 
позабюджетній основі коштує дорожче, ніж у недержавному вузі, там як і раніше зберігається високий 
конкурс абітурієнтів.  

В умовах інноваційного розвитку економіки сфера освіти відіграє особливу роль, що полягає у 
формуванні та вдосконаленні активного елемента інноваційного розвитку – людського капіталу. 
Впровадження нових технологій безглуздо та неможливо без достатньої кількості 
висококваліфікованих кадрів. В силу цієї функції сфера освіти є ключовим елементом інноваційної 
системи країни, здатним забезпечити її ефективність. Вузи, які обрали інноваційний шлях розвитку, 
стають конкурентоспроможними вузами-лідерами на ринку освітніх послуг. Оскільки тільки інноваційні 
ВНЗ здатні швидко адаптуватися до контекстуальних змін, то інноваційна діяльність стає основним 
фактором їх конкурентоспроможності на ринку [8]. Під інноваційним ВНЗ будемо розуміти освітню 
установу з глибокою інтеграцією наукової, освітньої та інноваційної діяльності, що забезпечує сталий 
розвиток. Головне завдання інноваційного ВНЗ – якісна підготовка інноваційно-орієнтованих фахівців 
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для пріоритетних галузей науки, техніки і технологій на основі єдиного процесу отримання, 
розповсюдження та застосування нових знань.  

Найбільш комплексно роль освіти в сучасному світі дають зрозуміти концепції освітніх сигналів, 
соціального капіталу та груп інтересів. З точки зору теорій інвестицій в людський капітал, освітня 
система виступає як одержувач фінансових впливів, на «виході» якої утворюється готовий «продукт» 
– фахівець, що має можливості отримувати вищі доходи на ринку праці. Однак чи дійсно студенти 
інвестують у людський капітал, розраховуючи на більш високу віддачу від отриманих навичок, чи в 
результаті отримання освіти вони просто отримують можливість сигналізувати про свої індивідуальні 
здібності для позиціонування себе на ринку праці? Концепція освітніх сигналів М. Спенса [1], згідно 
якої освіта слугує механізмом відбору, отже, конкурує з теорією людського капіталу Г. Беккера [2], в 
якого освіта лише підвищує продуктивність праці працівників.  

В моделі М. Спенса дві групи індивідів різняться своїми здібностями (рис. 3). Більш здібні 
індивіди несуть нижчі витрати отримання освітнього сигналу та мають більш високу продуктивність в 
якості працівників. Роботодавці готові заплатити їм більш високу заробітну плату, ніж членам групи 
менш здібних працівників. Якщо менш здібні індивіди прикладуть зусилля для отримання освітнього 
сигналу, їх вигоди будуть менші за вигоди більш здібних, і навіть менші, ніж якби вони його не 
отримували. Таким чином, система освіти виконує функцію відбору, видаючи дипломи більш здібним 
індивідам, відділяючи їх від менш здібних. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Оптимізуючий вибір освіти для двох груп індивідів  
*Примітка. С – витрати на отримання освітнього сигналу (втрати часу, грошей), відповідно витрати більш 
здібних індивідів менші за витрати менш здібних (С2 < С1) за будь-якого рівня освіти; Y – рівень освіти; W – 
заробітна плата як функція від Y (після отримання граничного значення освітнього рівня Y* роботодавці 
готові значно підвищити зарплату); В1 – вигоди менш здібних індивідів; В2 – вигоди більш здібних індивідів; В*

1 
– вигоди менш здібних індивідів, якби вони доклали зусиль для отримання освітнього сигналу; Y1, Y2 – 
оптимальний рівень освіти для членів першої і другої групи індивідів відповідно. 

 Джерело: [1, с.363] 
 
Отже, з точки зору теорії «освітніх сигналів» («фільтрів») освітня установа розглядається як 

свого роду «розподілювач» приватних вигод між споживачами, виробниками освітніх послуг та 
роботодавцями [9]. При цьому функціональне завдання освітнього закладу зводиться до зниження 
інформаційної асиметрії на ринку освітніх послуг за рахунок розвитку його «брендингової» 
компоненти, що дозволяє йому успішно децентралізувати свою систему фінансових надходжень. 

Теорія соціального капіталу наголошує на важливості «ділової репутації, взаємної симпатії, 
товариськості та соціальній взаємодії серед груп індивідів і сімей» [10]. За визначенням П. Бурд’є [11], 
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соціальний капітал представляє собою «сукупність реальних та потенційних ресурсів, пов’язаних із 
володінням стійкою мережею більш-менш інституціоналізованих відносин взаємного знайомства та 
визнання (членства у групі). Ф. Фукуяма визначив соціальний капітал як набір неформальних 
цінностей чи норм, які поділяються членами групи і роблять можливим співробітництво всередині неї 
[12]. Загалом соціальний капітал проявляється в укріпленні довіри між суб’єктами, що взаємодіють між 
собою, щодо виконання виникаючих у них очікувань щодо норм та правил такої взаємодії.  

Розвиток освіти в контексті теорії соціального капіталу сприяє формуванню системи цінностей 
та соціальних зв’язків, які сприяють модернізації суспільства. Рівень освіти є головним фактором, що 
визначає накопичення соціального капіталу, яке відбувається в результаті безперервної взаємодії 
людей, а спільне навчання в групі є базовою компонентою такої взаємодії.  

Рівень освіти розглядається як фактор, що позитивно впливає на здатність до ефективного 
суспільного вибору. Так, Л. Мізес наголошував, що неосвічені індивіди готові безапеляційно 
підтримати правлячу групу, що діє всупереч їх інтересам [13]. С. Ліпсет стверджує, що «освіта 
розширює кругозір людини, дозволяє їй зрозуміти потреби у толерантності, стримати її від приєднання 
до екстремістських доктрин, покращує її здатність приймати раціональний вибір в якості виборця». 
Ефективна система освіти, отже, повинна стати способом просвітництва населення, підвищення рівня 
компетентності людей в суспільстві.  

Найкращим прикладом виконання освітою функції відбору та формування соціального капіталу 
є «елітарна вища освіта» (особливо це стосується дипломів найкращих ВНЗ Великобританії та США, 
Японії). В традиційних суспільствах не існувало вищої освіти у сучасному її розумінні, однак були 
інститути, які можна прирівняти до інститутів елітної освіти. Наприклад, в імперії інків освіта 
розглядалась не лише як інструмент відбору членів майбутньої еліти, але й як засіб ідеологічної 
обробки [9, с. 59].  

В період виникнення вищої освіти «університетський диплом був свідченням певної соціальної 
належності, знаком лояльності встановленому політичному порядку, справжня ж освіта отримувалась 
поза університетом – в родині, салонах, шляхом відвідування приватних лекцій, читання книг, а також 
безпосередньо на практиці на початку кар’єри» [14]. Однак у ті часи освіта повинна була формувати 
зручного для правлячого режиму конформіста, а не компетентну, критично мислячу особистість. 
Велике значення надавалось недопущенню отримання освіти представникам нижчих верств 
населення, що й донині зберіглося в багатьох країнах Африки, Азії та Латинської  Америки. 

У 1930-1970-х рр. у СРСР намітилась тенденція поширення вищої освіти серед широких верств 
населення, що пояснювалось зацікавленістю держави у підготовці кваліфікованих працівників для 
сфери виробництва, поширенні ідеології соціалізму та формуванню нової еліти з лояльних у 
політичному сенсі студентів. Після 1991 р. в Україні відмічено ще більше поширення вищої освіти 
серед молоді, навіть незважаючи на демографічний спад з 2009 р. Проте сьогодні вітчизняна освіта 
вже перестала виконувати свою сигнальну функцію, а слугує скоріше лише як ретранслятор знань. В 
Україні вища освіта перетворилась не лише у масове явище, що позначається на її якості, але й стала 
обов’язковим атрибутом сучасної людини. 

Беручи до уваги групи інтересів, слід відмітити, що у сфері освіти їх є кілька: студенти, 
викладачі, адміністрація ВНЗ, чиновники державних структур управління освітою та представники 
бізнесу, які працевлаштовують випускників. Студенти зацікавлені в мінімізації витрат (у формі грошей 
та часу) та максимізації якості отриманої освіти, що допоможе їм бути конкурентоспроможними на 
ринках праці відповідно до вимог роботодавців. Викладачі фактично зацікавлені у збільшенні витрат 
на освіту у тій частині, в якій вони формують їх зарплату, а також мінімізації витрат часу на роботу. 
Чиновники у сфері вищої освіти та адміністрація ВНЗ зацікавлені у зростанні витрат на цю галузь і 
підтримці освіти на високому рівні. Роботодавці, висуваючи вимоги до якості освіти випускників, 
прагнуть отримати кваліфікованих спеціалістів, не докладаючи зусиль для їх стажування, 
перенавчання та підвищення кваліфікації.  

На сучасному етапі розвитку освіти вплив основних груп інтересів пов’язаний з їх чисельністю. 
Оскільки з 2000-х рр. в Україні почала скорочуватись кількість молоді та, відповідно, розміри групи 
інтересів студентів, отже, змінився характер конкуренції між тими, хто навчається: зменшилась 
загроза відрахування з ВНЗ, вимоги до якості кваліфікаційних робіт, рівня знань студентів «на вході» 
та «на виході» з університету.  

Оскільки в процесі навчання знання передаються не лише від викладача до студента, але й від 
одних студентів до інших, то при зростанні кількості студентів, що припадають на одного викладача, 
збільшується кількість студентів в групах, а викладачі втрачають можливість застосовувати 
індивідуальний підхід до кожного студента. Спостереження підтверджують [9, с. 63], що студенти в 
процесі спілкування один з одним нездатні обговорювати предмети, які входять до програми навчання, 
отже, підвищення кількості студентів на одного викладача неминуче позначається на якості освіти.  

Головною проблемою вітчизняної вищої освіти сьогодення є її негнучкість, коли в процесі 
навчання примус превалює над свободою. Студенти часто вивчають предмети, які їм не цікаві і не 
будуть потрібні у майбутньому житті. Тому Болонський процес та нові реформи, пов’язані із вищою 
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освітою, спрямовані якраз на забезпечення можливості вибору: предметів, форм навчання, 
викладачів, тем наукового дослідження. Варіативність та можливість вибору предметів для навчання 
повинні не просто декларуватися ВНЗ, а існувати насправді. Також існує недостатній зв’язок між 
системою вищої освіти та сферою виробництва товарів та надання послуг. Виробнича практика не 
вирішує проблеми, оскільки організації розглядають практикантів як безкоштовну та 
низькокваліфіковану робочу силу, і не прагнуть їх навчати, що зводить значення практики виключно до 
набуття знайомств та формування соціального капіталу. Проблема фінансування навчального 
процесу також не перестає бути актуальною, адже від того, хто фінансує освітній процес, напряму 
залежить його зміст. Необхідною є автономія освіти від впливу груп спеціальних інтересів, тобто 
фінансова незалежність ВНЗ та диверсифікація джерел доходу. Тривалий процес занепаду наукового 
та освітнього рівня в Україні призвів до масового поширення некваліфікованих кадрів, в основі чого 
лежить проблема мотивації та комунікації. Необхідними є стимули для підвищення кваліфікації, що 
охоплюють не лише зростання зарплат викладачів і посилення конкуренції між ними, але й 
розширення співробітництва між різними науковими школами шляхом участі у наукових семінарах, 
проведенні спільних досліджень, публікації колективних праць.  

Сьогодні на глобалізованому ринку освітніх послуг сформувалися стійкі «потоки – коридори». 
Якщо раніше трансконтинентальні освітні потоки відтворювали світові міграційні потоки робочої сили, 
то в сучасних умовах вони «відображають» конкурентну боротьбу між постачальниками й 
одержувачами освітніх послуг, що призводить до виникнення нових гравців. Потоки міжнародної 
академічної мобільності складають більше 3 млн. осіб на рік. Всесвітня організація торгівлі включила 
освіту в список послуг, торгівля якими регулюється положеннями Генеральної угоди про торгівлю в 
сфері послуг. 

В даний час на світовому ринку освітніх послуг спостерігаються наступні тенденції: 
1. Збільшення загальної кількості іноземних студентів в середньому на 6% в рік. І якщо, в 1960 р. 

в світі налічувалося 250 тис. іноземних студентів, то до початку 80-х рр. їх число зросло до 1 млн., а 
до 2000 – до 2,1 млн. У 2009 р. загальна кількість іноземних студентів, стажистів, аспірантів становила 
3,37 млн., а до 2025 р., згідно з прогнозом ЮНЕСКО, чисельність іноземних студентів може досягти 
7,2 млн. осіб. 

2. Висока конкуренція серед всіх країн-учасниць освітнього ринку та поява «нових» регіональних 
країн-лідерів. 

3. Розвиток інтеграційних процесів у світовому освітньому просторі. 
4. Зростання ступеня привабливості професійної освіти і, як наслідок, збільшення попиту на 

послуги освітніх інститутів за рахунок різноманітності професійних освітніх програм, рівня отримання 
освіти, термінів навчання, складу нормативно-методичних та навчально-методичних матеріалів, 
професорсько-викладацького складу. 

5. Розвиток транскордонних форм навчання іноземних громадян. 
6. Розвиток інформаційних технологій і телекомунікацій. 
7. Інтернаціоналізація та гармонізація національних систем вищої освіти. 
За даними ЮНЕСКО [15], освітні послуги для іноземців пропонують тисячі вузів із 140 держав, 

хоча основна частка міжнародного освітнього бізнесу припадає на кілька розвинених країн Північної 
Америки та Західної Європи, де навчається понад половини всіх іноземних студентів світу. На 
сучасному ринку освітніх послуг основними лідерами є США (19,6%), Великобританія (11%), Австралія 
(7,6%), Франція (7,4%) і Німеччина (5,9% іноземних студентів). Австралія за період 2000-2013 рр. 
збільшила свою частку на освітньому ринку з 5,4% до 7,6 % і стала займати третє місце серед 
світових лідерів. Нова Зеландія збільшила свою частку майже в 3 рази і зараз щорічно навчає близько 
40 тис. студентів. Справжній прорив у навчанні іноземців здійснив сьогодні Китай. За даними 
Міністерства освіти КНР, за період 1978-2013 рр. чисельність іноземних студентів зросла з 1,236 до 
61,211 млн. осіб. Інші країни Південно-Східної Азії, такі як Республіка Корея (частка на світовому 
освітньому ринку близько 1,5 %), Малайзія і Сінгапур (частки в даний час складають по 1,2%) також 
докладають чималих зусиль в сфері експорту освітніх послуг і активно нарощують свої позиції на 
цьому ринку. В Африці одним з лідерів освіти є ПАР (частка на світовому ринку освітніх послуг близько 
1,8%), серед країн Близького Сходу і Північної Африки – Єгипет і ОАЕ (по 1%), Йорданія (0,8%). У 
Латинській Америці – Куба (0,9%), а в країнах СНД – Росія (4,1 %). Решта країн світу навчають 
близько 16,3% іноземних студентів. 

Якщо поглянути на світовий ринок освітніх послуг з точки зору споживання, то ми помітимо, що 
за чисельністю студентів, що виїжджають, лідирує азіатський регіон (47%). Далі з великим відривом 
слідують країни Європи (27%), Африки (8%) і країни регіону Близького Сходу та Північної Африки 
(8%), Латинська Америка (7% ) і країни Північної Америки (3%). 

Таким чином, умовно можна виділити кілька основних потоків іноземних студентів на світовому 
ринку освітніх послуг: найбільше студентів виїжджає з країн Азії та Океанії в США і Канаду, в країни 
Європи. Другий за величиною потік спостерігається в рамках Європейського Союзу. Очевидно, що 
стан експорту освітніх послуг визначається привабливістю країни, її системи вищої освіти і 
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доступністю отримання вищої освіти, престижністю вузів, а також маркетинговою політикою з 
просування освітніх послуг на світовий ринок.  

Розширення експорту освітніх послуг в останні десятиліття увійшло до числа пріоритетів 
державної політики всіх країн світу. Інтерес будь-якої держави до розширення експорту освітніх послуг 
можна пояснити кількома причинами. По-перше, підготовка фахівців для зарубіжних країн стає однією 
з найбільш вигідних статей експорту, а також однією з причин для створення та підтримки робочих 
місць у секторі освітніх послуг. По-друге, підготовка фахівців для інших країн – це сприяння реалізації 
геополітичних та економічних інтересів країни. По-третє, прагнення залучити іноземних студентів 
підштовхує вузи до реформування системи підготовки спеціалістів з урахуванням вимог світового 
ринку праці; підвищення якості навчання; розробки нових навчальних програм і курсів з «включенням 
міжнародних компонентів», що забезпечують підготовленість випускників до роботи в умовах 
глобальної економіки; і, в кінцевому підсумку, перетворення національних університетів в міжнародні 
науково-освітні комплекси. По-четверте, наявність іноземних студентів істотно підвищує репутацію 
вузу. Крім того, країна-експортер освіти може отримувати користь від глобальних зв’язків  з 
випускниками своїх вузів. По-п’яте, іноземні студенти є пріоритетним джерелом поповнення 
чисельності населення та покращення демографічної ситуації, а також трудового потенціалу, тому що 
закінчуючи вуз, вони вже повністю інтегровані в суспільство – володіють мовою, знайомі з культурою 
та законами. Крім того, прагнення країн-експортерів освіти (особливо США, Німеччини) 
використовувати кращих іноземних випускників для розвитку економіки і науки своїх країн. У механізмі 
державного регулювання освіти всіх країн світу особливе місце займають питання, пов’язані з 
державною підтримкою експорту освітніх послуг. 

У боротьбі за іноземних студентів країни застосовують різні методи з просування та 
стимулювання за кордоном власних навчальних програм для залучення більшої кількості іноземних 
студентів для навчання у ВНЗ своїх країн. У зв’язку з цим, було запропоновано три моделі систем 
вищої освіти за типом стимулювання експорту освітніх послуг: 1) традиційна (Великобританія, 
Німеччина, Франція, США, Австралія і Нова Зеландія, Росія) з відповідною історією та традиційною 
якістю освіти; 2) наздоганяльна (Китай, Малайзія, Сінгапур, ПАР) з високим освітнім потенціалом і 
здатністю запропонувати якісний продукт за доступними цінами; 3) новий тип (Бахрейн, Катар, ОАЕ) із 
створенням вільної економічної зони в сфері вищої освіти. Країни цієї групи, будучи в числі лідерів на 
світовому ринку енергоносіїв, створили у своїх державах сучасні університети та інститути за 
моделями кращих світових зразків освітніх установ. Практично кожен національний університет у цих 
країнах тісно інтегрований в мережу американських, чи британських вузів. Іноземні освітні інститути та 
компанії спільно розміщені в економічній зоні з привабливими фінансово-податковими умовами. 

Враховуючи світові тенденції у сфері експорту освітніх послуг та перехід української економіки 
до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку, слід постійно нарощувати конкурентні 
переваги країни в науці, освіті та високих технологіях. За таких умов освітня політика стає одним із 
головних важелів інноваційного розвитку країни, а розширення експорту освітніх послуг стає 
прибутковим видом економічної діяльності, яскравим показником її соціального і культурного 
майбутнього, у т.ч. через підвищення рівня та якості освіти. 

В українських ВНЗ навчається близько 42 тис. іноземних студентів з майже 130 країн світу. 
Більше всього іноземних студентів приїздить з Китаю (6,7 тис.), Російської Федерації (4,5 тис.), Індії 
(2,7 тис.), Йорданії, Пакистану, Ірану, Сирії, Малайзії, Нігерії та ін. Серед українських міст лідерами у 
залученні іноземних студентів є м. Харків – 12,0 тис., Київ – 8,0 тис., Одеса – 5,0 тисяч. У той же час 
темпи зростання чисельності іноземних студентів в Україні (10% щорічно) ще не набули того рівня, 
який відповідав би сучасним можливостям  вітчизняної вищої школи. ВНЗ та місцеві органи влади 
поки що не створили необхідних умов для адаптації іноземних студентів в частині облаштування їх 
побуту та впровадження освітніх програм на іноземній мові. Потребує подальшого розвитку 
інфраструктура залучення кращих іноземних студентів та викладачів, інтернаціоналізація сфери 
освіти. Вищеозначене обумовило розробку Концепції формування експортування освітніх послуг на 
період 2011-2020 рр. та довгострокову перспективу.  

До основних чинників, які визначають вибір іноземними студентами країни та навчального 
закладу, належать: наявність викладання предметів на міжнародних мовах, авторитет країни, 
репутація ВНЗ, вартість навчання та мешкання, гнучкість програм та співставлюваність 
кваліфікаційних вимог, географічні, торгівельні та історичні зв’язки між країнами, активна державна 
політика в просуванні національних освітніх інститутів освіти у глобальному просторі, а також заходи 
щодо організаційного, методичного та соціально-педагогічного супроводження іноземних студентів. 

Світовий досвід зафіксував наявність трьох основних моделей експорту освітніх послуг: 
пасивну, активну та дистанційну. При реалізації пасивної моделі експорту освітніх послуг на першому 
етапі виникають проблеми іміграційного характеру, що полягають в отриманні дозволів на в’їзд і 
проживання під час навчання на території України. Ключовим чинником реалізації пасивної моделі 
експорту освітніх послуг є розширення повноважень Міністерства освіти і науки України у сфері 
управління навчальною іміграцією, тобто вирішення питань повного забезпечення іноземних студентів 
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від сприяння в отриманні візи до процедур медичного страхування та вирішення побутових проблем. 
Наприклад, у США в 2002 р. створена федеральна служба, яка займається тільки питаннями та 
проблемами перебування в країні іноземних студентів. Реалізація активної моделі експорту освітніх 
послуг стримується в першу чергу тим, що в законодавстві України до теперішнього часу чітко не були 
прописані правила та процедури відкриття філій і представництв за кордоном. Часто відкрити і 
забезпечити функціонування філії українського ВНЗ за кордоном набагато легше на підставі 
законодавства іноземної держави, ніж українського. Разом з тим слід зазначити, що держава повинна 
активніше брати участь в організації українськими ВНЗ активної моделі експорту освітніх послуг, 
особливо у сфері міжнародних договорів відомчого рівня. Повноцінна ж реалізація дистанційної 
моделі експорту освітніх послуг ускладнена, оскільки практично відсутня нормативно-правова база 
дистанційного навчання. 

Для заняття Україною гідного місця на світовому ринку необхідна активна участь держави, в 
тому числі створення загальнонаціональної програми експорту освітніх послуг. У даній програмі 
необхідно відобразити основні етапи та напрям по просуванню українських освітніх послуг на світовий 
ринок, вказати пріоритети і послідовність заходів, що приймаються, а також механізми їх реалізації. 

Аналіз досвіду різних країн з організації експорту освітніх послуг показує, що основні елементи 
інфраструктури управління програмами підтримки експорту включають: національні і наднаціональні 
агентства, експертні структури і інформаційні центри, мережу незалежних експертів; регламенти і 
типові конкурсні процедури, зрозуміло описані в конкурсних документах; детально і прозоро 
розроблене методичне забезпечення з підготовки заявок; електронну систему подачі заявок; прозору 
систему оцінки; систему консультування, що оперативно діє; типові контракти для всіх категорій 
претендентів; систему збору і аналізу статистичних даних; зрозумілу систему моніторингу результатів, 
систему індикаторів оцінки результатів і ефективності. 

Планування й узгодження заходів щодо експорту освітніх послуг, включаючи визначення 
пріоритетів по країнах і регіонах, ступеня політичної й економічної доцільності, об’ємів, способів 
надання освітніх послуг, повинно здійснюватися Міністерством освіти і науки України, при активному 
сприянні спеціалізованого агентства спільно із зацікавленими відомствами. 

Зростанню експорту українських освітніх послуг можуть сприяти наступні заходи: формування 
інфраструктури та інституційних умов мобільності студентів, викладачів і дослідників на всіх рівнях; 
створення спеціалізованого агентства, регіональних і зарубіжних центрів, централізованого сайту, їх 
інтеграція в систему (мережу) національних і міжнародних агентств, організацій, інформаційних 
ресурсів; створення мережевих освітніх установ на двосторонній і багатобічній основі, включаючи 
формування мережі науково-освітніх центрів світового рівня, інтегруючих кращі наукові розробки й 
освітні програми українських і зарубіжних інститутів; створення та розвиток мережі філій і 
представництв українських ВНЗ за кордоном; підтримка, розширення та поліпшення інфраструктури 
приймаючих українських ВНЗ, включаючи поліпшення побутових умов і соціальний захист, що 
сприяють підвищенню привабливості навчання в них. 

Розглядаючи міжнародні послуги у сфері вищої освіти, варто враховувати, що на світовому 
ринку освітніх послуг конкурують не стільки навчальні заклади як такі, скільки самі країни, їхні 
репутації, перспективи та багатовікові культурні традиції. Тому можна констатувати, що розвинуті 
країни мають тут великі переваги без додаткових зусиль. Лідером на ринку сфери освітніх послуг є 
США, для яких вища освіта іноземців – перш за все довгострокова глобальна політика, аніж 
короткострокова локальна економіка [16]. З огляду на українські реалії, експансія освітніх послуг на 
світовий ринок мала б переслідувати цілі: по-перше, розширення можливостей для розвитку й 
утримання інтелектуального потенціалу країни; по-друге, отримання додаткових джерел для 
«проривів» у науковому просторі; по-третє, розвиток певного напрямку бізнесу. 

Україні для успішної самореалізації як світового експортера освітніх послуг необхідно вирішити 
кілька ключових завдань: 

- відмовитися від вимоги хорошого знання української мови. Слід почати формувати систему 
рівневої освіти англійською мовою, перш за все, на рівні магістратури. Навіть такі країни, як Іспанія і 
Франція, які бережуть національні та мовні традиції, відкривають програми англійською мовою для 
залучення іноземних слухачів; спростити нормативні вимоги, що дозволяють зарахувати студента на 
річне або семестрове навчання. Зараз у США дуже популярна ідея semester-abroad (навчання 
протягом семестру або року за кордоном). Передбачається: що найближчими роками в США так 
вчитимуться до 50% студентів; 

- полегшити візовий режим як для іноземних студентів, так і для викладачів;  
- вирішити проблему безпеки;  
- покращити інфраструктуру ВНЗ; збільшити бюджетне фінансування вищої освіти. 
Висновки з проведеного дослідження. Економічне значення освіти полягає в тому, що ті, хто 

навчаються, отримують можливість нагромаджувати людський та соціальний капітал, сигналізувати 
роботодавцям за допомогою дипломів про свої потенційні можливості. Групи інтересів прагнуть 
вплинути на функціонування системи вищої освіти з метою її переорієнтації на створення саме тих 
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благ, які для них представляють найбільшу цінність. Доступність та поширення вищої освіти є 
прикладом інституціональних змін, які відбуваються під впливом груп інтересів. Вища освіта сьогодні 
перестала цінуватися як ознака належності до еліти. Ця ситуація не влаштовує групи інтересів, 
пов’язаних з елітарною освітою, які прагнуть підвищити значущість сигнальної функції вищої освіти 
шляхом скорочення її масовості та звуження просвітницької функції.   
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Чекаловська Г.З. ПРОПОЗИЦІЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ 

РІВНЯХ 
Мета. Метою даної публікації є оцінка пропозиції освітніх послуг на національному та глобальному 

рівнях. 
Методика дослідження. Теоретична і методологічна основа дослідження побудована на використанні 

базових положень економічної теорії, макроекономіки, методичних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до 
дослідження проблем регулювання освіти, законодавчих актів та інформаційно-статистичних матеріалів, що 
стосуються питань розвитку сфери освітніх послуг. 

У процесі дослідження застосовані такі методи дослідження, як: аналіз, синтез і наукова абстракція (під 
час уточнення базових економічних категорій наукового дослідження); порівняльний і статистичний аналізи; 
метод логічного узагальнення (в ході вивчення принципів організації пропозиції освітніх послуг). 

Результати. Встановлено, що система вищої освіти, як один з провідних соціальних інститутів, органічно 
пов’язана з соціально-економічною та політичною організацією суспільства, вона багато в чому обумовлює 
характер і спрямованість суспільного життя. Виявлено, що названий інститут має ще одну специфічну рису, яка 
полягає в тому що він може випереджати суспільний розвиток, але й може відставати від нього. Обґрунтовано, 
що таке відставання через певну інерційність і консервативність освітньої системи є характерним та нормальним 
для буденних та стійких періодів суспільного життя. Але в періоди піднесення, змін, якісного зрушення в 
політичному, соціально-економічному, технологічному житті суспільство повинно переналагоджувати свою 
освітню систему, переводячи її в режим випереджувального розвитку, що й відбувається сьогодні у освітньому 
просторі європейських країн. 

Визначено, що зростанню експорту українських освітніх послуг можуть сприяти наступні заходи: 
формування інфраструктури та інституційних умов мобільності студентів, викладачів і дослідників на всіх рівнях; 
створення спеціалізованого агентства, регіональних і зарубіжних центрів, централізованого сайту, їх інтеграція в 
систему (мережу) національних і міжнародних агентств, організацій, інформаційних ресурсів; створення 
мережевих освітніх установ на двосторонній і багатобічній основі, включаючи формування мережі науково-
освітніх центрів світового рівня, інтегруючих кращі наукові розробки і освітні програми українських і зарубіжних 
інститутів; створення і розвиток мережі філій і представництв українських ВНЗ за кордоном; підтримка, 
розширення і поліпшення інфраструктури приймаючих українських ВНЗ, включаючи поліпшення побутових умов і 
соціальний захист, що сприяють підвищенню привабливості навчання в них. 

Наукова новизна. Визначено основні напрями вдосконалення соціально-економічної політики в галузі 
освіти та розвитку ринку освітніх послуг, характерні для світового досвіду і для України зокрема. Дано оцінку 
пропозиції освітніх послуг на національному та глобальному рівнях. 

Практична значущість. Практична цінність результатів роботи полягає в розробці рекомендацій, що 
можуть бути використані при розробці заходів, спрямованих на оптимізацію розвитку освітньої сфери, підвищення 
якості освітніх послуг та інтенсифікацію діяльності ВНЗ. 

Ключові слова: вища освіта, освітні послуги, ринок освітніх послуг. 
 

Chekalovska H.Z.  THE OFFER OF EDUCATIONAL SERVICES AT THE NATIONAL AND GLOB AL LEVELS 
Purpose . The aim of this publication is to assess the proposals of educational services at the national and global 

levels. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is based on the use of the 

basic provisions of economic theory, macroeconomics and methodical approaches of domestic and foreign scientists to 
study the problems of the regulation of education, legislation acts, information and statistical materials concerning issues 
of the development of educational services. The following methods of research were used in the process of the study, 
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such as: analysis, synthesis and scientific abstraction (while clarifying the basic economic categories of scientific 
research); comparative and statistical analyzes; method of logic synthesis (in the study of the principles of organization 
proposals of educational services). 

Findings. It has been established that the system of higher education as one of the leading social institutions is 
organically linked to the social and economic and political organization of society, it largely determines the nature and 
direction of social life. It has been revealed that indicated institute has another specific feature, which is that it can stay 
ahead of social development, but also can lag behind it. 

It has been substantiated that such lag through the certain inertia and conservatism of the educational system is 
typical and normal for everyday and stable periods of social life. But in periods of growth, change, qualitative shift in the 
political, social and economic, technological life, society has to readjust its education system, turning it into a mode of 
advanced development that happens today in the educational space of the European countries. 

It has been determined that the growth of Ukrainian exports of education services may contribute to the following 
measures: formation of the infrastructure and institutional conditions for mobility of students, teachers and researchers at 
all levels; the creation of the specialized agency regional and international centers, centralized site, their integration into 
the system (network) of national and international agencies, organizations and information resources; the creation of 
network educational institutions on a bilateral and multilateral basis, including the formation of a network of scientific and 
educational centers of the world level, integrating the best research developments and educational programs of 
Ukrainian and foreign institutions; creation and development of a network of branches and representations of Ukrainian 
higher educational institutions abroad; support, expanding and improving infrastructure of hosting Ukrainian higher 
educational institutions, including the improvement of living conditions and social protection, that improve the 
attractiveness of training there. 

Originality. It has been determined the main directions for improvement of social and economic policy in 
education and development of educational services that are typical for world experience and for Ukraine in particular. It 
has been given the assessment of proposals for educational services at the national and global levels. 

Practical value. The practical value of the work results is to develop recommendations that can be used in the 
development of measures to optimize the development of the education sector, improving the quality of educational 
services and the intensification for activity of the higher educational institutions. 

Key words:  higher education, educational services, the market of educational services.  
 
Чекаловская Г.З. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И 

ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
Цель. Целью данной публикации является оценка предложения образовательных услуг на национальном 

и глобальном уровнях. 
Методика исследования. Теоретическая и методологическая основа исследования построена на 

использовании базовых основ экономической теории, макроэкономики, методических подходов отечественных и 
зарубежных ученых к исследованию проблем регулирования образования, законодательных актов и 
информационно-статистических материалов, касающихся вопросов развития сферы образовательных услуг. 

В процессе исследования исспользованы такие методы исследования: анализ, синтез и научная 
абстракция (при уточнении базовых экономических категорий научного исследования); сравнительный и 
статистический анализы; метод логического обобщения (в ходе изучения принципов организации предложения 
образовательных услуг). 

Результаты. Установлено, что система высшего образования, как один из ведущих социальных 
институтов, органично связана с социально-экономической и политической организацией общества, она во 
многом определяет характер и направленность общественной жизни. Выявлено, что названный институт имеет 
еще одну специфическую черту, которая заключается в том, что он может опережать общественное развитие, но 
может и отставать от него. Обосновано, что такое отставание за определенную инерционность и 
консервативность образовательной системы характерно и нормальным для обычных и устойчивых периодов 
общественной жизни. Но в периоды подъема, изменений, качественного сдвига в политической, социально-
экономической, технологической жизни общество должно перенастраивать свою образовательную систему, 
переводя ее в режим опережающего развития, и происходит сегодня в образовательном пространстве 
европейских стран. 

Определено, что росту экспорта украинских образовательных услуг могут способствовать следующие 
мероприятия: формирование инфраструктуры и институциональных условий мобильности студентов, 
преподавателей и исследователей на всех уровнях; создание специализированного агентства, региональных и 
зарубежных центров, централизованного сайта, их интеграция в систему (сеть) национальных и международных 
агентств, организаций, информационных ресурсов; создание сетевых образовательных учреждений на 
двусторонней и многосторонней основе, включая формирование сети научно-образовательных центров 
мирового уровня, интегрирующих лучшие научные разработки и образовательные программы украинских и 
зарубежных институтов; создание и развитие сети филиалов и представительств украинских вузов за рубежом; 
поддержка, расширение и улучшение инфраструктуры принимающих украинских вузов, включая улучшение 
бытовых условий и социальной защиты, способствующих повышению привлекательности обучения в них. 

Научная новизна. Определены основные направления совершенствования социально-экономической 
политики в области образования и развития рынка образовательных услуг, характерные для мирового опыта и 
для Украины в частности. Дана оценка предложения образовательных услуг на национальном и глобальном 
уровнях. 

Практическая значимость. Практическая ценность работы заключается в разработке рекомендаций, 
которые могут быть использованы при разработке мероприятий, направленных на оптимизацию развития 
образовательной сферы, повышение качества образовательных услуг и интенсификацию деятельности вуза. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Останні роки функціонування вітчизняної хмелярської галузі спеціалісти 
оцінюють як критичні. Великі пивоварні компанії з іноземним капіталом обмежили використання 
вітчизняної хмелесировини через власну зацікавленість в постачанні хмелепродуктів іноземного 
виробництва та сьогодні займають монопольне становище на ринку [1]. 

Якість вітчизняної хмелепродукції не поступається закордонній, особливо ароматичних сортів 
хмелю, адже агрокліматичні умови Полісся України найбільш повно відповідають вирощуванню саме 
цього типу хмелю. Вітчизняна хмелепродукція конкурентоспроможна та експортується до Росії, 
Узбекистану, Молдови, Білорусі, Польщі та інших країн [1, 2]. 

Сьогодні існує проблема проведення у хмелегосподарствах регламентації та сертифікації всієї низки 
технологічних процесів (закладки хмільників, вирощування хмелю та його післязбиральної переробки) у 
відповідності до вимог Європейських регламентів. Етапи інноваційного розвитку галузі хмелярства повинні 
передбачати оптимізацію соціально-економічних, організаційних та технологічних процесів, впровадження 
інформаційно-консультаційного забезпечення, що в своїй сукупності забезпечить перехід до 
високоякісного управління виробництвом, переробкою та реалізацією хмелепродукції [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню стану світового та вітчизняного ринків 
хмелю, підвищенню економічної ефективності його функціонування, дослідженню сучасних проблем 
хмелевої галузі присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців: Годованого А.О., Рейтмана Й.Г., 
Ковтуна М.Г., Головач Г.С., Єжова І.С., Зіновчука В.В., Костриці М.Ю., Герасимчука В.І., 
Куровського І.П., Ляшенка М.І., Проценко Л.В. [3; 4] та ін. Водночас низка питань в умовах прискорення 
глобалізаційних процесів вимагають розробки заходів для швидкої адаптації хмелевої галузі до умов, 
які останнім часом склалися на вітчизняному та світовому ринках. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні ситуації, що має місце в хмелярстві, 
встановленні причин та виявленні чинників, що впливають на розвиток галузі, а також обґрунтування 
основних шляхів подальшого її розвитку та підвищення ефективності і конкурентоспроможності. 
Об’єктом дослідження є процес діяльності галузі хмелярства та забезпечення виробництва 
конкурентоспроможною продукцією в контексті асоціації України з ЄС. Предметом досліджень є 
сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів функціонування та розвитку вітчизняного 
хмелярства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Весь період розвитку хмелярства в Україні 
характеризується чергуванням циклів піднесення та спаду, викликаних різними соціально-економічними 
умовами. Посилення в останні роки світових глобалізаційних процесів торкнулося і хмелярської галузі, 
що проявилось в масовому проникненні на український ринок хмелепродуктів за демпінговими цінами, 
послаблюючи при цьому конкурентні переваги вітчизняної продукції та створюючи передумови для 
безробіття. 

У середині 80-х років минулого століття Україна за площею насаджень (9,4 тис. га) і валовим 
збором (8,0 тис. т) була на п’ятому місці в світі після США, Німеччини, Китаю і Чехословаччини. На той 
час галузь хмелярства була найважливішою бюджетоутворюючою складовою агропромислового 
комплексу регіону Полісся України. Колишній досвід господарств-виробників хмелю свідчить про те, 
що продукція хмелярства є джерелом значних фінансових надходжень: займаючи лише 1,1-1,5% 
ріллі, грошові надходження від вирощування хмелю в структурі рослинницької продукції складали 
50%, а у спеціалізованих господарствах – понад 90%. 

Спад виробництва хмелю, який спостерігався в Україні, був зумовлений серйозними 
дезорганізуючими чинниками: антиалкогольна компанія (1985 р.), Чорнобильська катастрофа (1986 
р.), розпад СРСР (1991 р.), застосування іноземними виробниками агресивної стратегії витіснення 
вітчизняних хмелевиробників з внутрішнього та зовнішнього ринків через застосування демпінгових 
цін (1996–1997 рр.), відсутність досвіду з питань стратегії та тактики ведення конкурентної боротьби, 
порушення паритету цін на сільськогосподарську продукцію та низка інших причин, які призвели не 
лише до скорочення виробництва, а й до різкого зниження рівня конкурентоспроможності українського 
хмелю [5]. 

Наслідками вищезгаданих чинників стало скорочення виробництва, зниження рівня 
конкурентоспроможності українського хмелю та витіснення вітчизняних виробників з внутрішнього 

                                                 
*
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ринку й традиційного ринку на території колишнього Союзу, який успішно освоїли фірми-конкуренти 
США, Німеччини, Чехії та Китаю.  

Поступовий вихід галузі з кризового стану розпочався у 2004 р. після незначного спаду в 2002-
2003 роках. Незважаючи на те, що площі під хмелем суттєво зменшилися (2004 р. – 1338,6 га, 2009 р. 
– 973,2 га), але валовий збір протягом 2004–2009 рр. в Україні зріс у 2,3 рази (з 589,2 до 1342,8 т), що 
становило в середньому 25,6% приросту щороку саме завдяки підвищенню врожайності у 
3 рази (рис. 1). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виробництво хмелю в усіх категоріях господарств  
України, 2000-2014 рр. 

 
Примітка.* Прогнозні показники. 
Джерело: розраховано за даними УкрДПаІ 
 
Починаючи з 2009 р., валове виробництво хмелю в Україні почало знову зменшуватись. 

Тенденція поступового приросту валового збору шишок хмелю протягом 2004-2009 рр. змінилася 
затуханням темпів розвитку галузі. Причиною цього стало світове перевиробництво альфа-кислот 
(через значне розширення площ насаджень). Надлишок нереалізованих перехідних запасів у 10000 т 
альфа-кислот, утворений протягом 2008–2011 рр., міг забезпечити виробництво пива всіма 
пивоварами світу протягом року, що вперше спостерігалося за всю історію світового хмелярства. Дана 
ситуація викликала подальше витіснення вітчизняних хмелевиробників з українського ринку, 
утворення перехідних запасів та зниження попиту на вітчизняний хміль, що на довгий час «відрізало» 
зовнішні ринки збуту, змусило виробників прийняти позицію очікування. 

Якщо у 2002 р. на ринку хмелю функціонувало 100 хмелегосподарств, то у 2014 р. їх 
залишилося лише 20. Така ситуація зумовлена падінням попиту на вітчизняну хмелепродукцію, яка 
виникла через відсутність налагодженої мережі збуту, необхідного асортименту сортів та продуктів їх 
переробки, широкої реклами вітчизняних сортів на міжнародному ринку та внаслідок світового 
перевиробництва альфа-кислот в останні роки. 

З 2012 р. хміль в Україні вирощується лише в чотирьох областях, хоча ще у 2004-2005 рр. 
налічувалося 9 регіонів-виробників хмелю, зокрема Чернігівська, Київська, Луганська, Волинська та 
Вінницька області. У структурі хмеленасаджень 2014 року, як і раніше, провідне місце займає 
Житомирська область – 281,3 га (74,1%) загальних площ, решта хмелеплантацій розташовані у 
Львівській – 58,5 (15,4), Хмельницькій – 30,5 (8,0) та Рівненській – 9,6 га (2,5%) областях [6; 7]. 

Впродовж останніх років спостерігається не лише зменшення кількості господарств, але й, 
відповідно, кількості виробленої продукції. Якщо у 2009 р. було зібрано 1342,8 т хмелю, у 2011 р. – 
680,7 т, то у 2012–2014 рр. – у межах 450 тонн. Середня урожайність тримається на рівні 11,0 ц/га, що 
на 40% нижче середньосвітового рівня. 

Нині виникло протиріччя між потребою пивоварного виробництва в сировині та можливостями 
сировинної бази, що проявляється: у дефіциті сировини, який поповнюється за рахунок імпорту 
хмелевих продуктів; у потребі пивоварів певних видів продуктів переробки хмелю, які не виробляються 
в Україні; у відносно низькій ціні на сировину на світовому ринку; у недостатньо збалансованому 
сортовому складі хмелевих насаджень тощо. 

Використовуючи факторний метод аналізу, ми оцінили міру впливу змін площ насаджень та 
врожайності на обсяги виробництва хмелю. У результаті обчислень отримали наступні 
значення (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Вплив варіації факторів на зміну валового виробництва хмелю 

 

Роки 

Збільшення (+), зменшення (-) валового виробництва хмелю, тонн 

загальні зміни валового збору  
у т.ч. за рахунок змін 

площ урожайності 

2004-2009 1342,8 – 589,2  = +753,6 -492,7 +1246,3 

2009-2010 780,8 – 1342,8 = -562,0 -71,5 -490,5 

2010-2011 680,5 – 780,8   = -100,3 -278,5 +178,2 

2011-2012 453,7 – 680,5  = -226,8 -186,0 -40,8 

2012-2013 493,8 – 453,7 = 40,1 -90,8 +131,0 

2013-2014 392,2 – 493,8 = -101,6 +2,4 -104,0 
Джерело: розробка автора 
 
До 2009 р. приріст валового збору відбувався, в основному, за рахунок зростання урожайності, 

наступне скорочення виробництва хмелю здійснювалось переважно через зменшення площ 
насаджень. 

У 2014 р. зменшення валового збору відбулося виключно за рахунок зниження врожайності 
хмільників (на 21,4%), в результаті чого було недоотримано 104,0 т хмелю. У 2013 р., незважаючи на 
збільшення врожайності, що додатково принесло виробництву 131,0 т, по причині зменшення площ, 
було недоотримано 90,8 т хмелю. 

Зміни за рахунок варіації врожайності (y): 
У2012-2013 рр. = (s0 • у1) – (s0 • у0) = (377,6 • 10,324) – (377,6 • 13,079) = -104,0 т 
Зміни за рахунок варіації площ насаджень (s): 
S2012-2013 рр. = (s1 • у1) – (s0 • у1) = (379,9 • 10,324) – (377,6 • 10,324) = 2,4 т 
Алгебраїчна сума усіх факторних відхилень дає його загальну величину   (-104,0 + 2,4 = 101,6), 

що свідчить про правильність розрахунків. 
У 2014 р. площі хмільників за своїми розмірами коливалися досить суттєво – від 2,1 до 61,5 га. 

Фактично у кожному четвертому господарстві вони не перевищували 5 га, а частка валового 
виробництва цієї групи становила лише 1,7% проти 4,0% у минулі роки. Протягом останніх трьох років 
найбільші врожаї хмелю збирали в господарствах з площами продуктивних насаджень 10-30 га та 
понад 50 га, а найнижчою за цей період була врожайність хмільників у господарствах з розмірами 
продуктивних насаджень до 5 га – 6,5 ц/га. Господарства, в яких розташовані хмільники площею 
понад 20 га, у своїй більшості зберегли їх ще з минулих часів. До них можна віднести: «Вертокиївку» – 
61,5 га, «Спілку хмелярів та пивоварів» (раніше господарство «Карпівці») – 58,1 га, що знаходяться в 
Житомирській області та ін. Такі площі були характерні для багатьох хмелегосподарств, що мало 
значний позитивний вплив на економічну ефективність виробництва хмелю. Враховуючи той факт, що 
50% функціонуючих господарств вирощують 92% валового виробництва хмелю, а також складну 
ситуацію зі збутом продукції, можна з великою ймовірністю прогнозувати наступне скорочення 
кількості функціонуючих нині хмелепідприємств. В подальшому на ринку залишаться ті господарства, 
які зможуть адаптуватися до вимог міжнародних ринків.  

Для оцінки ефективності виробництва хмелю нами було проведено групування 
хмелегосподарств за врожайністю хмільників, тобто їх технологічною ефективністю (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Групування господарств за урожайністю хмільників 
Примітка: за 2014 р. використовувались прогнозні дані. 
Джерело: розраховано за даними УкрДПаІ 
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Найбільш вдалим для хмелярів виявився 2009 р. – 19 з 59 господарств отримали врожайність 
понад 15 ц/га. Натомість основною негативною тенденцією 2010 р. стало те, що у жодному 
господарстві продуктивність хмільників не перевищувала 15 ц/га. У 2013 р. врожайність хмільників не 
опускалась нижче 5 ц/га, завдяки чому середня врожайність по Україні склала 13,1 ц/га, 2014 р. 
характеризувався загальним зменшенням валового збору внаслідок зменшення врожайності (за 
прогнозними розрахунками). 

Аналіз економічної ситуації 2012 р. та наступних років показав, що хмелярство залишається 
збитковою та малорентабельною галуззю. Собівартість виробництва хмелю у 2012 р., порівняно з 
2011 р., збільшилася на 5 тис. грн./т і становила – 40,6 тис. грн./т, середня реалізаційна ціна зросла на 
11,4 тис. грн./т (майже на 70%) і піднялася до рівня 28 тис. грн./тонну. Проте, зростання ціни на хміль у 
2012 р. не покрило витрати на його вирощування, тому рівень рентабельності без врахування 
держпідтримки був – мінус 31,0%, із врахуванням дотацій на вирощування плодоносних хмільників 
становив – +22,1% (табл. 2). 

Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва хмелю в Україні  

 

Показники 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Продуктивні площі, га 933,1 969,7 888,4 630,3 447,0 377,6 379,9 315,0 

Валовий збір, т 893,1 1342,8 780,8 680,5 453,7 493,8 392,2 403,0 

Валовий збір α-кислот, т 50 82 42 45 29 34 36 40 

Урожайність, ц/га 9,6 13,8 8,8 10,8 10,1 13,1 10,3 12,8 
Собівартість вирощування 1 т, тис. 
грн. 35,3 29,8 38,6 35,6 40,6 40,8 45,0 48,5 

Витрати на 1 га, тис. грн. 33,8 41,3 35,6 38,4 41,0 53,4 46,4 62,8 
Середня реалізаційна ціна 1 т,  
тис. грн. 43,0 30,9 24,9 16,6 28,0 39,0 48,0 59,0 

Прибуток (збиток) на 1 т, тис. грн. 7,7 1,1 -13,7 -19,0 -12,6 -1,8 3,0 10,5 
Рівень рентабельності без 
держпідтримки, % 21,8 3,7 -35,5 -53,4 -31,0 -4,3 6,7 21,6 

Компенсаційна частина витрат на 
догляд за плодоносними 
хмільниками всього, тис. грн. 

15788,
0 

24046,
2 

18371,
3 

11772,
9 9779,8 - - - 

 - в розрахунку на 1 т, тис. грн. 17,7 17,9 23,5 17,3 21,6 - - - 

 - в розрахунку на 1 га, тис. грн. 16,9 24,8 20,7 18,7 21,9 - - - 
Рівень рентабельності з 
держпідтримкою, % 

72,0 63,8 25,4 -4,8 22,1 - - - 

Примітка: * прогнозні дані 
Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики та продовольства України 
 
У 2013 році, у зв’язку з частковою реалізацією запасів хмелесировини та зменшенням світового 

виробництва хмелю, ціна на вітчизняному ринку зросла на 11,0 тис. грн./т (на 39%) – до 39,0 тис. 
грн./т. Натомість собівартість залишилась майже без змін, завдяки чому рівень рентабельності 
підвищився на 26,7 п.п. – до -4,3%, проте галузь без держпідтримки залишається збитковою. 
Починаючи з 2013 р., виплата держпідтримки хмелярам з 1,5% збору на розвиток виноградарства, 
садівництва та хмелярства взагалі припинилась [8; 9; 10]. На сьогоднішній день існує кредиторська 
заборгованість за попередні роки.  

Суттєве зниження ціни на хміль у 2010–2011 роках було зумовлене падінням попиту на 
вітчизняну хмелепродукцію, яке виникло як через відсутність налагодженої системи постачання 
продукції необхідного асортименту сортів та продуктів їх переробки, широкої реклами вітчизняних 
сортів на світовому ринку, так і внаслідок перевиробництва альфа-кислот у світі, зменшення норм їх 
внесення у пивну продукцію та ін., тому навіть та частина врожаю, що мала відповідну якість, не 
знаходила збуту. Найбільш критичною економічна ситуація була в цей період, адже пивоварні 
підприємства сформували достатні запаси хмелесировини (у т.ч. у вигляді екстрактів) та заключили 
нові контракти. Натомість вітчизняні хмелярі, не володіючи потужностями глибокої переробки хмелю у 
екстракти або гранули тип 45 та, не маючи попередньо укладених контрактів, які б гарантували 
стабільний попит, змушені були зменшити ціну до критично низького рівня. 

Таким чином, в Україні виникла реальна загроза значної втрати потужностей хмелярської галузі, 
проте високий попит на її продукцію може слугувати мотивом до відновлення об’ємів виробництва, 
поки остаточно не втрачено напрацьований досвід та матеріально-технічні ресурси хмелепідприємств. 
Для підвищення ефективності галузі хмелярства доцільно розробити модель вертикально-інтегрованої 
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структури – кластер, який забезпечуватиме цілісність взаємопов’язаних процесів виробництва, 
переробки та реалізації хмелепродукції. Україна має реальні можливості щодо формування 
хмелярського кластера: наявність сприятливих ґрунтово-кліматичних умов, спеціалізовані 
конкурентоспроможні суміжні галузі з переробки хмелю та постачання ресурсів, агрохімічного сервісу, 
розсадництва, кваліфікований персонал, розвинена інфраструктура з підготовки кадрів і проведення 
науково-дослідних робіт та ін. 

За вмістом цінних для пивоваріння речовин український хміль не поступається зарубіжним 
сортам. Дослідженнями лабораторії відділу біохімії хмелю та пива Інституту сільського господарства 
Полісся НААН, атестованої на визначення якості хмелепродуктів міжнародними методами, 
встановлено, що хміль вітчизняного виробництва та гранули, виготовлені з нього, відповідають 
чинним національним стандартам ДСТУ 7067:2009 Хміль Технічні умови та ДСТУ 7028:2009 Гранули 
хмелю Технічні умови. 

Нині в Україні є сучасні підприємства з якісної переробки хмелю. Зокрема, ТОВ «Хопштайнер 
Україна» має чи не найкращий в Європі цех з виробництва гранул хмелю тип 90, що може 
переробляти 1600 тонн «зеленого золота»  за сезон, тобто втричі більше, ніж вирощує нині вся 
українська галузь. Підприємство, що розташоване в Житомирській області, на сучасному обладнанні 
німецької фірми «Пробст» може щогодини виробляти 500-550 кг високоякісних гранул хмелю. На 
підприємстві впроваджена система управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. З 
2008 року на даному підприємстві налагоджено виробництво гранул хмелю за удосконаленою 
науковцями Інституту сільського господарства Полісся НААН технологією, по оптимізації масової 
частки вологи гранульованого хмелю до 7-8%, що дало змогу покращити біохімічні показники гранул 
хмелю та подовжити термін їх зберігання. Оптимальне поєднання ароматичних і гірких речовин в 
шишках хмелю української селекції та висока технологічність обладнання для грануляції забезпечує 
гранулам відмінні пивоварні якості. 

Висновки та подальші дослідження. Хмелярство в умовах розширеного виробництва може 
бути високоприбутковою галуззю, яка здатна забезпечити потребу як пивоварної промисловості, так і 
інших галузей унікальною сировиною та розвивати виробничу та соціальну сферу віддалених 
сільських територій. 

Аналіз економічної ситуації останніх років показує, що хмелярство залишається збитковою та 
малорентабельною галуззю. Для підвищення ефективності галузі хмелярства доцільно розробити 
модель вертикально-інтегрованої структури – кластер, який забезпечуватиме цілісність 
взаємопов’язаних процесів виробництва, переробки та реалізації хмелепродукції у формі об’єднань, 
що дозволить одержати синергетичний ефект, сконцентрувати ресурси та ін. Розвиток хмелярського 
кластера буде сприяти оптимізації соціально-економічних, організаційних та технологічних процесів. 

Основні напрями покращання ситуації в українському хмелярстві стосуються підвищення 
ефективності державної підтримки розвитку галузі в частині відновлення й розширення площ 
виробничих хмеленасаджень, зростання рівня її механізації, розвитку вітчизняної селекції, збільшення 
виробництва альфа-кислот хмелю та забезпечення  якості хмелепродукції.  
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Проценко А.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В УКРАЇНІ 
Мета статті полягала у дослідженні ситуації, що має місце в хмелярстві, встановленні причин та виявленні 

чинників, що впливають на розвиток галузі, а також обґрунтування основних шляхів подальшого її розвитку та 
підвищення ефективності і конкурентоспроможності. 

Методика дослідження. В процесі досліджень застосовувались традиційні загальнонаукові методи 
дослідження – спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, аналогії та конкретно-наукові методи: історичний метод – 
для аналізу розвитку наукової думки у зазначеній проблематиці та визначення формування понять; економіко-
статистичний – при визначенні сучасного стану галузі хмелярства, ефективності діяльності хмелепідприємств; 
розрахунково-конструктивний – для прогнозу розвитку галузі, при розрахунку обсягів виробництва та рентабельності; 
абстрактно-логічний – при постановці мети та завдань досліджень, теоретичного узагальнення та формулювання 
висновків. 

Результати. Представлено результати дослідження ситуації галузі хмелярства в Україні на тлі світових 
тенденцій на ринку хмелю. З’ясовано причини створення такої ситуації та виявлено чинники, що впливають на 
розвиток галузі, а також обґрунтовано основні шляхи подальшого її розвитку та підвищення ефективності і 
конкурентоспроможності. 

Наукова новизна. Для підвищення ефективності галузі хмелярства доцільно розробити модель 
вертикально-інтегрованої структури – кластер, який забезпечуватиме цілісність взаємопов’язаних процесів 
виробництва, переробки та реалізації хмелепродукції у формі об’єднань, що дозволить одержати синергетичний 
ефект, сконцентрувати ресурси та ін.. 

Практична значущість. Розвиток хмелярського кластера буде сприяти оптимізації соціально-економічних, 
організаційних та технологічних процесів, що дасть змогу підвищити ефективність галузі хмелярства. 

Ключові слова: галузь хмелярства, хміль, стан і перспективи, альфа-кислоти, хмелепідприємства, 
кластер. 

 
Protsenko A.V. TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF HOP GROWING I NDUSTRY IN UKRAINE  
Purpose . The aim of the article was to study the situation that takes place in hop growing, determine the cause 

and identifying the factors that influence the development of the industry and also substantiate the basic ways for its 
further development and increase of efficiency and competitiveness. 

Methodology of research. Traditional general scientific methods of  research were used in the process of study 
– observation, comparison, analysis, synthesis, analogy and specific scientific methods: historical method – to analyze 
the development of scientific thought in the mentioned problems and determining the formation of concepts;  economic 
and statistical – in determining the current state of the hop growing industry, the effectiveness of the hop growing 
enterprises; calculative and constructive – to forecast the development of the industry in the calculation of production and 
profitability; abstract and logical – at statement of goals and objectives of research, theoretical generalizations and 
formulation of conclusions. 

Findings. It has been presented the results of the study of the situation in hop growing industry in Ukraine on a 
background of world market trends of hops. It has been clarified the reasons for creating such situation and identified the 
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factors that influence the development of the industry and also substantiated the basic ways for its further development 
and increase of efficiency and competitiveness. 

Originality. It is advisable to develop a model of vertically integrated structure for increasing the effectiveness of 
hop growing industry – a cluster that will ensure the integrity of interrelated processes of production, processing and 
realization of hop growing production in the form of associations that will allow to receive a synergistic effect, 
concentrating resources, etc. 

Practical value. The development of hop growing cluster will contribute to the optimization of the social and 
economic, organizational and technological processes that will help to increase the effectiveness of hop growing 
industry.  

Key words:  hop growing industry, hop, state and prospects, alpha acids, hop growing enterprises, cluster.  
 
Проценко А.В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ХМЕЛЕВОДСТВА В УКРАИНЕ 
Цель статьи заключалась в исследовании ситуации, которая имеет место в хмелеводстве, установлении 

причин и выявлении факторов, влияющих на развитие отрасли, а также обоснование основных путей 
дальнейшего ее развития и повышения эффективности и конкурентоспособности. 

Методика исследования. В процессе исследований применялись традиционные общенаучные методы 
исследования – наблюдение, сравнения, анализа, синтеза, аналогии и конкретно научные методы: исторический 
метод – для анализа развития научной мысли в указанной проблематике и определения формирования 
понятий; экономико-статистический – при определении современного состояния отрасли хмелеводства, 
эффективности деятельности хмелехозяйств; расчетно-конструктивный – для прогноза развития отрасли, при 
расчете объемов производства и рентабельности; абстрактно-логический – при постановке целей и задач 
исследований, теоретического обобщения и формулирование выводов. 

Результаты. Представлены результаты исследования ситуации отрасли хмелеводства в Украине на 
фоне мировых тенденций на рынке хмеля. Выяснены причины создания такой ситуации и выявлены факторы, 
влияющие на развитие отрасли, а также обоснованы основные пути дальнейшего ее развития и повышения 
эффективности и конкурентоспособности. 

Научная новизна. Для повышения эффективности отрасли хмелеводства целесообразно разработать 
модель вертикально-интегрированной структуры – кластер, который будет обеспечивать целостность 
взаимосвязанных процессов производства, переработки и реализации хмелепродукции в форме объединений, 
что позволит получить синергетический эффект, сконцентрировать ресурсы и др.  

Практическая значимость. Развитие хмелеводческого кластера будет способствовать оптимизации 
социально-экономических, организационных и технологических процессов, что позволит повысить 
эффективность отрасли хмелеводства. 

Ключевые слова: отрасль хмелеводства, хмель, состояние и перспективы, альфа-кислоты, 
хмелехозяйства, кластер. 
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КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Системність, єдність і цілісність матеріального світу та його 

багатогранних властивостей свідчить про те, що він повинен бути адекватно відображений у 
свідомості людини, тобто такими ж властивостями єдності та цілісності повинна володіти пізнавальна 
(наукова) модель людини, її виробнича та управлінська діяльність.  

Трансформація індустріальної ери в еру інформаційних послуг, становлення нового 
технологічного способу виробництва на основі інформації та знань докорінно змінюють структуру 
економіки, місце і роль людини та її праці і більше, ніж будь-коли, потребують якісних змін в технології 
управління. Головною проблемою більшості підприємств є якість менеджменту та рівень 
забезпечення релевантними інформаційними ресурсами, виробами та продуктами.  

В сучасних умовах розвитку підприємств України усе більше поширення й застосування 
одержують новітні підходи до управління, які на засадах комплексності, системності, інтегрованості та 
синергії все більше охоплюють різноманітні аспекти функціонування підприємства та удосконалюють 
систему сучасного менеджменту. 

Функціонування сучасних підприємств стикається з безліччю проблем, частина з яких є 
типовими і можуть бути вирішені фахівцями за допомогою звичайних технологій розробки та реалізації 
рішень. Для вирішення нетипових проблем потрібні спеціальні технології для розробки рішень. Іноді 
рішення частини проблем може бути не під силу як керівникам, так і фахівцям. Набір таких проблем 
характеризує підприємство як один із найскладніших об'єктів для дослідження. Особливий інтерес 
представляє система управління промисловим підприємством, постійне вдосконалення якої є 
головним завданням керівника.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами системного управління цікавилися такі 
зарубіжні та вітчизняні вчені, як А. Авер’янов, В. Афанасьєв, Л. Берталанфі, О. Богданов, 
О. Віханський, П. Друкер, Г. Каплан, В. Кінг, К. Кросс, Г. Лінч, К. Мак-Найр, М. Мескон, О. Наумов, 
Д. Нортон, Н.-Г. Ольве, Ю. Сурмін, Р. Фатхутдінов та ін. Ефективне системне управління залишається 
актуальною проблемою для будь-якого підприємства (організації). Наукові підходи вищезазначених 
науковців відрізняються здебільшого ступенем повноти врахування тих чи інших груп факторів, які 
повинні братися до уваги при управлінні організаціями, і за допомогою яких оцінюється вплив на 
ефективність їх діяльності. Однак при цьому спостерігається відсутність єдиного теоретичного підходу 
до дослідження системних аспектів управління організаціями.  

Постановка завдання. Метою нашої публікації є запропонувати комплексну модель 
управління ресурсами підприємства як складною системою, що складається з таких елементів, як 
суб'єкт і об'єкт управління, мета, функції, принципи та фактори управління. Відповідно, об’єктом 
дослідження є процес управління ресурсами підприємства, а предметом – організація системи 
управління ресурсами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Системний підхід в управлінні – це не простий 
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набір правил чи принципів для дослідження, це спосіб мислення стосовно організації, її розуміння як 
складного механізму, структурні елементи якого не можуть функціонувати порізно. Сутність 
системного підходу до управління полягає в наступному: формулювання цілей та встановлення їхньої 
ієрархії до початку будь-якої діяльності, пов'язаної з управлінням; отримання максимального ефекту, 
тобто досягнення поставлених цілей шляхом порівняльного аналізу альтернативних шляхів та методів 
досягнення цілей і здійснення вибору; кількісна оцінка цілей та засоби їх досягнення, заснована на 
всебічній оцінці всіх можливих і планованих результатів діяльності [1]. 

Враховуючи даний підхід, будь-яку систему можна охарактеризувати такими аспектами: 
субстанція (суттєва властивість предмету як цілісності, основа і центр усіх його вимірів, активна 
причина та джерело функціонування), будова (наявність елементів, зв’язків і організації), 
функціонування (процес реалізації системою власних функцій) і розвиток (процес якісних змін в 
системі) – рис. 1 [2].  

 
Рис. 1. Чотири аспекти, якими характеризується кожна система 

Джерело:[2] 
 
Кожна із наведених складових може бути описана певною сукупністю характерних параметрів. 
Субстанція – природа, спосіб існування системи, характер детермінації, походження системи, 

масштаби. Будова – кількість елементів, ступінь відкритості, характер взаємодії елементів, ступінь 
організованості, ступінь складності системи, тип структури, наявність інформації про будову системи. 
Функціонування – характер відтворення, кількість функцій, характер розташування, рівновага, ціль, 
ефективність, результат. Розвиток – спроможність пристосовуватися, спроможність до руху 
(швидкість), вектор розвитку, спроможність самовідновлення, етапи розвитку, траєкторія розвитку [2]. 

Складні системи, якими є і підприємства (організації), характеризуються тим, що вони 
одночасно інтегрують в собі природні та соціальні, природні та штучні складові. До основних 
характеристик складних систем відносять: велика кількість залежних між собою елементів; складність 
функцій; можливість розпадання системи на значну кількість підсистем; наявність ієрархічного 
управління, розгалужена інформаційна мережа; інтенсивні потоки інформації; залежність від 
середовища; функціонування в умовах випадкових факторів [2]. 

Складні системи описуються середніми,випадковими величинами: надійність, якість управління, 
захищеність від шумів, вірогідність відмов, ефективність, стійкість функціонування. Якщо спробувати 
зробити інтерпретацію щодо складності в аспекті системності, то це можна представити в наступному 
ракурсі:складність = складність складу + складність організації;складність складу = субстратна + 
параметрична + динамічна + генетична, де субстратна складність складається зі складності 
компонентів, підсистем і рівнів організації; параметрична складність включає складність субстратних 
властивостей, інтегральних властивостей і складність зв’язків і відносин; динамічна складність 
інтегрує складність станів, стадій, фаз і перехідних процесів; генетична або еволюційна складність 
включає генетику станів, стадій фаз, рівнів розвитку тощо. 
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Складність організації прирівнюється до суми множини зв’язків і відносин та множини законів,де 
множина зв’язків і відносин об’єднує в собі рівні організації, підсистеми всередині рівнів, компоненти, а 
множина законів передбачає закони функціонування та розвитку. 

Складність системи представляє собою єдність складності складу, структури, функцій, 
організації, рівня та життєвого шляху системи. Причому складність може набувати великої 
різноманітності завдяки поєднанню цих параметрів. Хоча тут далеко не в усьому діє математика 
сполучень. Складною є система, яка суміщає деякі параметри: складу, життєвого шляху, організації, 
функцій, рівня та структури. Таким чином, складність виступає інтегральним показником, який в 
кожному конкретному випадку потребує аналізу. 

Виробниче підприємство є складною соціально-економічною системою, яка, з одного боку, 
підпорядковується або входить до складу системи більш високого ієрархічного рівня (територіальної 
та національної системи господарювання,  галузі або підгалузі промисловості), а з іншого – відіграє 
інтегративну роль щодо здійснення функцій цілевизначення, координації та керівництва діяльністю 
виробничих підсистем більш низького рівня, які належать до її внутрішнього складу (підрозділи, групи 
та окремі працівники). Стан і динаміка процесів функціонування та розвитку виробничого підприємства 
насамперед визначається впливом на нього змін зовнішнього оточення або внутрішніх 
трансформацій, пов’язаних із самоорганізацією виробничо-економічної системи.  

Підприємство як складна система складається з безлічі елементів, які знаходяться у стані 
постійної взаємодії між собою. Ці елементи різним чином комбінуються та утворюють більш укрупнені 
формування – компоненти. На будь-якому підприємстві (чи організації) можна виділити два 
компоненти – підсистема управління (суб'єкт) і керована підсистема (об'єкт)[3; 4; 5; 6]. 

В усіх випадках для управління об’єктом суб’єкт використовує певну інформацію. Таким чином, 
здійснюється управлінський вплив (зміна стану об’єкта). Для того, щоб даний вплив мав стійкість щодо 
управління, зворотний зв'язок від об’єкта до суб’єкта повинен бути обов’язковим. Більш того, суб’єкт та 
об’єкт управління не існують ізольовано від усього, що їх оточує, і від усього, що має місце навколо 
них і не тільки. Так, наприклад, фінансова криза, погіршення економічної ситуації, землетруси, 
активізація вулканів тощо – є середовищем існування підприємства (організації), а отже, свого роду 
суб’єктом управління по відношенню до управлінця (менеджера, власника бізнесу тощо – об’єкта 
управлінської діяльності). Тобто така інформація є для менеджера керуючою, а з іншого боку – 
інформацією зворотного зв’язку, яка показує не стільки стан об’єкта управління, а стан того, що має 
місце навколо суб’єкта та об’єкта. Таким чином, аксіомою управління є те, що всі об’єкти мають 
керований характер, і не існує таких процесів, які б ніким і нічим не керувалися, а існували самі по 
собі[3; 4; 5; 6]. 

Управління підприємством – це постійна дія на об’єкт управління через планування, організацію, 
мотивацію та контроль з метою виконання поставлених цілей при найраціональнішій витраті ресурсів 
у змінному середовищі. Іншими словами це діяльність, спрямована на координацію роботи інших 
людей (трудових колективів), що є складною системою, яку представлено механізмом функціонування 
найпростішої моделі штучної системи (рис. 2) [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Блок-схема функціонування найпростішої моделі штучної системи 
Джерело: [7] 
 
Структура цієї моделі містить два елементи: елемент U – керуючий, елемент Е – виконавчий. 

Керуючий елемент сприймає: через вхідний канал імпульс від зовнішнього середовища (У1); через 
канал зворотного зв’язку імпульси, що стосуються його власного стану (Х1) та стану структури системи 
(Х2). 

На підставі сприйнятих імпульсів керуючий елемент починає функціонувати. Спочатку він 
визначає конкретне (кількісне) значення вихідного параметра (У2), тобто формулює мету діяльності 
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системи. Потім він виробляє імпульс (Х3) і надсилає його виконавчому елементу (ефектору). Цей 
імпульс має характер команди. Ефектор також сприймає імпульси із зовнішнього середовища (Z1). Це 
так звані перешкоди, які заважають досягненню мети управління. 

Під впливом команди керуючого елемента та зовнішніх перешкод ефектор починає своє 
функціонування. Результат його діяльності – вихідний імпульс (У2). Але перш ніж надіслати його у 
зовнішнє середовище, ефектор інформує керуючий елемент про виконання одержаної команди через 
канал зворотного зв’язку (Х2). Узгоджуючи прийняту від ефектора інформацію з визначеною метою 
діяльності системи, керуючий елемент знову починає функціонувати. 

Якщо результати діяльності ефектора збігаються з метою, то ефектор одержує команду 
надіслати головний імпульс (У2) у зовнішнє середовище. У разі незбігу керуючий елемент виробляє 
нові команди, якими спрямовує дії ефектора. Отже, у структурі системи керуючий елемент виконує 
цілком конкретні функції: планування, організацію, мотивацію та контроль, завдяки яким відбувається 
управління. 

Проте сприйняття управління підприємства як системи – це тільки одна сторона питання, адже 
напрацювання науковців на сьогодні свідчать про багатоаспектність розгляду цього процесу. Так, 
аналізуючи сучасні підходи до управління підприємства, І. В. Кононова [8] розділяє трактування 
сутності поняття управління як явища, як функції, як системи та як процесу. Такий поділ обумовлює 
виділення ситуаційного, функціонального та процесного підходів до управління. Розглянемо суть 
кожного. 

Ситуаційний підхід в управлінні орієнтований на конкретний набір обставин, які впливають на 
підприємство в конкретний період часу. Прийняття рішення передбачається відповідно до ситуації – в 
міру виявлених потенційних проблем, а не до встановлених планів. Такий підхід вимагає необхідного 
рівня адаптивності та гнучкості організаційної структури та в певній мірі децентралізації управління. 

Функціональний підхід полягає в безперервній роботі взаємопов’язаних управлінських функцій, 
які становлять основу організації процесу управління, серед таких: забезпечення високої 
продуктивності праці, стимулювання здобуття професійної стабілізації, спрощення процесів 
управління, зменшення споживання ресурсів, покращення координації робіт, надання повноти влади 
функціонерам-керівникам підрозділів та інші. Кожна з функцій – це сукупність процесів у 
зафіксованому вигляді. Окремий розгляд взаємопов’язаних функцій неможливий найперше з огляду 
на те, що їх консолідація підсилює ефективність управління.  

Процесний підхід до управління передбачає спрощення багаторівневих ієрархічних 
організаційних структур, спрощення обміном інформації між різними підрозділами, дозволяє 
розглядати діяльність в системі менеджменту якості не в статиці, а в динаміці. Управління як процес – 
це робота для досягнення цілей, яка налічує низку неперервних взаємопов’язаних дій.  

Зроблений експрес-огляд сучасних теоретичних підходів до управління дозволяє підкреслити 
наступне: в кожному з підходів науковці спрощували модель управління, виокремлюючи її складові: у 
ситуаційному підході – ситуацію, функціональному – функцію, системному – елемент системи, 
процесному – процес. Такий перехід від складного до простішого є логічним в контексті забезпечення 
ефективності управління, адже, локалізувавши об’єкт, керувати легше.  

Диференціація та координація управлінської праці, формування рівнів управління здійснюються 
за допомогою вертикального поділу праці [7]. Тому вірним є розподіл управлінських задач зверху 
донизу, але при наявності декількох рівнів вертикалі ефект контролю розсіюється.  

Однією з ключових проблем у застосуванні новітніх методів управління, продиктованих 
останніми, є ефективність їх застосування. Кожен з них налічує свої переваги та недоліки в 
застосуванні на практиці, Кононова І. В. деталізовано розписує їх і стає прихильником процесного 
підходу до управління. Але управління ресурсами можна представити як керуючу об’єктом підсистему, 
що забезпечує його функціонування (вирішення завдань завдяки своїм функціям), застосовуючи 
методи та інструменти з врахуванням всіх факторів, що здійснюється задля виконання поставленої 
цілі. Розгляд системи управління в такому ракурсі є неповним, адже: 

- по-перше, не зачіпається сам об’єкт управління як набір процесів, які відтворюють формування 
та використання ресурсів підприємства;  

- по-друге, не враховуються принципи, критерії відповідності та властивості системи.   
Для усунення представлених недоліків нами пропонується комплексна модель системи 

управління ресурсами підприємства (рис. 3). 
Розглянувши теоретичні підходи до управління підприємством, на наш погляд, вірним буде 

застосування комплексного підходу до управління, що дозволить поєднати переваги кожного з них та 
компенсувати їхні недоліки.  

Пропонована модель представлена трьома площинами (організаційно-інструментальна 
площина, складово-процесна площина, методологічна площина), гармонійне поєднання яких 
відображено в трьохвимірній системі координат з осями Х1, Х2, Х3.  

Організаційно-інструментальна площина (Х1, Х2) характеризує взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта 
управління. Суб’єктом розглядаються керівники та спеціалісти й структурні підрозділи підприємства. А 
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об’єктом управління є ресурси підприємства та процеси їх формування і використання. Точка А – це 
результат управління об’єктом, здійсненого суб’єктом за допомогою функцій через методи та 
інструменти, враховуючи фактори й умови.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Комплекснамодель системи управління ресурсами підприємства 
Джерело: авторська розробка 
 
Складово-процесна площина (Х1, Х3) моделі характеризує ефективне управління ресурсами 

підприємства на основі управлінських процесів їх формування та використання. Точка С – це 
результат ефективного управління ресурсами, де виникає потреба управління джерелами 
формування, потребами в ресурсах, структурою капіталу, ризиками та ефективністю їх використання. 

Основними компонентами складово-процесної площини (Х1, Х3) моделі системи управління 
ресурсами підприємства є процеси, які входять у згадані вище блоки формування та використання 
ресурсів на підприємстві, враховуючи специфіку для компаній нафтовидобувної галузі в даному 
дослідженні. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів підприємств нафтогазового 
комплексу насамперед пов’язана з тим, що підприємства нафтогазового комплексу функціонують як 
акціонерні товариства, акції яких котируються на фінансових біржах. Це ускладнюється формою 
власності вітчизняних підприємств, а саме 100% приналежність випущених акцій державі. Лапко О.О. 
іМалярчук О.Б. визначають «особливості розвитку вітчизняних нафтогазових компаній, серед яких слід 
підкреслити, по-перше, широку участь держави у формуванні фінансових ресурсів за допомогою 
різних методів та інструментів; по-друге, – великі політичні ризики, пов’язані із стратегічним значенням 
галузі та специфікою її діяльності; по-третє, – можливість нафтогазових компаній, які функціонують як 
великі корпоративні структури, генерувати фінансові інновації, що спроможні знаходити нові способи 
залучення фінансових ресурсів для їхнього розвитку»[9]. 

Методологічна площина (Х2, Х3) встановлює принципи управління ресурсами підприємства, до 
яких слід відносити: орієнтація на стратегічні цілі розвитку підприємства; інтегрованість з усіма 
системами управління підприємства; комплексність прийняття рішень – співставність стратегії 
формування із стратегією їх використання, змінність прийнятих управлінських рішень в залежності від 
зовнішніх і внутрішніх факторів; системність у прийнятті управлінських рішень; циклічність процесів 
управління. Точка В – це сформована методологія, яка базується на принципах управління, 
враховуючи вимоги до побудови системи управління ресурсами та її властивості.  

Завдяки налагодженій роботі кожної із сторін даної системи досягається максимальний ефект, 
відображений в точці D – це є кінцевим результатом управління ресурсами, а саме – зростання 
капіталу підприємства, забезпечення конкурентоспроможності тапотреб фінансової стабільності.  

 

x1 

B 

С 

A 

D 

x2 

О
б

’є
к
т
 у
п
р
а
в
л
ін
н
я

 

Суб’єкт управління 

Х3 

Ресурси 

В
и
м
о
ги

 д
о

 п
о
б
у
д
о
в
и

 с
и
с
т
е
м
и

 у
п
р
а
в
л
ін
н
я

 
р
е
с
у
р
с
н
о
ю

 б
а
з
о
ю

 
б

’є
к
т
у
п
р
а
в
л
ін
н
я

 

Джерела 
формування 

Властивості 
системи 
управління 

Організаційно-
інструментальна 

площина 

Складово-процесна 
площина 

 
Методо-
логічна 
площина 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 91 

Висновки та подальші дослідження. Таким чином, управління ресурсами підприємства є 
складною системою, що складається, перш за все, з таких елементів, як суб'єкт і об'єкт управління, 
мети, функцій, принципів і факторів управління. Складність даної системи обумовлює наявність різних 
інструментів аналізу ефективності її функціонування. В подальшому планується досліджувати 
ефективність функціонування запропонованої моделі в умовах реального виробництва. 
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Устенко А.О., Перевозова І.В., Малинка О.Я., Обельницька Х.В. КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета: запропонувати комплексну модель управління ресурсами підприємства як складною системою, що 

складається з таких елементів, як суб'єкт і об'єкт управління, мета, функції, принципи і фактори управління. 
Методика дослідження: використано методи: аналізу, синтезу, дедукції та індукції – при здійсненні огляду 

сучасних теоретичних підходів до управління підприємством: системного, ситуаційного, функціонального та 
процесного як основи для побудови запропонованої моделі; наукової класифікації і групування, системного 
підходу, наукової абстракції та структурного аналізу – при обґрунтуванні виробничого підприємства як складної 
соціально-економічної системи. 

Результати. Обґрунтовано, що виробниче підприємство є складною соціально-економічною системою, 
яка, з одного боку, підпорядковується або входить до складу системи більш високого ієрархічного рівня 
(територіальної та національної системи господарювання, галузі або підгалузі промисловості), а з іншого – 
відіграє інтегративну роль щодо здійснення функцій цілевизначення, координації та керівництва діяльністю 
виробничих підсистем більш низького рівня, які належать до її внутрішнього складу (підрозділи, групи та окремі 
працівники). Здійснено огляд сучасних теоретичних підходів до управління підприємством: системного, 
ситуаційного, функціонального та процесного як основи для побудови запропонованої моделі, що представлена 
трьома площинами(організаційно-інструментальна, складово-процесна і методологічна),поєднання яких 
відображено в трьохвимірній системі координат. Завдяки налагодженій роботі кожної зі сторін даної системи 
досягається максимальний ефект – кінцевий результат управління ресурсами – зростання капіталу підприємства, 
забезпечення конкурентоспроможності і потреб фінансової стабільності.  

Наукова новизна. Розглянуто процес управління ресурсами підприємства з точки зору комплексного 
підходу до управління, що дозволяє поєднати переваги кожного з теоретичних підходів і компенсувати їхні 
недоліки. 

Практична значущість. Запропонована модель дозволяє досягти підвищення ефективності управління 
ресурсами підприємства та може бути використана в системі макроекономічного регулювання діяльності суб’єктів  
національного господарства. 

Ключові слова: підприємство, управління, система управління ресурсами, системний підхід. 
 

Ustenko A.O, Perevozova I.V, Malynka O.Y., Obelnytska K.V. COMPLEX MODEL OF RESOURCE 
MANAGEMENTOF AN ENTERPRISE 

Purpose  to suggest an integrated model of resource management of an enterprise as a complex system which 
consists of such elements as a subject and an object of management, purpose, functions, principles and factors of 
management. 

Methodology of research.  The methods of analysis, synthesis, deduction and induction were used to make a 
review of modern theoretical approaches to the management of enterprise (systemic, situational, functional and 
processional) as a basis for building the proposed model; scientific classification and grouping, systemic approach, 
scientific abstraction and structural analysis at explanation of the productive enterprise as a complex socio-economical 
system.  

Findings.  It is substantiated that an industrial enterprise is a complex social and economic system, which, on the 
one hand, is a subordinate or a part of a system of higher hierarchical level (territorial and national economic system, a 
branch or sub-branch of industry);and on the other hand it plays the integrative role concerning functions of targeting, 
coordination and management of the performance of lower-level production subsystems which belong to its internal 
structure (divisions, groups and individual employees). The overview of modern theoretical approaches to enterprise 
management is done, in particular, system approach, situational, functional and process approaches are outlined as the 
basis for the suggested model; this model is represented with three areas (organizational and instrumental, composition 
and process, and methodological), the combination of which is reflected in the three-dimensional coordinate system. 
Thanks to the coordinated work of each side of this system, the maximum effect is achieved – the final result of resource 
management – capital growth, competitiveness of an enterprise and ensuring needs of financial stability. 

Originality: the resource management process of an enterprise is considered in terms of the integrated approach 
to management, what allows to combine the advantages of each of the theoretical approaches and to compensate for 
their weaknesses. 

Practical value. The suggested model allows to achieve enhanced efficiency of resource management of an 
enterprise and it can be used in the system of macroeconomic regulation of the activity of the national economy subjects.  

Key words:  enterprise, management, resource management system of an enterprise, system approach. 
 
Устенко А.А., Перевозова И.В., Малинка О.Я., Обельницкая Х.В. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель: предложить комплексную модель управления ресурсами предприятия как сложной системой, 

состоящей из таких элементов, как субъект и объект управления, цель, функции, принципы и факторы 
управления. 

Методика исследования: использованы методы анализа, синтеза, дедукции и индукции – при 
осуществлении обзора современных теоретических подходов к управлению предприятием: системного, 
ситуационного, функционального и процесного как основы для построения предложенной модели; научной 
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классификации и группирования, системного подхода, научной абстракции и структурного анализа – при 
обосновании производственного предприятия как сложной социально-экономической системы. 

Результаты. Обосновано, что производственное предприятие является сложной социально-
экономической системой, которая, с одной стороны, подчиняется или входит в состав системы более высокого 
иерархического уровня (территориальной и национальной системы хозяйствования, отрасли или подотрасли 
промышленности), а с другой – играет интегрирующую роль по осуществлению функций целеполагания, 
координации и руководства деятельностью производственных подсистем более низкого уровня, относящихся к 
ее внутреннему составу (подразделения, группы и отдельные работники). Осуществлен обзор современных 
теоретических подходов к управлению предприятием: системного, ситуационного, функционального и 
процессного как основы для построения предложенной модели, которая представлена тремя плоскостями 
(организационно-инструментальная, составляюще-процессная и методологическая), сочетание которых 
отражено в трехмерной системе координат. Благодаря налаженной работе каждой из сторон данной системы 
достигается максимальный эффект – конечный результат управления ресурсами – рост капитала предприятия, 
обеспечение конкурентоспособности и потребностей финансовой стабильности. 

Научная новизна. Рассмотрен процесс управления ресурсами предприятия с точки зрения комплексного 
подхода к управлению, что позволяет совместить преимущества каждого из теоретических подходов и 
компенсировать их недостатки. 

Практическая значимость. Предложенная модель позволяет добиться повышения эффективности 
управления ресурсами предприятия и может быть использована в системе макроэкономической регуляции 
деятельности субъектов  национального хозяйства.  

Ключевые слова: предприятие, управление, система управления ресурсами, системный подход. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРИ 

ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Дослідження ефективності діяльності підприємства є головною 
передумовою його ефективного розвитку, правильного вибору і подальшої реалізації стратегії 
діяльності, ухвалення вірних управлінських рішень щодо ключових питань його функціонування. Тому 
надзвичайно актуальним є питання щодо вибору методу оцінювання ефективності діяльності 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим аспектам оцінювання ефективності 
діяльності підприємств присвячені праці Л. Є. Басовського та Є. М. Басовської [1], А. П. Бєлого, 
Ю. Г. Лисенко та А. А. Мадих [2], В. В. Ковальова та О. М. Волкової [3], О. Б. Наумова [4], Д. Нортона 
та Р. Каплана [5], Г. В. Савицької [6] та ін. На сьогодні розроблено безліч методів і показників оцінки 
ефективності діяльності організацій, про що свідчать праці таких науковців, як Матюх С. А. [7], 
Отенко В. І. [8], при цьому кожен із них не позбавлений недоліків, тому пошук оптимального методу 
оцінювання ефективності і надалі залишається в центрі уваги. 

Постановка завдання. Мета статті – оцінити ефективність діяльності підприємства шляхом 
застосування методів комплексної оцінки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексна економічна оцінка є 
характеристикою, яку отримують за одночасного й узгодженого вивчення сукупності параметрів, які 
відображають всі або більшість аспектів зміни та розвитку економічних явищ і процесів. Вона містить 
загальні висновки про результати діяльності об'єкта дослідження.  

Завдання комплексної економічної оцінки зводяться до визначення інтегрального параметра на 
основі агрегування різних способів кількісного й якісного аналізу, наприклад, коли виникає завдання 
підведення підсумків роботи об'єкта господарювання за рік, аналізу виконання плану санації 
підприємства, загальної оцінки виконання бізнес-плану тощо. 

Загалом зведення певної кількості показників у єдиний інтегральний показник дає змогу 
визначити якісну відмінність (покращення чи погіршення) досягнутого стану від бази порівняння, хоча 
при цьому неможливо виміряти ступінь відмінності. При цьому розрізняють методи детермінованої та 
стохастичної оцінки. 

Основними методами детермінованої комплексної оцінки є метод багатомірного порівняльного 
аналізу та метод відстаней.  
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Багатомірний порівняльний аналіз необхідний для комплексної оцінки результатів 
господарювання виробничих підрозділів, підприємств і т.д. Таке завданя постає завжди, коли потрібно 
дати узагальнюючу рейтингову оцінку результатам господарювання декількох підприємств. Його 
здійснюють за наступними етапами: 

1. Формується матриця вихідних даних (показників, що обрані для аналізу). 
2. В кожній графі визначається максимальний елемент, який приймається за одиницю. Потім 

елементи цієї графи (аij) діляться на максимальний елемент (max aij): 

ij

ij
ij a

a
x

max
=

      (1) 
 
В результаті створюється матриця стандартизованих коефіцієнтів (хij). 
3. Всі елементи матриці підносяться до квадрату. Якщо задача вирішується з врахуванням 

різної ваги показників, тоді отриманий квадрат множитися на величину відповідних вагових 
коефіцієнтів (К), поставлених експертним шляхом, після чого результати додаються по рядкам: 

 
22

22
2
11 ... nnjji xKxKxKR ×++×+×=     (2) 

4. Отримані рейтингові оцінки (Rj) ранжуються та визначається яке підприємство працювало 
найкраще. 

Основою методу відстаней є вимір близькості аналізованих об'єктів за порівняльними 
показниками до об'єкта-еталона, тобто його сутність зводиться до визначення відстані оцінюваного 
підприємства (підприємств) до підприємства-еталона. В загальному вигляді алгоритм порівняльної 
рейтингової оцінки може бути представлений у вигляді наступних дій: 

1. формується матриця вихідних даних (показників, що обрані для аналізу); 
2. формується матриця стандартизованих коефіцієнтів (аналогічним чином, як і при методі 

багатомірного порівняльного аналізу); 
3. для кожного аналізованого об'єкта значення його комплексної оцінки визначають за 

формулою: 
2 2

1 1(1 ) .... (1 )j j nj nR x K x K= − × + + − ×    (3) 

 
Як правило, при застосуванні цих методів використовують еталон для порівняння (підприємство-

конкурент) аби визначити рейтинг підприємства. Звичайно, за умов конкурентної боротьби, 
підприємству слід знати, які його позиції на ринку, програє воно чи виграє по відношенню до основних 
конкурентів. Проте, на нашу думку, важливо й знати яка динаміка цієї позиції. Тобто можна 
використовувати ці методи і для визначення динаміки інтегрального показника ефективності 
діяльності підприємства по відношенню, наприклад, до базового чи еталонного року. Це даватиме 
можливість аналізувати в якому році із досліджуваного періоду підприємство або його окремі 
структурні підрозділи спрацювали найкраще (найгірше); виявляти які прийняті управлінські рішення 
були вдалими (неефективними). 

Проведемо оцінку ефективності діяльності підприємства, застосувавши вказані методи, на 
прикладі ДП «Красилівський агрегатний завод» за 2012-2014 рр. Як вихідні показники, на нашу думку, 
слід обрати наступні: фондовіддачу і машиновіддачу (характеризують ефективність використання 
основних фондів); матеріаловіддачу і коефіцієнт оборотності (характеризують ефективність 
використання оборотних коштів); коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт концентрації власного 
капіталу, рентабельність продажу і рентабельність капіталу (характеризують фінансовий стан 
підприємства) (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Матриця вихідних даних 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2012 1,32 3,22 1,10 1,24 2,22 22,73 8,11 0,96 

2013 1,49 3,65 1,48 0,07 2,30 32,30 6,73 0,92 

2014 2,03 4,48 1,19 0,45 1,83 42,24 31,56 0,45 
Джерело : розрахунки автора за даними звітності підприємства 
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Матриця стандартизованих коефіцієнтів буде мати вигляд (табл. 2): 
Таблиця 2 

Матриця стандартизованих коефіцієнтів 
 

Рік 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2012 0,650 0,719 0,743 1 0,965 0,538 0,257 1 

2013 0,734 0,815 1 0,056 1 0,765 0,213 0,958 

2014 1 1 0,804 0,363 0,796 1 1 0,469 
Джерело : розраховано автором 
 
Отже, за формулою (2) визначимо методом багатомірного порівняльного аналізу ефективність 

діяльності досліджуваного підприємства (табл. 3). 
Таблиця 3 

Результати порівняльної рейтингової оцінки діяльності  
ДП «Красилівський агрегатний завод» 

 

Рік 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 Rj Місце 

2012 0,423 0,517 0,552 1 0,932 0,290 0,066 1 4,780 ІІ 

2013 0,539 0,664 1 0,003 1 0,585 0,045 0,918 4,754 ІІІ 

2014 1 1 0,647 0,132 0,633 1 1 0,220 5,631 І 
Джерело : розраховано автором 
 
Таким чином, дані табл. 3 вказують, що підприємство протягом досліджуваного періоду 

найкраще працювало у 2014 р., а найгірше – у 2013 р. 
Перевіримо отримані результати методом відстаней, використавши стандартизовані коефіцієнти 

із табл. 2: 
 

2 2 2 2 2 2 2 2
2012 (1 0,650) (1 0,719) (1 0,743) (1 1) (1 0,965) (1 0,538) (1 0,257) (1 1) 1,017R = − + − + − + − + − + − + − + − =  

2 2 2 2 2 2 2 2
2013 (1 0,734) (1 0,815) (1 1) (1 0,056) (1 1) (1 0,765) (1 0,213) (1 0,958) 1,293R = − + − + − + − + − + − + − + − =  

2 2 2 2 2 2 2 2
2014 (1 1) (1 1) (1 0,804) (1 0,363) (1 0,796) (1 1) (1 1) (1 0,469) 0,877R = − + − + − + − + − + − + − + − =  

 
Отже, результати співпадають: найкраще підприємство працювало у 2014 році (відстань є 

найменшою), а найгірше серед досліджуваних років – у 2013 році. 
Заслуговує на увагу, крім вищерозглянутих, ще й метод зведеної оцінки ефективності роботи 

підприємства, який передбачає розрахунок показника ефективності за формулою: 
 

ТП

МВ

ТП

ОВФ

ТП

Ч
Е

ПВП
×+×+= γβ

,    (4) 

де Е - ефективність виробництва; 
ЧПВП - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.; 
ОВФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.;  
МВ - матеріальні витрати, тис. грн.;  
ТП – обсяг товарної продукції, тис. грн.;  
β, γ - коефіцієнти порівняння ресурсів. 

 
Коефіцієнти порівняння ресурсів знаходяться із виробничої функції наступного вигляду: 

321

0
ааа

ПВП
МВОВФЧаТП ×××= ,    (5) 

де а0, а1, а2 a3 – параметри рівняння. 
 
В нашому випадку коефіцієнти порівняння ресурсів становлять β =0,038 та γ =0,21. 
Вихідні дані для розрахунків представимо у табл. 4. 
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Таблиця 4 
Вихідні дані для розрахунку ефективності роботи ДП «Красилівський агрегатний завод» у 

2012-2014 рр. 
 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 

Обсяг товарної продукції, тис. грн 76100 85967 129215 

Чисельність персоналу, чол. 562 555 635 

Вартість основних виробничих фондів, тис. грн 57754 57877,5 63695,5 

Вартість матеріальних ресурсів, тис. грн 69281 58121 108422 
Джерело : дані звітності підприємства 
 
Розрахуємо ефективність роботи ДП «Красилівський агрегатний завод» за 2012-2014 рр.: 

2012

562 0,038 57754 0,21 69281
0,227

76100 76100 76100
Е

× ×= + + =  

2013

555 0,038 57877,5 0, 21 58121
0,174

85967 85967 85967
Е

× ×= + + =  

2014

635 0,038 63695,5 0, 21 108422
0,1999

129215 129215 129215
Е

× ×= + + =  

Оскільки показник ефективності в даному випадку прирівнюється до показника трудомісткості, то 
можна сказати, що найкраще підприємство працювало у 2013 р. 

Зауважимо, що відмінності у результатах оцінки зумовлені тим, що при багатомірному 
порівняльному аналізі та методі відстаней використовується ширша система оціночних показників, яка 
враховує крім показників ефективності використання основних та оборотних фондів, ще і оцінку 
фінансового стану. 

Висновки з проведеного дослідження. Вважаємо, що використання розглянутих методів 
(багатомірного порівняльного аналізу та методу відстаней) дозволяє комплексно оцінити ефективність 
діяльності підприємства на основі інтегрального показника, який об’єднує низку економічних 
показників. Проте, як зазначають аналітики, показник комплексної (інтегральної) оцінки є лише 
операційним поняттям, не має самостійного економічного змісту. Тому він має право на існування 
лише на практиці порівняльного аналізу з метою ранжування об'єктів і прийняття управлінських 
рішень.  
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Федоришина Л.М. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета - оцінити ефективність діяльності підприємства шляхом застосування методів комплексної оцінки. 
Методика дослідження. У процесі написання статті використано загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового дослідження, а саме: аналітико-монографічний (при вивченні літературних джерел), багатомірного 
порівняльного аналізу (для оцінювання ефективності роботи досліджуваного підприємства за певний період), 
абстрактно-логічний метод (для узагальнення теоретичних положень, формування висновків). 

Результати. Обґрунтовано можливості використання методу багатомірного порівняльного аналізу та 
методу відстаней при оцінюванні ефективності діяльності конкретного підприємства. Як вихідні показники 
запропоновано обрати наступні: фондовіддачу і машиновіддачу (характеризують ефективність використання 
основних фондів); матеріаловіддачу і коефіцієнт оборотності (характеризують ефективність використання 
оборотних коштів); коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт концентрації власного капіталу, рентабельність 
продажу і рентабельність капіталу (характеризують фінансовий стан підприємства). Встановлено, що 
підприємство найкраще працювало протягом досліджуваного періоду у 2014 році, а найгірше – у 2013 році. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у застосуванні методів детермінованої комплексної 
оцінки для визначення динаміки інтегрального показника ефективності діяльності підприємства по відношенню до 
еталонного року. 

Практична значущість. Запропонований напрям використання методів багатомірного порівняльного 
аналізу та методу відстаней дасть змогу аналізувати в якому році із досліджуваного періоду підприємство або 
його окремі структурні підрозділи спрацювали найкраще (найгірше); виявляти які прийняті управлінські рішення 
були вдалими (неефективними) і призвели до покращення (погіршення) позицій підприємства. 

Ключові слова: ефективність, оцінювання ефективності, підприємство, багатомірний порівняльний аналіз, 
метод відстаней. 

 
Fedoryshyna L.M. USING INTEGRATED ASSESSMENT METHODS IN DETERMIN ING THE EFFECTIVENESS 

OF THE COMPANY 
Purpose  - to evaluate the effectiveness of the company through the use of integrated assessment methods. 
Methodology of research.  In the process of writing used general scientific and special methods of scientific 

research, namely analytical monographic (the study of literature), multidimensional comparative analysis (to evaluate the 
effectiveness of the investigated company for a certain period), abstract-logical method (for synthesis of theoretical 
positions, forming conclusions). 

Findings.  Proved the possibility of using the method of multidimensional comparative analysis method and 
distances in assessing the effectiveness of a particular company. As benchmarks asked to choose the following: capital 
productivity and assets ratio of the active part (characterize the effectiveness of fixed assets); efficiency materials and 
turnover ratio (describing the efficiency of working capital); absolute liquidity ratio, equity concentration ratio, return on 
sales and return on capital (financial condition of the company). It was established that the company is best employed 
during the period in 2014, and the worst - in 2013. 

Originality of research results is determined using methods comprehensive assessment to determine the 
dynamics of the integral index of effectiveness of the company in relation to the reference year. 

Practical value.  Directions using methods of multidimensional comparative analysis method and distances will 
help analyze a given year of the period studied business or its separate structural unit worked best (worst) exercise 
management decisions taken were successful (ineffective) and resulted in improvement (deterioration) position of the 
company. 

Key words:  efficiency, effectiveness evaluation, enterprise, multidimensional comparative analysis method 
distances. 
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Федоришина Л.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель - оценить эффективность деятельности предприятия путем применения методов комплексной 
оценки. 

Методика исследования. В процессе написания статьи использованы общенаучные и специальные 
методы научного исследования, а именно: аналитико-монографический (при изучении литературных источников), 
многомерного сравнительного анализа (для оценки эффективности работы исследуемого предприятия за 
определенный период), абстрактно-логический метод (для обобщения теоретических положений, формирование 
выводов). 

Результаты. Обоснованно возможности использования метода многомерного сравнительного анализа и 
метода расстояний при оценке эффективности деятельности конкретного предприятия. Как исходные показатели 
предложено выбрать следующие: фондоотдачу и машиноотдачу (характеризуют эффективность использования 
основных фондов); материалоотдачу и коэффициент оборачиваемости (характеризуют эффективность 
использования оборотных средств); коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент концентрации 
собственного капитала, рентабельность продаж и рентабельность капитала (характеризуют финансовое 
состояние предприятия). Установлено, что предприятие лучше работало в течение исследуемого периода в 2014 
году, а хуже всего - в 2013 году. 

Научная новизна исследования заключается в применении методов детерминированной комплексной 
оценки для определения динамики интегрального показателя эффективности деятельности предприятия по 
отношению к эталонному году. 

Практическая значимость. Предложенное направление использования методов многомерного 
сравнительного анализа и метода расстояний позволит анализировать, в каком году в исследуемом периоде 
предприятие или его отдельные структурные подразделения сработали лучше (хуже); выявлять какие принятые 
управленческие решения были удачными (неэффективными) и привели к улучшению (ухудшению) позиций 
предприятия. 

Ключевые слова: эффективность, оценка эффективности, предприятие, многомерный сравнительный 
анализ, метод расстояний. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання стан економіки нашої держави на 

макро- та мікрорівнях характеризується деформованою структурою виробництва. Тому для 
ефективного розвитку виробничого потенціалу потрібна його структурна перебудова. Її необхідно 
проводити за допомогою політики реструктуризації та фінансового оздоровлення потенційно 
конкурентоспроможних підприємств або через ліквідацію тих, які є збитковими чи неперспективними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретико-
методологічних та організаційно-методичних питань фінансової діяльності суб’єктів господарювання, 
зокрема щодо їх реструктуризації зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: Афонін А.С., Анохіна І.Ю., 
Архипчук Е.І., Брейлі Р., Ван Хорн, Дж. К., Гохан П.А, Зуєва Л.С., Коваль Л.П., Кравчук О.М., 
Лещишин Р., Лещук В.П., Майєрс С., Марич П.М., Нестерчук В.П., Портнова Г.О., Терещенко О.О., 
Філіна Г.І. тощо. 

Зокрема, теоретичні напрацювання та дослідження проблем реструктуризації підприємства в 
контексті політекономічного підходу закладались у роботах Р. Брейлі та С. Майєрса [3]; Дж. К. Ван 
Хорна [4]; П.А. Гохана [6]; П.М. Марича та Л.П. Коваля [9]; А. Бівана, С. Естріна та М. Шаффера [2] 
тощо.  Розробка теорії та моделей реструктуризації підприємства в умовах ринкового реформування 
економіки пов’язана з роботами І.М. Акімової, А.С. Афоніна та В.П. Нестерчук [1], О.О. Терещенка [13] 
та ін. Механізми вибору ефективного виду реструктуризації промислових підприємств досліджували 
Г.О. Портнова та І. Ю. Анохіна [12].  

Значну роль в постановці та вирішенні проблеми реструктуризації підприємства відіграють 
законодавчі акти України, роботи вітчизняних економістів, в яких досліджуються питання сутності 
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трансформаційних процесів в економіці, ринкових перетворень на рівні підприємства, еволюції форм 
власності на засоби виробництва, формування нового характеру соціально-трудових відносин, 
відносин між підприємством та державою.  

Але відсутність ґрунтовних праць щодо вивчення окремих аспектів та форм реструктуризації 
підприємств обумовлюють необхідність подальших наукових досліджень, розгляду форм 
реструктуризації підприємства в аспекті удосконалення виробничої системи, що обумовлює 
актуальність статті, її цілі та завдання. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні, аналізі та узагальненні форм 
реорганізації підприємств у процесі укрупнення. 

Сучасні економічні умови ставлять нові завдання й вимагають подальших досліджень для 
удосконалення різноманітних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємств для покращення їх 
фінансового становища. Предметом дослідження даної статті виступають окремі форми реорганізації 
підприємств у процесі укрупнення їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із відомих засобів фінансового 
оздоровлення суб’єктів господарювання є реструктуризація [3], яка проводиться як для групи 
підприємств, так і окремого підприємства, зокрема. 

Реструктуризація підприємства розглядається як процес проведення організаційно-
господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію 
підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що 
не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, 
організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню 
обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та 
задоволенню вимог кредиторів. Це нормативне визначення терміну «реструктуризація» наведене, 
зокрема, в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» (Закон від 14.05.1992 № 2343-XII) [7].  

Реструктуризація передбачає можливість організаційної та юридичної перебудови бізнесу групи 
компаній як в результаті угод злиття та поглинання, так і з метою поліпшення інвестиційної 
привабливості. Така перебудова бізнесу затребувана, зокрема, при виході на публічний ринок 
боргового та акціонерного капіталу (наприклад, організація облігаційної позики, випуску єврооблігацій, 
IPO (Initial Public Offering (англ.) – первинна публічна пропозиція) тощо). Крім того, реструктуризація 
бізнесу дозволяє здійснити передпродажну підготовку та продаж непрофільних бізнес-одиниць. 

В цілому, реструктуризація бізнесу затребувана в наступних випадках: 
− залучення інвестицій; 
− продаж бізнесу або його частини (у тому числі на публічному ринку); 
− дружні злиття; 
− загроза ворожого поглинання; 
− вихід на публічний ринок боргового та акціонерного капіталу; 
− побудова прозорої корпоративної структури. 
На сьогодні відомі основні методи реструктуризації: 
− угоди з акціями, частками, що ведуть до зміни структури власності; 
− збільшення / зменшення статутного капіталу, випуски акцій і конвертованих цінних паперів, 

зміни в структурі статутного капіталу (консолідація, поділ); 
− зміни в структурі управління підприємства / холдингу (склад, компетенція, чисельність, 

порядок формування та діяльності); 
− внесення змін до установчих документів, внутрішні положення, регламенти, договори з 

членами органів управління; 
− експертиза здійснених раніше корпоративних дій на предмет їх незаперечності, легітимності 

тощо. 
Ефективність проведення реструктуризації забезпечується заходами, які покладені в основу 

плану реструктуризації та спрямовані на вдосконалення організації й управління виробничо-
господарською діяльністю, поліпшення фінансового стану підприємства. 

Форма майбутньої реорганізації суб’єктів господарювання визначається насамперед тими 
причинами та мотивами, які спонукають власників та керівництво підприємства до відповідної 
реорганізації [1]. Розрізняють наступні напрямки реорганізації (рис. 1): 

− укрупнення діючого підприємств, яке може відбуватись шляхом злиття з іншим суб’єктом 
господарювання, приєднання до нього чи придбання іншого; 

− подрібнення діючого підприємства, яке відбувається шляхом поділу підприємства або 
виділення окремого його підрозділу; 

− перетворення суб’єкта господарювання, коли зміни розмірів підприємства не 
передбачаються.  
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Рис. 1. Напрямки реорганізації підприємств 
Джерело: розробка авторів 
 
Відповідно до ст. 106 ЦК, злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення юридичної 

особи здійснюються за рішенням його учасників (власників) або органу юридичної особи, (котрий її 
створив), уповноваженого на це установчими документами. А у випадках, які передбачені законом, – 
за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Законом може бути передбачено також 
одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття 
або приєднання [14]. 

Цивільний кодекс приділяє окрему увагу таким видам реорганізації, як перетворення та виділ. 
Перетворення юридичної особи, як зазначено у ст. 108 ЦКУ, – це зміна її організаційно-правової 

форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки 
попередньої юридичної особи. Підприємство, що реорганізується, у разі такого перетворення, не 
ліквідується, а просто змінює свою організаційно-правову форму [14]. 

Виділ, з позиції ЦКУ (ст. 109), – це перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та 
обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. До виділу 
застосовуються, за аналогією, положення частин першої, другої та четвертої статті 105 та положення 
статей 106 і 107 Цивільного Кодексу [14]. 

В умовах стрімкого розвитку бізнесу менеджмент компанії стоїть перед вибором: органічне 
зростання або розвиток за рахунок придбань. 

До основних форм реорганізації, результатом яких є укрупнення підприємств, належить злиття 
кількох підприємств в одне, приєднання одного або кількох підприємств до іншого, вже 
функціонуючого підприємства, а також придбання підприємства.  

Таким чином, в процесі розвитку відносин у суб’єктів господарювання виникає необхідність в 
розширенні власних сфер діяльності, отриманні доходів від інвестицій, отриманні матеріальних і 
нематеріальних активів, прискоренні операційного циклу, зростанні рентабельності виробництва, 
оптимізації оподаткування. Вирішити такі проблеми можливо шляхом об’єднання підприємств. 

Об’єднання підприємств – це об’єднання окремих незалежних юридичних осіб з метою 
створення нової економічної одиниці. Це не означає створення нової юридичної особи, але виробнича 
діяльність об’єднаних підприємств з моменту об’єднання буде для користувачів фінансової звітності як 
діяльність одного підприємства. 

При об’єднанні підприємств виникають проблеми обліку активів, зобов’язань, капіталу, які 
необхідно показати в зведеній фінансовій звітності.  

Особливості облікового підходу та вимоги розкриття інформації по об’єднанню наведено в 
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» (Наказ Мінфін України від 
07.07.1999 № 163) [10]. 

Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності – це поєднання окремих 
підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження 
витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб  (п.4 ПСБО 19) [10]. 

Норми П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» не повинні розповсюджуватися на: 
− бюджетні підприємства; 
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− на філії, які не є юридично самостійними; 
− підприємства, які знаходяться під загальним контролем;  
− підприємства, які поєднуються шляхом злиття; 
− установи та підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за 

МСФЗ; 
− спільні підприємства [10]. 
На практиці можна прослідкувати різні варіанти об’єднання, зокрема:  
а) одне підприємство купує долю капіталу іншого підприємства;  
б) підприємство купує інші активи або шляхом прийняття на себе його зобов’язань або 

об’єднання інтересів його учасників на рівних правах. 
Отже, поєднання може відбуватися шляхом: 
− приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, 
− придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів),  
− прийняття зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання 

контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.   
Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією 

самою стороною (сторонами) до та після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є 
об’єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності.   

ПСБО 19 «Об’єднання підприємств» [10] виділяє два варіанти об’єднання окремих підприємств 
– злиття (приєднання) та придбання. 

Зовнішня реорганізація шляхом об’єднання підприємств  визначає такі форми реорганізації, як 
злиття та приєднання. Їх виділення в один тип, на нашу думку, є доцільним, враховуючи схожі ознаки, 
що їм притаманні, наявність іншого підприємства-партнера та об’єднання з ним для ведення спільного 
бізнесу. 

У нормативних актах можна зустріти різні підходи до визначення понять «злиття» та 
«приєднання». Так, згідно з П(С)БО 19, злиття – це об’єднання підприємств шляхом створення нової 
юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства, в результаті якого 
власники (акціонери) підприємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими 
активами об’єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та 
вигод від об’єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець [10].  

Під приєднанням розуміють припинення діяльності одного підприємства як юридичної особи та 
передачу належних йому майнових прав та зобов’язань до іншого підприємства (правонаступника). 

Як видно, за таким підходом нівелюються основні відмінності між приєднанням і, власне, 
злиттям, які передбачаються іншими нормативними актами, оскільки наведене визначення «злиття» 
містить характеристики як реорганізації шляхом злиття, так і реорганізації приєднанням. 

Однак, в сучасній практиці господарювання традиційно під злиттям розуміють припинення 
діяльності двох або кількох підприємств як юридичних осіб та передачу належних їм майнових прав та 
зобов’язань до правонаступника, який створюється в результаті злиття. Бухгалтерські баланси таких 
підприємств консолідуються. 

Таким чином, головна різниця між злиттям та приєднанням полягає в тому, що у випадку злиття 
підприємств всі майнові права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі одного 
новоствореного підприємства, а у випадку приєднання – на балансі вже функціонуючого на момент 
прийняття рішення про приєднання підприємства. 

Зазначені відмінності досить чітко простежуються на рис. 2. 
Реорганізація шляхом приєднання має низку особливостей. Вони пов’язані з тим, що внаслідок 

приєднання нова юридична особа не створюється, а відбувається лише внесення змін у засновницькі 
документи правонаступника. Ці зміни можуть бути пов’язані зі збільшенням статутного капіталу 
підприємства, до якого здійснюється приєднання, зміною складу засновників чи організаційно-
правової форми. 

Відносно зміни організаційно-правової форми підприємства, яке стає правонаступником в 
результаті реорганізації можливими є два варіанти: 

а) форма організації бізнесу залишається незмінною (робляться зміни лише в засновницьких 
документах в частині правонаступництва, розміру статутного капіталу та складу засновників); 

б) підприємство-правонаступник змінює форму організації бізнесу (перетворення). При цьому, як 
правило, спочатку здійснюється приєднання одного або кількох юридичних осіб до правонаступника, а 
потім він реорганізується шляхом перетворення. 

Договір про приєднання повинен містити відомості про порядок та умови приєднання, порядок і 
пропорції обміну акцій або часток у статутному капіталі підприємств, що реорганізуються шляхом 
приєднання, на акції або частки в статутному капіталі підприємства, до якого здійснюється 
приєднання, а також низка інших стандартних положень. 
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Рис. 2. Відмінності між злиттям та приєднанням підприємств 
Джерело: [13] 

 
Якщо при злитті (приєднанні) деякі учасники підприємств виявляють бажання вийти зі складу 

засновників, то даний процес (вихід) доцільно оформити до моменту підписання передавального 
балансу, який у даному разі складається з урахуванням змін у розмірі статутного капіталу та активів. 

У разі приєднання виникає необхідність у збільшенні статутного капіталу підприємства, до якого 
здійснюється приєднання. У свою чергу, величина збільшення статутного капіталу залежить від 
пропорцій обміну корпоративних прав та від величини статутного капіталу приєднуваного 
підприємства. 

Варто відзначити і той факт, що в зарубіжній літературі злиття та приєднання не 
виокремлюються як форми реорганізації. Для характеристики процесів об’єднання в країнах ЄС 
використовується термін merger, під яким розуміється об’єднання двох компаній, при якому одна з них 
втрачає свою марку (російською – «вливание, присоединение»). У США аналогічні угоди 
характеризуються терміном consolidation, зміст якого ідентичний українському розумінню суті категорії 
«злиття». 

У зарубіжній практиці прийнято виділяти різноманітні типи злиття компаній [2; 6;15].  Найбільш 
важливими ознаками типології цих процесів є: 

− характер інтеграції компаній; 
− національна належність компаній, що об’єднуються; 
− ставлення компаній до злиття; 
− спосіб об’єднання потенціалу; 
− умови злиття; 
− механізм злиття. 
Отже, за характером інтеграції компаній вирізняють такі види злиття: 
− горизонтальне – це об’єднання компаній однієї галузі, які виробляють однаковий товар чи 

виконують однакові (подібні) стадії виробництва; 
− вертикальне – це об’єднання компаній різних галузей, які пов’язані технологічним процесом 

виробництва, тобто розширення компанією-покупцем своєї діяльності або на попередні виробничі 
стадії, або на наступні, аж до реалізації продукції кінцевому споживачеві; 

− родові злиття – об’єднання компаній, які виробляють взаємопов’язані товари; 
− конгломеративні злиття – об’єднання компаній різних галузей без наявності виробничої 

спільності, тобто злиття фірми однієї галузі з фірмою іншої, яка не є ані постачальником, ані 
споживачем, ані конкурентом, і у рамках конгломерату компанії, що об’єднуються, не мають ні 
технологічної, ні цільової спільності з основною діяльністю фірми-інтегратора. 

Можна виділити три різновиди конгломеративного злиття: 
1) злиття з розширенням продуктової лінії, тобто злиття неконкуруючих продуктів, канали 

реалізації та процес виробництва яких схожі; 

а1 в1 б2 

В Б А 

б1 а2 … 

… 

С А 

а1 а2 б1 б2 в1 … 

а1 а2 б1 в1 … б2 

А Б В … 

а1 а2 б1 б2 в1 … 

злиття приєднання 

а1, а2, б1…   – засновники підприємств 
А, Б, В …      – підприємства  
                       

реорганізація     
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2) злиття з розширенням ринку, тобто придбання додаткових каналів реалізації продукції, в 
нових районах збуту, які раніше не обслуговувались; 

3) чисті конгломеративні, що не передбачають спільності. 
Залежно від національної належності об’єднуваних компаній виділяють: 
− національні злиття – об’єднання компаній, які знаходяться в межах однієї держави; 
− транснаціональні – злиття компаній, які знаходяться у різних державах, тобто придбання 

компаній в інших державах. 
Враховуючи глобалізацію господарської діяльності, у сучасних умовах характерною ознакою 

стає злиття та поглинання не тільки компаній різних держав, але й транснаціональних корпорацій. 
Залежно від ставлення керівництва персоналу до угоди про злиття можна виділити: 
− дружні злиття, за яких керівний склад та акціонери обох компаній підтримують цю угоду; 
− ворожі злиття, за яких керівний склад цільової компанії не згоден з угодою та виконує низку 

проти загарбних дій; у цьому випадку компанія, що є покупцем, має вчиняти на ринку цінних паперів дії 
проти цільової компанії з метою її поглинання. 

Залежно від способу об’єднання потенціалу в зарубіжній практиці виділяють такі типи злиття: 
− корпоративні альянси  (союзи) – це об’єднання двох або кількох компаній, що сконцентровані 

на окремому напрямі бізнесу, який забезпечує отримання синергічного ефекту, в інших видах 
діяльності фірми діють самостійно; 

− корпорації – цей тип злиття має місце тоді, коли обDєднуються всі активи фірм, які 
залучаються до угоди. 

У свою чергу, залежно від того, який потенціал у перебігу злиття об’єднується, можна виділити: 
− виробничі злиття – це злиття, за якого обDєднуються виробничі потужності двох або кількох 

компаній з метою отримання синергічного ефекту за рахунок збільшення масштабів діяльності; 
− чисто фінансові злиття – це злиття, за якого компанії, що обDєднуються, не діють як одне ціле, 

при цьому не очікується виробничої економії, але має місце централізація фінансової політики, яка 
сприяє посиленню позицій на ринку цінних паперів, у фінансуванні інноваційних проектів тощо. 

Залежно від умов злиття виокремлюються: 
− злиття на паритетних умовах (50/50); 
− злиття на непаритетних умовах (поглинання), за якого власники компанії, що поглинається, 

втрачають реальні можливості управління у зв’язку з невеликою часткою власності, якою вони 
володіють (менше ініціативного пакета власності – 25 %). 

Деяких завдань реорганізації, таких як диверсифікація діяльності, вихід на нові ринки, 
одержання доступу до ресурсів, створення концернів, холдингів тощо можна досягти не тільки на 
основі приєднання або злиття підприємств, а й в результаті придбання великого пакету корпоративних 
прав іншого суб’єкта господарювання (поглинання).  

Операції поглинання інших суб’єктів господарювання в економічній літературі носять назву 
аквізиції. 

Аквізиція (від лат. acquisitio – придбавати, досягати) – це скупка корпоративних прав 
підприємства, у результаті чого покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю 
такого підприємства. Придбання може здійснюватися в обмін на передачу активів, прийняття 
покупцем на себе зобов’язань або випуску акцій. 

При цьому покупцем вважають суб’єкта господарювання (підприємство А), до якого переходить 
контроль над господарською діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємства Б).  

Слід наголосити, що в результаті класичної операції аквізиції підприємство Б (об’єкт 
поглинання) зберігає статус юридичної особи, існуючу правову форму організації бізнесу. Змінюються 
суб’єкти контролю над ним, тобто власники, які контролюють це підприємство. 

Досить часто операції поглинання (приєднання, злиття) здійснюються через посередників, які за 
відповідну винагороду відшукують на ринку відповідні об’єкти для аквізиції. В англосаксонській 
практиці господарювання такі операції дістали назву mergers&acquisitions (M&A). Під поняттям M&A 
об’єднуються як операції типу merger (злиття), так і acquisition (придбання). Причому на практиці 
останні значно переважають.  

До основних мотивів M&A можна віднести такі: 
− диверсифікація фінансових інвестицій; 
− створення концернів, інших інтегрованих корпоративних структур; 
− отримання прибутку в результаті придбання підприємств із заниженою вартістю. 
Вирішальним чинником, який впливає на рішення щодо придбання підприємств, є їхня вартість, 

оскільки неправильна оцінка вартості об’єкта поглинання зумовлює помилковість політики аквізицій. 
Наслідком такої політики є виникнення дефіциту Free Cash-flow (від англ. – вільний грошовий потік) та 
зниження вартості підприємства, що здійснило придбання іншого. 
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Згідно з П(С)БО у разі придбання контрольного пакета корпоративних прав іншого підприємства 
покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі 
фінансових інвестицій. 

Придбання відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх 
еквівалентів. Якщо придбання здійснюється шляхом передачі інших активів або взяття на себе 
зобов’язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або 
зобов’язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, 
збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням. 

Якщо придбання здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то 
кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів 
і зобов’язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій 
вартості активів і зобов’язань, які придбані на кожному етапі. 

Важливе питання, що виникає при прийнятті рішень щодо здійснення аквізицій, пов’язане з 
фінансуванням таких операцій. Оптимальною є ситуація, коли у покупця є достатній обсяг Free Cash-
flow. Однак досить часто в «аквізиційній війні» між крупними корпоративними «хижаками» бюджет 
аквізицій становить десятки і сотні мільйонів доларів та суттєво перевищує можливості внутрішнього 
фінансування. У такому разі потреба в капіталі може покриватися за рахунок залучення інвестиційних 
кредитів або емісії облігацій. Залучаючи позичковий капітал, слід враховувати вимоги щодо 
збереження необхідної структури капіталу підприємства та його фінансової незалежності.  

Звичайно, для мобілізації фінансових ресурсів можна вдатися до збільшення статутного 
капіталу. Однак, як свідчить практика, і в США, і на підприємствах Західної Європи цей інструмент 
використовується дедалі менше. Це не в останню чергу пов’язано з необхідністю збереження 
комерційної таємниці при здійсненні аквізицій, що не сумісно з вимогою надання інвесторам 
інформації щодо напрямів використання наданих ними коштів. 

Таким чином, придбання – це об’єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває 
контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, 
прийняття на себе зобов’язань або випуск акцій. 

 У таблиці 1 наведена порівняльна характеристика основних факторів у процесі об’єднання 
підприємств.  

Таблиця 1 
Характеристика варіантів об’єднання підприємств 

 
Чинники Придбання Злиття 

Юридична суть операції 
об’єднання 

Придбання – продаж Приєднання до одного підприємства 

Наявність покупця Окрема юридична особа Відсутність покупця 

Економічна суть об’єднання Передача покупцю активів, 
зобов’язань, випуск акцій в обмін 
на грошові кошти 

Обмін акціями (долями); об’єднання 
інтересів 

Наявність гудвілу Може бути Не має 

Вимірник показників в фінансовій 
звітності 

За справедливою вартістю 
активів та зобов’язань 

За балансовою вартістю активів та 
зобов’язань 

Джерело: сформовано авторами на основі [13] 
 
Усі методи реструктуризації умовно можна розділити на дві групи: 
1) спрямовані на перетворення інфраструктури бізнесу (структури активів, систем володіння й 

управління власністю); 
2) спрямовані на зміну системи управління компанією (структури робіт, підрозділів, 

відповідальності, повноважень, компетенцій і т. д.). 
Поділ умовний, оскільки результати можуть перетинатися, доповнювати та навіть суперечити 

один одному. Кожен з названих методів має свої обмеження. 
Методи реструктуризації, націлені на зміну інфраструктури бізнесу, – одні з найскладніших з 

точки зору реалізації. Всупереч усталеній думці, досягти цільового стану інфраструктури бізнесу 
можна не тільки за допомогою угод M & A (злиття і поглинання) або зміни структури володіння. Цю ж 
мету можна досягти, укладаючи стратегічні альянси і вдаючись до аутсорсингу (табл. 2). 

У цих методів є істотні обмеження, які ускладнюють їх застосування у вітчизняній економіці. 
Зокрема: 

1. Дефіцит кваліфікованих юристів з корпоративного та податкового права (вітчизняного та 
міжнародного). 

2. Недостатність законодавчого регулювання: відсутність задовільної законодавчої бази, 
практики застосування, суспільно визнаних механізмів реалізації існуючих законів. 

3. Криміналізація та корумпованість економіки. 
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Таблиця 2 
Методи зміни інфраструктури бізнесу 

 
Методи Можливі цілі 

Злиття і 
поглинання 

- зростання основного бізнесу, досягнення ефекту масштабу 
- поглинання стратегічних постачальників і споживачів 
- перерозподіл витрат і ризиків господарювання між структурами, розташованими в різних 
країнах або зонах оподаткування 

Зміна структури 
володіння 

- упорядкування структури володіння, досягнення прозорості, структуризація активів за 
принципом приналежності до товарної групи, території, галузі тощо 
- старих об'єктів господарювання 
- ускладнення структури володіння, досягнення непрозорості, наприклад, для 
приховування справжніх власників і труднощі недружніх поглинань, трансферт податкового 
навантаження тощо 
- створення нових і ліквідація старих об'єктів господарювання 

Стратегічні 
альянси 

- скорочення ризиків господарювання, поділ і координація праці 
- доступ на нові ринки, до нових ресурсів і технологій 

Аутсорсинг 
- фокусування на ключовому бізнесі і компетенціях, позбавлення від непрофільних активів 
- перенесення витрат на постачальника непрофільної сфери 
- перенесення ризиків непрофільної діяльності на конкуруючих постачальників 

Джерело: сформовано авторами на основі [6; 9] 
 
4. Невміння, побоювання співпрацювати, невпевненість у підприємствах-партнерах. Як і в будь-

якій країні з молодою ринковою економікою, превалює підприємницький стиль управління, що 
допускає концентрацію повноважень в одному місці. Ні про яке делегування повноважень (наприклад, 
прийняття рішень, виконання контролюючих функцій) мови не йде. На сучасному етапі фактично 
відсутня практика укладання, дотримання та сумлінного виконання довгострокових контрактів, без 
яких неможливі ні взаємовигідні стратегічні альянси, ні ефективний аутсорсинг. 

5. Малі горизонти планування. Стратегічні альянси й аутсорсинг в короткостроковій перспективі 
як мінімум збиткові. Реальний економічний ефект від таких методів реструктуризації може бути 
отриманий через два - три роки, а вітчизняний менеджмент все ще боїться непередбачуваності 
держави. Крім того, стратегічні альянси й аутсорсинг непрофільної діяльності дають відносно низьку 
прибутковість, що робить їх менш привабливими на вітчизняному ринку з його швидкими темпами 
зростання. 

Висновки з проведеного дослідження. Реструктуризація розглядається як закон структурного 
розвитку виробничих відносин, що визначає розвиток, еволюцію економічної системи та підприємства, 
як її первинної структурної ланки. Це процес структурних змін в системі виробничих відносин, 
соціально-економічної форми підприємства. Об’єктивною основою таких структурних змін є 
необхідність приведення характеру виробничих відносин до рівня відповідності потребам 
прогресивного розвитку процесу праці, продуктивних сил, підприємства. 

Дуже важливо, щоб процес реструктуризації був направлений на те, щоб не тільки кожна ланка 
бізнесу діяла продуктивно, але і на те, щоб вся система була націлена на отримання максимального 
ефекту господарської діяльності, тобто того ефекту, який неможливо одержати кожному окремо, але 
реально досягти за рахунок сумісних зусиль, організованих оптимальним чином. Якщо 
реструктуризація проводиться як логічний і добре спланований процес, то вона дозволяє досить 
швидко зупинити падіння бізнесу і почати його поступове відтворення. Разом з тим закладається 
основа для генерації стійкої стратегії розвитку та збільшення росту підприємства в майбутньому. 

Головною метою реструктуризації в умовах ринкової трансформації економіки є формування 
підприємства як первинної структурної ланки нової економічної системи, перетворення реальних 
підприємств у конкурентоспроможні структури, суб’єкти сучасного ринку.  
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Яцишин С.Р., Бенько І.Д. ФОРМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ УКРУПНЕННЯ 
Мета. Визначення, аналіз та узагальнення форм реорганізації підприємств у процесі укрупнення. 
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали діалектичний метод 

пізнання та комплексний підхід, відповідно до якого розкрито форми реорганізацій підприємств. В процесі 
дослідження використано методи: загальнонаукові – при обґрунтуванні сутності понять «реорганізація», «злиття», 
«поглинання» та підходів до їх визначення; спеціальні – при виокремленні напрямків реорганізації, видів та типів 
укрупнення; узагальнення – щодо зарубіжного досвіду по визначеній тематиці. У процесі дослідження 
застосовано огляд попередніх досліджень – для визначення можливих умов та форм реорганізації. 

Інформаційною базою досліджень стали законодавчі акти України, публікації вітчизняних та зарубіжних 
вчених. 

Результати. Узагальнено зарубіжний досвід по визначеній тематиці щодо типів злиття компаній. 
Проведено узагальнення варіантів об’єднання підприємств. Визначено нормативно-правові аспекти окремих 
напрямків реорганізації, зокрема її форм та типів у результаті укрупнення підприємств; досліджено особливості 
облікового підходу по їх об’єднанню. Обґрунтовано, що в сучасних умовах розвитку і функціонування 
промислових підприємств їх ефективна реорганізація є одним із провідних напрямків фінансового оздоровлення 
та підвищення ефективності виробництва. Встановлено ознаки типології процесів злиття, приєднання, 
поглинання.  

Наукова новизна. Здійснена порівняльна характеристика основних факторів у процесі об’єднання 
підприємств. Визначено основні істотні обмеження, які ускладнюють застосування укрупнення підприємств у 
вітчизняній економіці. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на удосконалення реорганізації 
підприємств у процесі укрупнення. Результати дослідження доцільно застосовувати при виборі форм 
реорганізації підприємств у процесі їх укрупнення. 

Ключові слова: реорганізація, укрупнення, об’єднання, злиття, придбання (аквізиція), поглинання. 
 
Yatsyshyn S.R., Benko I.D. FORMS OF REORGANIZATION OF THE ENTERPRISES IN PROCESS OF 

AMALGAMATION 
Purpose.  Definitions, analysis and generalization of forms of reorganization of enterprises in the consolidation. 
Methodology of  research. Theoretical and methodological basis of the research was the dialectical method of 

cognition and a comprehensive approachunder, which disclosed the forms reorganization of enterprises. In research 
process used methods: the general scientific – in essence substantiate the concepts of "reorganization", "merger", 
"absorption" and approaches to their definition; special – in the classification of areas of reorganization, amalgamation 
kinds and types; generalization – for international experience to specified topics. During the research used a review of 
previous studies - for definition possible conditions and forms of reorganization. 

The information base for research it became the legislative acts of Ukraine, publishing national and foreign 
scientists. 

Findings.  Generalized foreign experience of to specified topics on the types of mergers of companies. Carried 
out generalization variants of the associations enterprises.  The identified regulatory legal aspects of separate directions 
of the reorganization, in particular its forms and types as a result of amalgamation of enterprises; the features of 
accounting treatment by their connection. Substantiated, that in modern conditions of development and functioning of 
effective industrial reorganization is one of the key destinations financial recovery and increase production efficiency. 
Established the signs of typology processes merger. 

Originality.  Made a comparative characteristics of the main factors in the group in the group of enterprises. 
Detected the basic significant limitations that impede application amalgamation companies in the national economy. 

Practical value. Received results of research aimed at improving reorganization of enterprises. The results of 
research appropriate to use when selecting forms of reorganization of enterprises in the consolidation process. 

Key words:  reorganization, amalgamation, association, merger, acquisition, absorption. 
 

Яцишин С.Р., Бенько И.Д. ФОРМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ УКРУПНЕНИЯ  
Цель. Определение, анализ и обобщение форм реорганизации предприятий в процессе укрупнения. 
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования стали диалектический 

метод познания и комплексный подход, согласно которому раскрыто формы реорганизаций предприятий. В 
процессе исследования использованы методы: общенаучные – при обосновании сущности понятий 
«реорганизация», «слияние», «поглощение» и подходов к их определению; специальные – при выделении 
направлений реорганизации видов и типов укрупнения; обобщение – для изучения зарубежного опыта по 
заданной тематике. В процессе исследования применен метод обзора предыдущих исследований – для 
определения возможных условий и форм реорганизации. 

Как информационная база исследования использованы законодательные акты Украины, публикации 
отечественных и зарубежных ученых. 
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Результаты. Обобщен зарубежный опыт по данной тематике относительно типов слияния компаний. 
Проведено обобщение вариантов объединения предприятий. Определены нормативно-правовые аспекты 
отдельных направлений реорганизации, в частности ее форм и типов в результате укрупнения предприятий; 
исследованы особенности порядка учета по их объединению. Обосновано, что в современных условиях развития 
и функционирования промышленных предприятий их эффективная реорганизация является одним из ведущих 
направлений финансового оздоровления и повышения эффективности производства. Установлены признаки 
типологии процессов слияния, присоединения, поглощения. 

Научная новизна. Осуществлена сравнительная характеристика основных факторов в процессе 
объединения предприятий. Определены основные существенные ограничения, которые затрудняют применение 
укрупнения предприятий в отечественной экономике. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на совершенствование 
реорганизации предприятий в процессе укрупнения. Результаты исследования целесообразно применять при 
выборе форм реорганизации предприятий в процессе их укрупнения. 

Ключевые слова: реорганизация, укрупнение, объединение, слияние, приобретение (аквизиция), 
поглощение. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, що 
стоять перед будь-яким підприємством, є проблема залучення інвестиційних ресурсів для інноваційної 
діяльності підприємства і це є особливо актуальним в умовах, коли зношеність основних виробничих 
фондів у багатьох галузях вітчизняної економіки досягла критичного рівня.  

Для багатьох вітчизняних підприємств впровадження передових технологій є переходом на 
якісно новий рівень розвитку і часто стає визначальним фактором економічного зростання [1]. Також 
актуальною проблемою фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності є порівняно невелика 
кількість підприємств, що можуть застосовувати останні досягнення науки і техніки через відсутність 
чіткої стратегії впровадження нових технологій. Основною проблемою при цьому є відсутність 
поетапного інвестування проекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності є 
важливим показником сучасного економічного розвитку країни, галузей, регіонів та окремих 
підприємств. Існує пряма залежність між фінансуванням інноваційної діяльності та ефективністю 
функціонування економіки країни [16]. Тому питання підтримки інновацій з боку держави, їх 
матеріальне забезпечення є актуальним і потребує всебічного розгляду. 

Проблеми інноваційної діяльності розглядалися в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів, фахівців таких як, О. Амоша, В. Александрова, Ю. Бажал, П. Бубенко, 
А. Гальчинський, В. Геєць, І. Єгоров, Б. Малицький, В. Осецький, В. Пономаренко, В. Семиноженко, 
Л. Федулова та ін. Проте важливість проблеми фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в 
Україні потребує подальшого всебічного аналізу цього питання із урахуванням останніх тенденцій. 

Постановка завдання. Мета статті – аналіз структури та динаміки фінансування інвестиційної 
та інноваційної діяльності на рівні України та Харківської області, а також визначення основних 
факторів, що впливають на обсяг інноваційних витрат.  

Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання: 
а) проаналізувати обсяги фінансування капітальних інвестицій, інноваційної діяльності у розрізі 

окремих джерел фінансування; 
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б) виявити основні фактори, що впливають на обсяг фінансування інноваційної діяльності в 
Україні, та в результаті побудувати регресійну модель залежності інноваційних витрат від ключових 
факторів; 

в) проаналізувати окремо кожне з потенційних джерел фінансування інвестиційно-інноваційної 
діяльності, виявити перспективи розвитку, переваги та недоліки використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дані про обсяги капітальних інвестицій (КІ) та 
витрат на інноваційну діяльність (ІД) в Україні наведені в табл. 1.  

Обсяг КІ тільки за 2011-2012 рр. збільшився на 55,3 %, а сума інвестицій в основний капітал – 
майже на 39,0% у порівнянні з минулим роком, хоча показники 2011 р. не перевищували показників 
2008 р. з урахуванням зменшення обсягів інвестування протягом двох років (2009-2010 рр.). Проте 
частка витрат на ІД у сумі ІОК не перевищувала 5%, значно зменшившись протягом 2011 р.  

Динаміка обсягів фінансування технологічних інновацій за їх джерелами в 2000-2013 рр. 
представлена у табл. 2. 

Таблиця 1 
Співвідношення капітальних інвестицій, інвестицій в основний капітал та витрат на 

інноваційну діяльність в Україні  
 

Показник 
Сума у фактичних цінах по роках, млн. грн. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Капітальні інвестиції (КІ), млрд. грн. 272,1 192,9 189,1 250,5 293,7 267,7 
Витрати на інноваційну діяльність, млрд. грн. 12 7,95 8,05 14,3 11,5 9,5 
Витрати на наукову та науково-технічну 
діяльність, млрд. грн. 8,5 8,6 9,9 10,3 11,3 11,8 

Частка витрат на ІД у капітальних інвестиціях, % 4,4 4,2 4,1 2,95 3,9 3,6 
Частка наукових та науково-технічних витрат у 
капітальних інвестиціях, % 3,1 4,4 5,2 4,1 3,8 4,4 

Джерело : [6] 
Таблиця 2 

Джерела фінансування технологічних інновацій по Україні 
 

Рік 

Сума витрат (млн. грн.) та відсоток від загальної суми (%) 

усього 

в т.ч. за рахунок 

власних держбюджету іноземних 
інвесторів інших джерел 

сума % сума % сума % сума % 

2000 1757,1 1399,3 79,64 7,7 0,44 133,1 7,57 217,0 12,35 

2001 1971,4 1654,0 83,90 55,8 2,83 58,5 2,97 203,1 10,30 

2002 3013,8 2141,8 71,07 45,5 1,51 264,1 8,76 562,4 18,66 

2003 3059,8 2148,4 70,21 93,0 3,04 130,0 4,25 688,4 22,50 

2004 4534,6 3501,5 77,22 63,4 1,40 112,4 2,48 857,3 18,91 

2005 5751,6 5045,4 87,72 28,1 0,49 157,9 2,75 520,2 9,04 

2006 6160,0 5211,4 84,60 114,4 1,86 176,2 2,86 658,0 10,68 

2007 10850,9 7999,6 73,72 144,8 1,33 321,8 2,97 2384,7 21,98 

2008 11994,2 7264,0 60,56 336,9 2,81 115,4 0,96 4277,9 35,67 

2009 7949,0 5169,4 65,03 127,0 1,60 1512,9 19,03 1140,6 14,35 

2010 8045,5 4775,2 59,35 87,0 1,08 2411,4 29,97 771,9 9,59 

2011 14333,9 7585,6 52,92 149,2 1,04 56,9 0,40 6542,2 45,64 

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 1,95 994,8 8,67 2925,6 25,5 

2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,26 1253,2 13,1 1311,3 13,7 
Джерело : [6] 
 
Левова частка інноваційних витрат (ІВ) підприємствами – це власні кошти (від 69,3 до 83,9%). 

Приблизно десята частина інноваційних витрат промислових підприємств припадає на вітчизняних й 
закордонних інвесторів, при цьому частка фінансування вітчизняних інвесторів досить мала. Тільки за 
2011 р. частка фінансування від іноземних інвесторів скоротилася від майже 30% (2010 р.) до 0,4%, 
проте протягом 2012-2013 рр. спостерігалося зростання. Варто відмітити, що пріоритети іноземних 
інвесторів більше відповідають інтересам структурної перебудови економіки України, ніж пріоритети 
вітчизняних інвесторів. Українські інвестиції в машинобудування за часткою їх у структурі інвестицій 
(3,0%) у 2010 р. перебували на десятому місці, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у машинобудування з 
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показником 9,0% були на третьому місці у їх структурі [6; 7]. Частка держбюджетного фінансування ІД 
за аналізований період не перевищувала 3%. 

Таким чином, сьогодні практично всі сфери господарювання в Україні вимагають значних обсягів 
капіталовкладень. Але проблема фінансування інноваційної діяльності залишається невирішеною, 
тому що внутрішні інвестори не можуть забезпечити суб’єктів господарювання необхідним обсягом 
інвестиційних ресурсів через їх недостатність. Іноземні інвестори мають ресурси, але не мають 
бажання вкладати їх в Україну. Тому підприємствам не залишається нічого іншого, як забезпечувати 
свій науково-технічний розвиток за рахунок власних коштів, тобто чистого прибутку та амортизаційних 
відрахувань [3]. 

За аналізований період значно зросла кількість підприємств, що фінансували ІД за рахунок 
власних коштів, а кількість тих, що отримали кошти держбюджету та кредити, значно скоротилася. 
Так, у 2011 р. тільки 27 підприємств отримали кошти з держбюджету на ІД, а 50 – кредитні кошти. Хоча 
76,3% підприємств, що займалися ІД за рахунок власних коштів у 2011 р. витратили лише 53% від 
загальної суми інноваційних витрат. 

Для виявлення факторів впливу на обсяг інноваційних витрат була побудована регресійна 
модель. У якості результативної ознаки прийнято обсяг інноваційних витрат (ІВ) 

ІВ
y в Україні (щорічні 

дані 1995-2013 рр.), а у якості факторів виокремлено дев’ять параметрів: обсяг реалізації продукції 
промисловості ( 1x ), млн. грн.; фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування ( 2x ), 

млн. грн.; облікова ставка НБУ ( 3x ), у відсотках; індекс інфляції ( 4x ); відсоток ВВП, що спрямовується 

на фінансування науково-технічних розробок ( 5x ), %; обсяг інвестицій в основний капітал ( 6x ), млн. 

грн.; ВВП ( 7x ), млн. грн.; прямі іноземні інвестиції (ПІІ) ( 8x ), млн. дол. США; обсяг фінансування 

науково-технічних розробок ( 9x ), млн. грн. 

Вибір факторів для моделі обумовлений тим, що основним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності за аналізований період були власні кошти підприємств, тому фактори 1x  та 2x  
повинні відігравати суттєву роль у динаміці обсягу інноваційних витрат в Україні. Для оцінки впливу 
кредитних ресурсів та іноземних інвестицій до факторів моделі також були включені облікова ставка 
НБУ та обсяг прямих іноземних інвестицій. Динаміка ВВП характеризує загальноекономічний розвиток 
країни, що відображається на обсязі інноваційних витрат. Індекс інфляції також може суттєво 
вплинути на інноваційні процеси. Науково-технічні розробки (НТР) створюють базу подальшого 
впровадження інновацій, тому важливо врахувати динаміку обсягу фінансування НТР, а також 
відсоток ВВП, що спрямовується на фінансування науково-технічних розробок [4]. 

Регресійний аналіз проводився за допомогою програмного продукту STATISTICA 6. Результати 
багатофакторного регресійного аналізу дозволили виявити, що на обсяг інноваційних витрат дуже 
слабо впливають такі фактори, як облікова ставка НБУ ( 3x ), індекс інфляції ( 4x ), обсяг ВВП ( 7x ) та 

обсяг фінансування науково-технічних розробок ( 9x ), про що свідчать невисокі значення відповідних 

коефіцієнтів часткової кореляції: 197,0
3

−=yxr ; 016,0
4

=yxr ; 346,0
7

=yxr ; 23,0
9

−=yxr . Тому 

включення цих факторів до регресійної моделі призведе до небажаних помилок. Остаточне регресійне 
рівняння щодо обсягу інноваційних витрат (ІВ) таке: 

 

                              2 5 6 81020,1 0,04 1046,01 0,07 0,29
ІВ

y x x x x=− + × + × + × − ×               (1) 

 
Коефіцієнт множинної регресії, скоректований з урахуванням довжини вибірки й кількості 

параметрів, становить 0,94, коефіцієнт детермінації 2R  – 0,98. Залишки рівняння регресії впродовж 
всієї вибірки знаходяться в межах [ σσ 2;2− ]. Найбільший розмір похибки (різниця між реальним та 
розрахунковим обсягом ІВ) спостерігався за даними 2011-2012 рр. і середньоквадратична помилка 
становить 225,3 (рис. 1).  

З усіх факторів, що були враховані в регресійній моделі, найбільший вплив на зміну ІВ має 
відсоток ВВП, що спрямовується на фінансування НТР: при зростанні цього показника лише на 1% 
обсяг інноваційних витрат збільшується на 1,05 млрд. грн. 

На основі лише двох факторів – обсягу реалізації промислової продукції та фінансового 
результату від звичайної діяльності до оподаткування за 9 років (2000-2008 рр.) – Т. Товт [14] також 
виявила взаємозв’язок між цими факторами і побудувала регресійну модель ІВ в Україні, що 
підтверджує достовірність отриманих нами результатів стосовно залежності ІВ від чотирьох факторів, 
які найбільш суттєво впливають на їх обсяги.  
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Рис. 1. Розходження фактичних та розрахункових даних побудованої регресійної моделі 
щодо обсягу інноваційних витрат 

Джерело : побудовано авторами 
 
Розглянемо більш детально усі потенційні джерела фінансування інноваційної та інвестиційної 

діяльності промислових підприємств.  
Власні джерела фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності – це чистий прибуток 

(ЧП), який спрямовується для економічного розвитку підприємства, та амортизаційні відрахування 
(АВ). Саме раціональне й оптимальне використання ЧП та АВ дозволяє оновлювати техніку, 
технологію й продукцію суб’єкта господарювання [3]. До власних джерел інвестування також 
відносяться такі: сума відшкодування збитків, які викликані втратою майна; раніше здійснені 
довгострокові фінансові вклади, строк погашення яких минає у поточному періоді; частина основних 
фондів, яка реінвестується шляхом продажу; частина зайвих оборотних активів, яка іммобілізується в 
інвестиції. 

Проаналізуємо стан справ щодо створення й функціонування структур державного рівня та 
фінансування інноваційної діяльності усіх рівнів за роки незалежності України. Національні проекти 
(НП) реалізуються за моделлю державно-приватного партнерства, яке передбачає бюджетні видатки 
на рівні лише 5% від вартості всього проекту. Касове видання коштів державного бюджету у 2011 р. на 
реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів і здійснення інноваційної діяльності становило 90,4% 
запланованого рівня. Більше 70% видатків спрямовано Агентством Держінвестпроекту на державну 
підтримку інноваційно-інвестиційних проектів, що є досить позитивним моментом на сьогодні. Місцеві 
бюджети практично не приймають участі у впровадженні інноваційних програм регіонального рівня: 
частка інвестування інноваційної діяльності не перевищує 4% [6]. 

Важливим джерелом інвестиційних ресурсів є кошти фінансово-кредитної системи (ФКС). На 
жаль, незважаючи на динамічний розвиток, останніми роками вітчизняні банківські установи надають 
ще недостатню кількість послуг і є фінансово слабкими. Довгострокові кредити банків у ІД на 
сьогоднішній день практично не використовуються через відсутність ефективного механізму 
стимулювання та, відповідно, недостатню активність установ ФКС щодо їх безпосередньої участі в 
інноваційній діяльності [9]. Проблемою банків є незначна частка інвестиційного портфелю у структурі 
активів, що становить лише 4,46% при розмірі кредитного портфеля 75,64% (на 1.01.2009 р.), що 
свідчить про низьку інвестиційну активність банківсько-кредитної системи [2; 5; 12]. Частка кредитів, 
виданих юридичним особам, у загальному кредитно-інвестиційному портфелі (КІП) зменшувалася за 
2004-2008 рр. (з 70,0% в 2004 р. до 34,7 % в 2008 р.), а з 2009 р. вона збільшилась і в 2013 р. склала 
78,2%. При цьому загальний обсяг КІП банківського сектора України зріс за аналізований період у 11 
разів (тільки за 2008 р. – на 64,0%), обсяг кредитування юридичних осіб – майже у 9 разів, а обсяг 
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кредитування фізичних осіб – більш ніж у 30 разів. Лише протягом 2008 р. обсяг кредитування 
юридичних осіб збільшився на 113401,55 млн. грн., із яких 23,3% було спрямовано на інвестиції в 
основний капітал. Таким чином, вітчизняні банки кредитували поточну діяльність юридичних осіб і 
уникали інвестування високоризикованих, довгострокових інвестиційно-інноваційних проектів.  

За останні дев’ять років простежується позитивна динаміка щодо такого джерела фінансування 
ІД, як прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Проте промисловість не є пріоритетним напрямом інвестування 
для іноземних інвесторів. За даними Держкомстату [6], на 31.12.14 р. найбільший обсяг ПІІ отримали 
фінансово-кредитні установи (33,0%), тоді як для промисловості вони склали 30,0% загального обсягу 
прямих іноземних інвестицій (рис. 2). 
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Рис. 2. Обсяги ПІІ в економіку, промисловість і машинобудування 
Джерело : [6] 
 
Серед галузей промисловості іноземні інвестори віддають перевагу підприємствам металургії, 

підприємствам харчової промисловості та машинобудування (8,0%). Частка ПІІ у машинобудуванні 
за 2004-2012 рр. (останні статистичні дані) не перевищувала 10,0% інвестицій у промисловість 
України. 

У загальному обсязі ПІІ в Україні питома вага ПІІ, вкладених в економіку Харківщини, за 2011р. 
склала 5,6%. За обсягами іноземних інвестицій область як і раніше, посідає третє місце (її 
випереджають м. Київ та Дніпропетровська область). Підприємства області залучають прямі 
іноземні інвестиції з 63 країн світу і пріоритетними для залучення ПІІ в області у 2011 р. залишалися 
суб’єкти, основним видом економічної діяльності яких є фінансова діяльність, операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям. На підприємствах промисловості 
протягом 2011 р. було зосереджено тільки 16,1% (442,1 млн. дол. США) ПІІ області [8]. 

На тлі зростання обсягів ПІІ в економіку і в промисловість слід відмітити незначні їх обсяги 
саме у машинобудування та відсутність темпів їх збільшення протягом аналізованого періоду. 
Основні чинники, які негативно впливають на ПІІ, – це нестабільність правового, економічного й 
політичного характеру, недосконалість фінансово-кредитної й податкової системи, низький рівень 
розвитку ринкової інфраструктури, високий рівень тінізації економіки, корумпованість, відсутність 
ринку землі та ін. [3]. Разом із негативними факторами щодо ПІІ в Україні, є чинники, які 
приваблюють іноземних інвесторів, а саме: ємність ринку, низька вартість робочої сили, вигідне 
географічне положення, сприятливі кліматичні умови тощо.  

Ще одним потенційним джерелом інвестування ІД є лізинг – довгострокова (на строк від 6 
місяців) оренда машин, устаткування, транспортних засобів, споруд виробничого призначення, що 
передбачає можливість наступного викупу орендарем. Стійка тенденція зростання ринку лізингових 
послуг проявляється в збільшенні числа лізингових компаній, обсягів лізингових операцій та рівня 
зайнятості в цій сфері бізнесу. В Україні у 2004 р. налічувалося 30 лізингових компаній, в 2005 р. – 
82, а у 2008 р. – 132.  
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За шість років (2007-2012 рр.) спостерігалася в основному тенденція зростання кількості 
укладених договорів (КУД) фінансового лізингу за винятком 2009 р. У 2011 р. КУД лізингу 
збільшилась більше ніж удвічі. Динаміка змін загальної вартості угод фінансового лізингу за цей же 
період дещо відрізняються від кількості укладених договорів. Так, за два роки (2008-2009 рр.) 
загальна вартість укладених угод фінансового лізингу знизилась з 59,1 до 24,7% попереднього року, 
а у 2010-2011 рр. – збільшилась більше ніж у 2 рази у порівнянні з минулим (2009 р.) роком. Це 
свідчить про наявність меншої КУД, але їх загальна вартість абсолютно зростала, що є позитивним 
моментом. На лізингові операції припадає незначна частина ВВП, а частка лізингу в капітальних 
інвестиціях не перевищувала 15% [15]. Серед договорів фінансового лізингу 2011 р. за вартістю 
укладених контрактів переважали договори у галузі транспорту (58,1%), сільського господарства 
(14,6%), будівництва (7,2%) та сфери послуг (5,4%). Вартість договорів лізингу в галузі 
машинобудування склали лише 2,1% від загальної вартості договорів лізингу (у 2010 р. – 0,49%) 
[15]. Структура лізингового портфеля українських лізингових компаній у 2011 р. виглядала так: 
транспортні засоби – 52,6%, техніка, машини та устаткування для сільського господарства – 15,3%, 
комп’ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання – 6, 2%, інше – 25,0% [15]. Головним 
джерелом фінансування лізингових операцій в Україні, як і раніше, є кредити банків (в 2011 р. – 
80,8%, у 2010 р. – 72,7 %). Основними джерелами фінансування лізингових операцій у 2012 р. були 
позичкові кошти, в тому числі банківські кредити (89,89%), при цьому їх питома вага значно 
збільшилася у порівнянні з 2011 р., а питома вага власних коштів лізингових компаній становить 
9,93%.  

Одним з ефективних засобів подолання дефіциту коштів на розвиток інноваційної діяльності є 
венчурне (або ризикове) інвестування, яке реалізується через венчурні фонди (ВФ). У розвинутих 
країнах інвесторами-акціонерами ВФ можуть бути корпорації, пенсійні фонди, страхові компанії, 
приватні особи, банки. Головна відмінність венчурних фондів від інших інституціональних інвесторів 
полягає в тому, що перші надають кошти шляхом придбання акцій підприємств, що стали об’єктом 
інвестування. Більшість фондів створюється на період 7-10 років, після ВФ реалізує всі придбані 
корпоративні цінні папери та ліквідується і тому венчурні фонди зацікавлені у високому котируванні 
акцій підприємства-реципієнта [11; 13].  

Розвиток українських венчурних фондів, їх створення почалося після прийняття Верховною 
радою України у 2001 р. Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)». За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, станом на початок 
2005 р. в Україні було створено більше 50 венчурних фондів [2], проте серед них були практично 
відсутні ВФ з вітчизняним капіталом. На відміну від класичних ВФ, український венчурний капітал не 
орієнтується на інноваційні проекти і для нього більш привабливим є реалізація інвестиційних 
проектів середнього рівня ризику з використанням операцій з фінансовими активами і нерухомістю. 
Найбільш поширеною формою венчурного інвестування в Україні є надання інвестиційного кредиту, 
і тому висловлюється думка [11; 13], що основна мета створення ВФ в Україні – не фінансування 
розвитку підприємств, а реалізація різноманітних схем управління власністю й використання 
податкових пільг, якими користується фонд (інвестиційні фонди звільняються від сплати податку на 
прибуток). Незважаючи на появу на вітчизняному ринку венчурного інвестування великих 
міжнародних компаній, рівень венчурного фінансування, особливо в високотехнологічних галузях 
промисловості, не можна вважати задовільним.  

На основі аналізу стану венчурного підприємництва в Україні узагальнені основні негативні 
чинники впливу на його розвиток [5; 9; 10; 11; 12; 13; 16]: 1) недостатній розвиток фондового ринку 
та низька ліквідність ризикових капіталовкладень; 2) відсутність ринку вільного приватного капіталу 
й недостатність українського капіталу венчурної індустрії; 3) недосконалість нормативно-
законодавчої бази венчурного бізнесу та його розвитку; 4) обмеженість доступу до джерел 
інвестування. Інституціональні інвестори (інвестиційні та пенсійні фонди) та фізичні особи не можуть 
інвестувати у венчурні фонди; 5) слабкий розвиток інфраструктури щодо появи та розвитку у 
науково-технічній сфері швидкозростаючих технологічних інноваційних підприємств; 6) погіршення 
ситуації щодо генерації наукових знань; 7) неефективний механізм захисту інтелектуальної 
власності; 8) наявність переваги вкладання коштів у менш ризикові (менш якісні) проекти на 
венчурному ринку; 9) несприятлива політика держави щодо участі безпосередньо у ІД; 
10) відсутність кваліфікованих кадрів у сфері венчурного інвестування та низький рівень 
інвестиційної культури тощо. 

Харківські промислові підприємства займають значне місце в інноваційній діяльності країни – 
у 2005 році кількість інноваційно-активних підприємств області становила 11% від 
загальноукраїнського числа, та їм належали 6% інноваційних технологічних процесів та 5% 
освоєних видів інноваційної продукції. Тенденції фінансування інноваційної діяльності промислових 
підприємств Харківської області повторюють загальноукраїнські: перевага придбання засобів 
виробництва серед напрямів використання коштів, в основному фінансування відбувається за 
рахунок власних коштів підприємств та організацій [3; 4; 10]. 
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Загальна сума витрат на ІД зростала протягом 2009-2012 рр., проте у 2013 р. знизилася на 
13% у порівнянні з минулим роком. Основні джерела фінансування ІД підприємств області – власні 
кошти, а також кредитні ресурси. Позитивним слід вважати зростання обсягів кредитів і коштів 
бюджетів. Але частка і вітчизняних (0,1–0,3%), і іноземних (0,1–1,7%) інвесторів була досить 
незначною і головне – це пасивність саме українських інвесторів, що, безумовно, є значною 
перепоною в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності в цілому, і не сприяє залученню ПІІ у 
Харківський регіон і насамперед у промислове виробництво. В 2009-2011 рр. фінансування 
інноваційної діяльності підприємств за рахунок кредитів, вітчизняних інвесторів взагалі 
припинилось, що і обумовило зростання частки власних коштів підприємств і досягало 91,8% (2009 
р.) – 96,7% (2010 р.) від загальної суми витрат. Незважаючи на це, ПІІ в абсолютних розмірах 
збільшились (від 1,6 млн. грн. до 4,2 млн. грн.). Такий стан справ насамперед обумовлюється 
відсутністю ефективно діючого ринкового механізму стимулювання та заохочення і вітчизняних, і, 
насамперед, іноземних інвесторів. За останні роки (2009-2011 рр.) спостерігалося стрімке падіння 
обсягів бюджетного фінансування інноваційної діяльності. Якщо у 2008 р. загальна сума витрат 
державного бюджету перевищувала 52 млн. грн., то у 2011 р. – лише 0,06 млн. грн. [8].  

Якщо порівнювати показники фінансування ІД в Харківській області з показниками в цілому по 
країні, то обсяги фінансування регіону виявляються незначними: так, в 2007 р. було витрачено 2,5% 
рівня загальноукраїнських інновацій, 6,5% – капітальних інвестицій і 6,4% – ІОК від загальної суми 
по Україні, незважаючи на те, що в Харківській області знаходяться 11% інноваційно-активних 
підприємств країни. Таким чином, аналіз використання потенційних джерел інвестування ІД 
підприємств Харківської області та машинобудівної галузі свідчать про незначні обсяги інноваційних 
витрат області у масштабах країни.  

Висновки з проведеного дослідження. В результаті багатофакторного регресійного аналізу 
визначені найвпливовіші фактори на обсяг витрат на інновації, що дозволяє всебічно розкрити 
характер взаємозв’язків між показниками. На рівень інноваційних витрат найбільший вплив має 
відсоток ВВП щодо фінансування НТР, а саме: його зростання на 1% забезпечує підвищення 
інноваційної активності на 4,19% та обсягу ІВ – на 1046,01 млн. грн. 

Виявлені основні негативні фактори впливу рівень інноваційних витрат в Україні, на 
інноваційно-інвестиційну діяльність промислових підприємств: 1) висока частка фінансування за 
рахунок власних коштів; 2) незначна або взагалі відсутня участь вітчизняних інвесторів; 3) зниження 
участі банківсько-кредитної системи у процесі інвестуванні інноваційної діяльності; 4) низька 
активність держави та безпосередньо регіонів у фінансуванні ІД промислових підприємств; 
5) низький рівень залучення іноземних інвестицій і, насамперед, українських. 

Таким чином, здійснення інвестицій та фінансування інноваційної діяльності промислових 
підприємств потребує обґрунтування комплексу заходів активізації інвестиційно-інноваційної 
діяльності, які пов’язані із факторами об’єктивно-суб’єктивного характеру з урахуванням потенційних 
можливостей макро-, мезо- та мікросередовища підприємства.  
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Полозова Т.В., Шейко І.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета – аналіз структури та динаміки фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності на рівні України 
та Харківської області, а також визначення основних факторів, що впливають на обсяг інноваційних витрат. 

Методика дослідження. Багатофакторний регресійний аналіз використаний для виявлення ключових 
факторів, що впливають на обсяг інноваційних витрат; аналіз часових рядів використано при аналізі динаміки 
обсягів фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності.  

Результати. Визначені найвпливовіші фактори на обсяг витрат на інновації. Обґрунтовано, що на рівень 
інноваційних витрат найбільший вплив має відсоток ВВП щодо фінансування НТР. 

Виявлені основні негативні фактори впливу рівень інноваційних витрат в Україні, на інвестиційно-
інноваційну діяльність промислових підприємств. 

Наукова новизна. В результаті багатофакторного регресійного аналізу визначені найвпливовіші фактори 
на обсяг витрат на інновації, що дозволяє всебічно розкрити характер взаємозв’язків між показниками. Визначені 
основні риси фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності за рахунок власних та бюджетних коштів, 
кредитних ресурсів, венчурних фондів та використання схем лізингу. Сформований перелік негативних факторів, 
що перешкоджають розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств.  

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути корисними для працівників економічних 
служб промислових підприємств при розробці стратегії фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, 
працівників державних та регіональних служб та відомств при встановленні характеру впливу основних 
показників макросередовища на обсяг інноваційних витрат, а також для науковців, аспірантів, викладачів вищих 
навчальних закладів. 

Ключові слова: фінансування, інвестиційно-інноваційна діяльність, інноваційні витрати, регресійний 
аналіз, джерела фінансування, власні кошти, прямі іноземні інвестиції, кредити, лізинг, венчурне фінансування. 

 
Polozova T.V., Sheiko I.A. ACTUAL PROBLEMS OF FINANCING INVESTMENT AND INNOVATION 

ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Purpose  – analysis of the structure and dynamics of financing investment and innovation at the level of Ukraine 

and Kharkiv region, as well as identifying key factors that influence the amount of innovation expenditures. 
Methodology of research.  Multivariate regression analysis used to identify the key factors that influence the 

amount of innovation expenditures; analysis of time series used in the analysis of dynamics of financing of investment 
and innovation activities. 

Findings.  The most influential factors on expenditure of innovation were identified. It was proved, that the most 
important factor on the level of innovation expenditures is funding if scientific research as a percent of GDP. 

The basic cases of negative impacts of innovation expenditures in Ukraine, innovation and investment activity of 
industrial enterprises were determined.  

Originality.  As a result of multivariate regression analysis the most influential factors on expenditure on 
innovation that allows you to fully disclose the nature of the relationships between parameters were identified. The main 
features of financing investment and innovation from its own budget, bank credit, venture capital funds and the use of 
leasing schemes were determined.The existing list of negative factors that hinder the development of investment and 
innovation activity was formed. 

Practical value.  The results of the study may be useful for specialists of economic departments of industrial 
enterprises for forming strategies of financing of investment and innovation projects, employees of state and regional 
agencies and departments in determining the nature of the impact of key indicators of macroeconomy on the amount of 
innovation expenditures, as well as scholars, scientists, lecturers of universities 

Key words:  financing, investment and innovation, innovation expenditure, regression analysis, funding, own 
funds, foreign direct investment, loans, leasing, venture capital. 

 
Полозова Т.В., Шейко И.А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель – анализ структуры и динамики финансирования инвестиционной и инновационной деятельности на 

уровне Украины и Харьковской области, а также определение основных факторов, которые влияют на объем 
инновационных расходов 

Методика исследования: многофакторный регрессионный анализ использован для выявления ключевых 
факторов, которые влияют на объем инновационных расходов; анализ временных рядов использован при 
анализе динамики объемов финансирования инновационной деятельности.  

Результаты Определены ключевые факторы, влияющие на объем инновационных расходов. Доказано, 
что на уровень инновационных расходов наибольшее влияние оказывает процент ВВП, направляемый на 
финансирование НТР. 

Выявлены основные негативные факторы, влияющие на уровень инновационных расходов в Украине, на 
инновационно-инвестиционную деятельность промышленных предприятий. 

Научная новизна. В результате многофакторного регрессионного анализа определенные ключевые 
факторы, влияющие на объем расходов на инновации, что позволяет всесторонне раскрыть характер 
взаимосвязей между показателями. Определены основные особенности финансирования инвестиционно-
инновационной деятельности за счет собственных и бюджетных средств, банковских кредитов, венчурного 
капитала, а также при использовании схем лизинга. Сформирован перечень негативных факторов, которые 
препятствуют развитию инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезными работникам экономических 
служб промышленных предприятий при разработке стратегии финансирования инвестиционных и 
инновационных проектов, специалистам государственных и региональных служб и ведомств при установлении 
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характера влияния основных показателей макросреды на объем инновационных расходов, а также для научных 
работников, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений  

Ключевые слова: финансирование, инвестиционно-инновационная деятельность, инновационные 
расходы, регрессионный анализ, источники финансирования, собственные средства, прямые иностранные 
инвестиции, кредиты, лизинг, венчурное финансирование. 
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РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Важливою умовою розвитку діяльності сільськогосподарських 

підприємств є їх рівень державної підтримки. Особливості підтримки держави заключаються у виплаті 
коштів бюджетних дотацій та асигнувань, а також через виплату податку на додану вартість 
переробними підприємствами АПК, що направляється агроформуванням. 

Основним аспектом і проблемою в цьому напрямку є те, що через фінансово-кризові явища в 
державі за останні роки зменшились бюджетні дотації, які направлялись сільськогосподарським 
товаровиробникам. Дані обставини сприяли скороченню виробництва продукції як рослинницької, так і 
тваринницької галузі. 

Таким чином, проблема недофінансування галузей АПК зачепила як тваринництво, так і 
рослинництво, і це не дало змогу на повну потужність розвиватися дрібним сільським 
товаровиробникам. Склалася ситуація, при якій невеликі та середні фермерські господарства 
перестали функціонувати або на їх базі розширили свою діяльність крупні вертикально інтегровані 
агрохолдинги, які, отримуючи великі надприбутки, не мають потреби у дотаційних коштах з 
державного бюджету. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні аспекти щодо рівня державної підтримки 
сільськогосподарських підприємств в Україні представлено в поглядах вітчизняних вчених, зокрема 
Х. Алієвої [1], О. Бородіної [2; 3], О. Могильного [3], С. Васильчак та М. Дацюк - Томчук [4], 
С. Глущенко [5], М. Дем’яненка [6], В. Кузняк [7], Ю.Я. Лузана [8], С.В. Майстра [9]. Вони внесли 
значний вклад у розвиток теоретико - практичних напрацювань щодо рівня та частки фінансування 
аграрних формувань в Україні. 

Разом з тим, залишилася ще низка невирішених і не досліджених питань, які потребують 
глибшого і детальнішого аналізу в напрямках рівня державної підтримки сільськогосподарських 
підприємств України у розрізі галузей АПК. Всі ці питання і є об’єктом даного дослідження, а його 
результати є актуальними і необхідними у вирішенні конкретних завдань.  

Постановка завдання. Метою даної статті є  проведення аналізу щодо динаміки державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі фермерських господарств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В попередні періоди розвитку 
сільськогосподарського виробництва його окремі галузі були дотаційними з різних об’єктивних причин. 
В останні роки держава мало приділяла уваги розвитку рослинництва і тваринництва, тим більше 
недостатньою була підтримка держави (табл. 1).  

Проте, як свідчать показники таблиці 1, за 2011-2013 роки державою виділялись певні кошти 
для підтримки рослинництва і тваринництва. В результаті фінансової кризи держава дотувала 
сільськогосподарських товаровиробників в межах 10% від наявних загальних коштів державної 
підтримки. Основну частину підтримки складали податки на додану вартість. В загальному, 
аналізуючи державну підтримку в динаміці, кошти її зросли по всіх сільськогосподарських 
підприємствах в звітному періоді на 72,8%, в середніх фермерських господарствах - на 33,6%, у 
великих фермерських господарствах - на 14,3%. Проте слід врахувати, що ціни на продукцію за цей 
період мали також значний ріст, а тому потреба в підтримці випереджала його дійсний стан. 

Особливо турбує сільськогосподарського виробника низька підтримка держави за рахунок 
державного бюджету. Вона з року в рік зменшується і в досліджуваному періоді ці кошти значно 
скоротилися. 
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Таблиця 1 
Динаміка державної підтримки сільського господарства в Україні у 2011-2013 роках 

 

Назва 
показників Роки 

Усі 
сільськогоспо-

дарські 
підприємства 

у тому числі: 

Фермерські 
господарства 

з них: 
Великі фермерські 

господарства 
Отримано коштів 

державної 
підтримки - 

всього 

2011 4327,9 626,3 338,2 

2012 6974,1 934,5 420,1 

2013 7478,0 836,6 386,4 

2013 у % до 2011 172,8 133,6 114,3 
-у т.ч. за рахунок 

бюджетних 
дотацій  

2011 729,3 67,3 22,0 

2012 742,0 66,1 9,9 

2013 381,9 45,7 12,7 

2013 у % до 2011 52,4 67,9 57,7 
- з них для 
підтримки 

виробництва 
продукції 

рослинництва 

2011 230,7 22,1 4,1 

2012 184,2 29,4 2,3 

2013 56,7 5,1 - 

2013 у % до 2011 24,6 23,1 - 
- з них для 
розвитку 

тваринництва 

2011 101,1 14,4 4,9 

2012 437,0 13,1 3,2 

2013 241,7 24,5 7,6 

2013 у % до 2011 239,1 170,1 155,1 
- з них для 
здійснення 
заходів з 

відтворенням 
живих водних 

ресурсів 

2011 - - - 

2012 - - - 

2013 0,1 0,1 0,0 

2013 у % до 2011 - - - 

- з них за іншими 
видами 

(напрямами) 
державної 
підтримки 

2011 397,5 30,8 13,0 

2012 120,8 23,6 4,4 

2013 83,4 16,0 5,1 

2013 у % до 2011 21,0 51,9 39,2 
За рахунок 
податку на 

додану вартість 

2011 3598,6 559,0 316,2 

2012 6232,1 868,4 410,2 

2013 7096,1 790,9 373,7 

2013 у %  до 2011 197,2 141,5 118,2 
- з них для 
підтримки 

виробництва 
продукції 

рослинництва 

2011 2780,5 531,9 296,2 

2012 4321,4 822,9 385,8 

2013 4519,2 738,8 350,2 

2013 у % до 2011 162,5 138,9 118,2 
- з них для 
розвитку 

тваринництва 

2011 818,1 27,1 20,0 

2012 1910,7 45,4 24,4 

2013 2576,9 52,1 23,5 

2013 у % до 2011 315,0 192,2 117,5 
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 
 
Так, для всіх сільськогосподарських підприємств бюджетні кошти за 2011-2013 роки зменшилась 

до 52,4%, для середніх фермерських господарств - до 67,9%, для великих фермерських господарств  - 
до 57,7%. Разом з тим, найбільш не підтриманим є рослинництво. Згідно розрахунків майже четверта 
частина бюджетних коштів - це підтримка в звітному році відносно базового для всіх 
сільськогосподарських підприємств, в тому числі і середніх фермерських господарств. Крупні 
фермерські господарства за цей період взагалі залишилися без державної підтримки з бюджету 
держави. 

Джерелом основного дотаційного доходу є податок на додану вартість. Він майже вдесятеро 
перевищує дотаційні кошти з державного бюджету і відносно в динаміці має значний ріст. Так по всіх 
сільськогосподарських підприємствах цей ріст становив 197,2%, по середніх фермерських 
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господарствах - 141,5%, по великих фермерських господарствах -118,2%. Слід відмітити і те, що 
частка підтримки в рослинництві значно випереджає тваринницьку галузь, і це зрозуміло, так як дана 
галузь є значно меншою в зв’язку із різким скороченням поголів’я ВРХ, а збільшення поголів’я в 
особистих господарствах населення не дотується. Аналізуючи ріст дотацій за рахунок податку на 
додану вартість по роках, ми бачимо, що він досить помітний по рослинництву і тваринництву, але вже 
в цих дотаціях галузь тваринництва випереджає галузь рослинництва. Якщо за рахунок податку на 
додану вартість у звітному році відносно базового ріст підтримки по всіх аграрних підприємствах в 
рослинництві склав 162,5%, то в галузі тваринництва - 315,0%, по середніх фермерських 
господарствах - 138,9 і 192,2%, по великих фермерських господарствах - 118,2 і 117,5%. 

Таким чином, дані таблиці 1. по роках свідчать, що в останні досліджувані періоди збільшена 
підтримка державою тваринництва, проте абсолютний розмір ще значно нижчий ніж в рослинництві по 
зрозумілих вищевказаних причинах. Поряд з цим є надія, що розвиток тваринництва стабілізується 
відносно кількості поголів’я і його продуктивності і останній вид державної підтримки набере значного 
розміру, що допоможе в піднесенні галузі до більш можливого потенційного рівня. 

Виробництво продукції АПК постійно потребує державної підтримки. На жаль 
сільськогосподарське виробництво в останні роки незалежності України мало дуже незначну підтримку 
держави.  

Незважаючи на ріст загального обсягу коштів на підтримку всього сільськогосподарського 
виробництва, цих коштів недостатньо для забезпечення нормального розвитку АПК. 

Таблиця 2 
Динаміка державної підтримки аграрних формувань в Україні  

у 2011-2013 роках 
 

Види державної 
підтримки для 
рослинництва 

Рік Всього, 
 тис. грн 

Види державної 
підтримки для 
тваринництва 

Рік Всього, тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

Отримано коштів 
державної 
підтримки - 

всього 

2011 4039768,5 

Отримано коштів 
державної 

підтримки для 
розвитку 

тваринництва 

2011 91522,6 2012 6459649,6 

2013 6781590,7 

2013  % до 2011 128,2 

2012 427143,0 
-у т.ч. за рахунок 

бюджетних 
дотацій 

2011 683956,7 

2012 685752,0 

2013 343806,8 

2013 222638,8 2013 у % до 2011  
- з них для 
підтримки 

виробництва 
продукції 

рослинництва 

2011 212707,0 

2012 157085,3 

2013 у % до 2011 243,3 2013 49507,8 

2013 у % до 2011 23,3 

- в тому числі 
озимих зернових 

культур 

2011 14631,9 
- в тому числі за 
велику рогату 

худобу 

2011 33885,9 

2012 21764,5 2012 71938,5 

2013 4901,4 2013 52889,5 

2013 у % до 2011 33,5 2013 в % до 2011 156,1 

- у тому числі 
пшениці 

2011 9720,4 

- у тому числі за 
свиней 

2011 4448,1 

2012 13323,3 2012 114467,9 

2013 3572,9 2013 21597,2 

2013 у % до 2011 36,8 2013 у % до 2011 485,5 

- з них ярих і 
зернобобових 

культур 

2011 2487,5 

- у тому числі за 
птицю всіх видів 

2011 4282,7 

2012 1902,4 2012 74,0 

2013 1324,3 2013 99,1 

2013 у % до 2011 53,2 2013 у % до 2011 2,3 

- у тому числі 
пшениці 

2011 393,7 

- у тому числі за 
молоко 

2011 1784,7 

2012 71,8 2012 227651,1 

2013 174,0 2013 92340,0 

2013 у % 2011 44,2 2013 у % до 2011 51,7 
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продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

- з них ріпаку 
(озимого і ярого) 

2011 371,7 

- у тому числі за 
інше 

2011 47116,2 

2012 178,4 2012 13012,3 

2013 1,2 2013 55713,0 

2013 у % до 2011 0,32 2013 у % до 2011 118,2 

- з них іншої 
продукції 

рослинництва 

2011 195215,9 - у тому числі за 
іншими видами 
(напрямками ) 

державної 
підтримки 

2011 379727,1 

2012 133240,0 2012 101522,9 

2013 42627,9 2013 71660,2 

2013 у % до 2011 21,8 2013 у % до 2011 18,9 
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 
Так, за досліджуваний період ріст коштів державної підтримки становив для всього АПК за 2011-

2013 роки 128,2%. Проте за рахунок державного бюджету за цей період обсяг коштів знизився до 
23,3%. З цієї суми найбільший обсяг було виділено для озимої пшениці і ярих зернових і 
зернобобових. Із загальної суми, виділеної для рослинництва, майже 90% припадає на технічні 
культури (цукрові буряки). Враховуючи дану ситуацію, виділені державою кошти для різних потреб 
галузі рослинництва в динаміці за останні роки постійно знижуються. Це говорить про те, що кризова 
ситуація не може вирішити необхідну підтримку держави в дотаційних коштах і сільськогосподарські 
підприємства змушені шукати різні способи самозабезпечення певними ресурсами. 

Разом з тим, поряд з недостатнім забезпеченням грошовими і матеріальними ресурсами, вони 
значно зменшились в динаміці по окремих провідних культурах. Зниження дотацій для пшениці склало 
до 36,8%, для ярих і зернобобових - до 53,2%, для цукрових буряків - до 21,8%. Цей обсяг свідчить, 
що потреба аграрних підприємств у дотуванні має місце, але негативні явища в розвитку економіки в 
Україні змушують зменшувати ці кошти. 

В тваринництві вирішення цих питань є дещо іншим, так як загальна сума підтримки йде на 
виробництво м'яса ВРХ, п’ята частина на виробництво молока і іншу продукцію тваринництва. 
Збільшення по трьох аналізуючих роках в тваринництві відбувається на відгодівлю ВРХ і свинини, а 
підтримка на виробництво молока зменшується. 

Отже, на виробництво продукції тваринництва має місце державна підтримка по окремих видах 
м'ясної продукції, проте по молоку вона теж необхідна і це потрібно враховувати та вирішувати. 

Із попередніх даних таблиці 1 і таблиці 2 нами було розглянуто різносторонню підтримку 
держави різних форм господарювання АПК. Більш глибше розглянемо в таблиці 3 розподіл державної 
підтримки коштів тільки за рахунок податку на додану вартість по рослинництву і різних видів продукції 
галузі тваринництва. 

Таблиця 3 
Динаміка державної підтримки аграрних формувань в Україні  

у 2011-2013 роках 
 

Види державної підтримки для рослинництва Роки Всього, тис. грн 

1 2 3 

Отримано коштів за рахунок податку на додану 
вартість - всього 

2011 3355811,8 

2012 5773897,6 

2013 6437783,9 

2013 в % до 2011 191,8 

Отримано коштів для підтримки виробництва 
продукції рослинництва 

2011 2544821,3 

2012 3884328,8 

2013 3974929,5 

2013 в % до 2011 156,2 

Отримано коштів для розвитку тваринництва 

2011 810990,5 

2012 1889568,8 

2013 2462854,4 

2013 в % до 2011 303,7 
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продовження табл. 3 
1 2 3 

- з них за велику рогату худобу 

2011 47221,6 

2012 136971,5 

2013 207775,2 

2013 в % до 2011 440,0 

- з них за свиней 

2011 128891,2 

2012 175140,9 

2013 288439,3 

2013 у %  до 2011 223,8 

- з них за птицю всіх видів 

2011 442228,6 

2012 816151,5 

2013 777006,2 

2013 у % до 2011 175,7 

- з них за молоко 

2011 120106,9 

2012 689682,2 

2013 1104568,4 

2013 у %  до 2011 919,6 

- з них за інше 

2011 72542,2 

2012 71622,7 

2013 85065,2 

2013 у %  до 2011 117,3 
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 
В загальному за три досліджуваних періоди кошти державної підтримки від податку на додану 

вартість зросли до 198,6%. Зрозуміло, що цьому періоду передував ріст цін і інші інфляційні процеси, 
проте таке збільшення коштів в АПК виправдане, бо випереджає інфляційні процеси. 

Кожна з приведених в таблиці 3 галузей одержує певну підтримку від держави, але в останні 
роки більша увага зосереджена на таку галузь АПК, як тваринництво. Так, вкладення державних 
коштів у вигляді ПДВ в рослинництво зросло до 156,2%, тоді як у тваринництво - 303,7%, отже майже 
вдвоє більше ніж в рослинництво. 

Важливість даної галузі говорить сама за себе. За досліджуваний період в звітному відносно 
базового років надходження коштів від ПДВ по ВРХ становило 440,0%, по свинарству - 223,8%, по 
птиці - 175,7%, по молоку - 919,6% і по інших видах тваринницької продукції - 117,3%. 

Такі показники трьохрічного періоду дозволяють зробити висновки про цілеспрямований і 
інтенсивний розвиток вітчизняного виробництва продукції тваринництва. В останні роки створюються 
великі промислові підприємства по переробці продукції тваринництва, зокрема масла і молока. 

 І хоч на цій лінії є ще багато недосконалостей в технологіях і організації виробничих процесів в 
порівнянні з іншими економічно розвинутими країнами, все ж Україна, створюючи нові більш досконалі 
форми господарської діяльності в цьому напрямку йде до нових форм господарювання, таких як 
спільні підприємства по переробці молока і інші види формувань. 

Такий напрям виробництва в АПК прискорить ефективність діяльності галузей і окремих 
продуктів АПК, а це для України є цілком і повністю можливим, так як сировинна база є достатньою 
для її більш повного використання. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підводячи підсумок щодо 
проведеного дослідження, вважаємо, що: 

1) рівень державної підтримки аграрних формувань в Україні є досить низький і не дає більш 
повної можливості розвиватися вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам; 

2) державі необхідно сформувати цільову програму щодо розвитку аграрного сектору України і  
використовувати всі важелі для надходження даних коштів аграріям; 

3) сформувати на місцевих рівнях контрольно-ревізійні групи за цільовим використанням 
коштів, які надані з державного бюджету для їх цільового використання. 

Виконання даних умов сприятиме контролю і протидії корупційним методам щодо нецільового 
використання коштів, наданих сільськогосподарським підприємствам для їх розвитку. 
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Шанін О.В. РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
Мета статті. Метою даної статті є проведення аналізу динаміки державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі фермерських господарств 
Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є  наукові доробки вчених- економістів щодо 

державної підтримки аграрної сфери. 
Під час написання даної статті використовувалися такі методи, як: методи системного аналізу (для 

обґрунтування динаміки рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств в Україні), метод 
системного узагальнення (для обґрунтування доцільності застосування методів державної підтримки на 
перспективу в контексті їх цільового за призначенням використання). 

Результати. Визначено динаміку державної підтримки сільського господарства України по усіх 
сільськогосподарських підприємствах, а також в розрізі середніх і великих фермерських господарств. 
Охарактеризовано рівень державної підтримки аграрних формувань за основними видами державної підтримки 
по галузях. Проаналізовано динаміку державної підтримки, яку отримують аграрні формування за рахунок 
податку на додану вартість, який направляється після сплати переробними підприємствами до бюджету аграрним 
формуванням.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у науково-практичному обґрунтуванні основних 
принципів розвитку державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. 
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Практична значущість. Отримані результати в публікації є основою для вирішення практичних проблем 
щодо збільшення рівня державної підтримки  сільськогосподарських формувань, які займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції.  

Ключові слова: рівень державної підтримки, сільськогосподарські підприємства, бюджетні дотації. 
 

Shanin О.V.  LEVEL OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE  
Purpose. The purpose of this article is to analyze the dynamics of state support of agricultural producers, 

including farms 
Methodology of research. The theoretical basis of scientific research is handling vchenyh- economists on state 

support of the agricultural sector. 
While writing this article, the following methods as methods of system analysis (to justify the dynamics of state 

support of agricultural enterprises in Ukraine), synthesis method system (For rationale use of methods of state support 
for the future in the context of their intended target usage). 

Findings.  The study determined the dynamics of state support of agriculture of Ukraine on all farms, and in terms 
of medium and large farms. The characteristic level of state support of agrarian formations on the main types of state 
support for industries. The dynamics of state support, which is obtained by forming agricultural value added tax, which 
sent upon payment processors agricultural budget formation. 

Originality. Scientific novelty of research results is the scientific and practical substantiation basic principles of 
state support for domestic agricultural producers. 

Practical value.  The results in the publication is the foundation for solving practical problems of increasing the 
level of state support of agricultural units engaged in agricultural production. 

Key words : the level of state support for agricultural enterprises, government subsidies. 
 

Шанин А.В. УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 

Цель статьи. Целью данной статьи является проведение анализа динамики государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе фермерских хозяйств 

Методика исследования. Теоретической базой исследования является научные труды ученых-
экономистов по государственной поддержке аграрной сферы. 

При написании данной статьи использовались такие методы как: методы системного анализа (для 
обоснования динамики уровня государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий в Украине), 
метод системного обобщения (Для обоснования целесообразности применения методов государственной 
поддержки на перспективу в контексте их целевого по назначению использования). 

Результаты. Определена динамика государственной поддержки сельского хозяйства Украины по всем 
сельскохозяйственных предприятиях, а также в разрезе средних и крупных фермерских хозяйств. 
Охарактеризованы уровень государственной поддержки аграрных формирований по основным видам 
государственной поддержки по отраслям. Проанализирована динамика государственной поддержки, которую 
получают аграрные формирования за счет налога на добавленную стоимость, который направляется после 
уплаты перерабатывающими предприятиями в бюджет аграрным формированиям. 

Научная новизна исследования заключается в научно-практическом обосновании основных принципов 
развития государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Практическая значимость. Полученные результаты в публикации является основой для решения 
практических проблем по увеличению уровня государственной поддержки сельскохозяйственных формирований, 
которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: уровень государственной поддержки, сельскохозяйственные предприятия, бюджетные 
дотации. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

 
Постановка проблеми. Хлібопекарська галузь відіграє важливу роль у забезпеченні 

продовольчої безпеки та соціальної стабільності країни, забезпечуючи населення чи не 
найважливішими продуктами харчування – хлібом і хлібобулочними виробами. Саме хліб є основним і 
невід’ємним продуктом у щоденному раціоні українців. Задоволення попиту населення на хліб і 
хлібобулочні вироби є пріоритетним завданням діяльності підприємств хлібопекарської галузі. Тому 
дослідження результатів фінансово-господарської роботи вітчизняних підприємств з виробництва 
хліба і хлібобулочних виробів з метою підвищення ефективності їхньої діяльності є надзвичайно 
актуальним в сучасних умовах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості діяльності хлібопекарської галузі та 
перспективи подальшого розвитку в наукових публікаціях розглядали О. М. Васильченко [8], 
А. О. Заїнчковський [2], М. М. Колотуша [4], Н. В. Навольська [3], С. В. Петруха [4] та інші вчені. 
Дослідження стану хлібопекарської галузі України свідчить про наявність низки проблем, з якими 
стикаються вітчизняні хлібопекарські підприємства. 

Незважаючи на те, що питання розвитку хлібопечення перебували в полі зору багатьох вчених, 
потребують подальшого дослідження результати фінансово-господарської діяльності підприємств 
хлібопекарської галузі з метою пошуку шляхів вирішення проблем, які виникають в сучасних ринкових 
умовах господарювання та негативно впливають на діяльність вітчизняних хлібопекарських 
підприємств. Тому для забезпечення розвитку хлібопекарської галузі та підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяльності хлібопекарських підприємств необхідно аналізувати не лише 
результати діяльності окремих підприємств, але й володіти достовірною інформацією, що охоплює 
функціонування галузі загалом.  

Постановка завдання. Дослідження стану та проблем розвитку хлібопекарської галузі й 
ефективності виробничо-господарської діяльності хлібопекарських підприємств в Україні у сучасних 
умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Хлібопекарська галузь входить до складу 
харчової промисловості України і представлена великою кількістю підприємств різного розміру і 
форми власності. Для галузі характерним є високий рівень конкуренції між вітчизняними виробниками. 
Більшість хлібопекарських підприємств були створені ще за радянських часів, а в роки незалежності 
України реорганізовані у публічні та приватні акціонерні товариства. Окрім того було створено велику 
кількість мініперкарень, оскільки для хлібопечення характерними є низькі бар’єри для входу на ринок 
та виходу з нього. У 2010 р. в Україні функціонувало близько 1,5 тисячі підприємств з виробництва 
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, що становило більше, ніж чверть усіх підприємств-
виробників харчових продуктів (табл. 1). Однак з кожним роком кількість таких підприємств 
скорочується, а також знижується їхня частка у структурі харчової промисловості з 26,3% у 2010 р. до 
24,3% у 2013 р. Відтак у 2013 р. в Україні функціонувало 1362 підприємства, що на 137 підприємств 
менше, порівняно з 2010 р.  

Таблиця 1 
Кількість підприємств в Україні у 2010-2013 рр.  

 

Показник Одиниці 
виміру 

Рік  
2010 2011 2012  2013  

Кількість підприємств з виробництва харчових 
продуктів 

одиниць 5706 5752 5048 5613 

Кількість підприємств з виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів одиниць 1499 1479 1253 1362 

Частка підприємств з виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів у межах 
підприємств з виробництва харчових продуктів 

% 26,3 25,7 24,8 24,3 

Темп росту кількості підприємств з виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів % – 98,7 84,7 108,7 

Джерело: [5] 
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Згідно з чинним в Україні класифікатором видів економічної діяльності підприємства сфери 
виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, окрім хліба та хлібобулочних виробів, 
виробляють борошняні кондитерські вироби, торти та тістечка нетривалого зберігання; сухарі та сухе 
печиво; борошняні кондитерські вироби, торти та тістечка тривалого зберігання; макаронні вироби та 
подібні борошняні вироби, обсяги виробництва яких у 2013 р. подано у табл. 2. За даними 
Держкомстату України, частка хліба та хлібобулочних виробів у структурі виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів у 2013 р. була найбільшою і становила 66,7%. Отже, дослідження 
доступної статистичної інформації про діяльність хлібопекарської галузі в Україні дає змогу 
проаналізувати стан і проблеми вітчизняного хлібопечення та ефективність виробничо-господарської 
діяльності підприємств галузі.  

Таблиця 2 
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів в Україні у 2013 р.  

 

Показник КВЕД Обсяг 
виробництва, т 

Питома 
вага, % 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 10.7 2266283 100 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 
зберігання 

10.71 1637623 72,3 

− виробництво хліба та хлібобулочних виробів, нетривалого 
зберігання 

10.71.11 1510685 66,7 

− виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 
тістечок нетривалого зберігання 

10.71.12 126938 5,6 

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 10.72 532195 23,5 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 10.73 96465 4,2 
Джерело: розроблено за даними [1] 
 
В Україні спостерігається спад обсягів промислового виробництва хліба і хлібобулочних виробів. 

Протягом останнього десятиліття відбулося скорочення виробництва та реалізації хліба та 
хлібобулочних виробів більше, ніж на 30% (рис. 1). Зокрема у 2004 р. в Україні було вироблено 
2307 тис. т продукції, а у 2013 р. обсяг випуску скоротився на 747 тис. т і становив 1560 тис. т 
продукції.  
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Рис. 1. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні у 2004-2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [6; 7] 
 

Аналогічна тенденція спостерігалась у зниженні промислового виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів у розрахунку на одну особу, зокрема з 48,6 кг у 2004 р. до 34,3 кг у 2013 р. 
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(рис. 1). Проте згідно з обґрунтованим нормами споживання хлібобулочних виробів, рекомендованим 
є споживання однією особою 108-120 кг продукції в рік.  

Таким чином, промислові хлібопекарські підприємства лише на третину забезпечують потребу 
населення України у важливому продукті харчування. Дані Держкомстату про обсяги виробництва 
хліба і хлібобулочних виробів в Україні загалом і в розрахунку на одну особу враховують обсяги 
виробництва лише великих промислових підприємств, але не обліковують результати діяльності 
мініпекарень, супермаркетів, які займаються випіканням і реалізацією хлібопекарської продукції, та 
підприємств, для яких хлібопечення не є основним видом діяльності. Також необлікованим є випікання 
хліба і хлібобулочних виробів населенням в домашніх умовах.  

Отже, актуальною проблемою розвитку хлібопекарської галузі України є відсутність достовірної 
інформація про обсяги галузевої пропозиції продукції та реальний ринковий попит. Це породжує низку 
проблем, з яким стикаються підприємства галузі при плануванні діяльності на середньострокову та 
довгострокову перспективу. Утруднюється розрахунок потреби у борошні як основній сировині для 
хлібопечення.  

Окрім цього, на планування обсягів випуску продукції значною мірою впливає те, що попит на 
хліб є нееластичним. Коливання попиту є незначними залежно від дня тижня чи пори року.  

Хліб і хлібобулочні вироби є важливими продуктами харчування, але за умови поліпшення 
економічної ситуації в країні люди надають перевагу більш дорогим продуктам харчування, таким як 
м’ясо, риба, морепродукти, фрукти, овочі. Також зростають вимоги до якості та асортименту 
хлібопекарської продукції. Тому хлібопекарським підприємствам потрібно підвищувати якість 
продукції, впроваджувати у виробництво елітні види хліба, нові види хлібобулочних виробів, збагачені 
корисними для здоров’я добавками, вітамінами та мінералами.  

При погіршенні економічної ситуації в країні та зниженні платоспроможності населення може 
виникнути парадокс Гіффена, який проявляється у тому, що попит на хліб зростає разом зі зростанням 
цін на нього. Це зумовлено тим, що в умовах економічної кризи ціни зростають не лише на хліб, а й на 
інші товари. В таких умовах хлібопекарським підприємствам потрібно виявляти резерви та шляхи 
зниження собівартості продукції з метою задоволення потреб населення з низьким рівнем доходів.  

Хліб і хлібобулочні вироби є продуктами з коротким терміном споживання, що унеможливлює 
довготривале їх зберігання на складах чи транспортування на великі відстані. Хлібопекарські 
підприємства змушені щоденно уточнювати обсяги замовлення із торговими точками в радіусі 
економічно вигідної доставки. Тому потужності переважної більшості вітчизняних хлібопекарських 
підприємств завантажені на 30-40%. Лише підприємства м. Києва та обласних центрів, які розташовані 
у густозаселених промислових регіонах, мають змогу більш повно використовувати виробничі 
потужності та нарощувати обсяги виробництва.  

Водночас протягом 2010-2013 рр. спостерігалось зростання обсягів виробництва та реалізації 
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів у вартісному виразі більше, ніж на 30%, з 15113,7 млн. грн. 
у 2010 р. до 19908,4 млн. грн. у 2013 р. (табл. 3). Щодо питомої ваги вартості виробленого хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів у межах виробництва харчових продуктів, то у 2010-2012 рр. 
спостерігалось скорочення частки хліба, хлібобулочних і борошняних виробів з 9,5% до 8,3%. Однак 
вже у 2013 р. питома вага виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів зростала до 9%. 
Підвищення обсягів виробництва хлібопекарської продукції у вартісному виразі значною мірою 
зумовлено зростанням цін на готову продукцію порівняно з попередніми роками (табл. 3). 

Таблиця 3  
Обсяги реалізованої продукції підприємствами України  

та індекси споживчих цін у 2010-2013 рр.  
 

Показник Одиниці 
виміру 

Рік  
2010  2011  2012  2013  

Виробництво харчових продуктів млн. грн. 159492,5 187814,4 205288,7 220294,2 
Виробництво хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів 

млн. грн. 15113,7 16638,3 17031,0 19908,4 

Питома вага виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів у 
межах виробництва харчових продуктів 

% 9,5 8,9 8,3 9,0 

Темп росту виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів до 
попереднього року  

% – 110,1 102,4 116,9 

Індекси споживчих цін на хліб і 
хлібопродукти  % 112,3 115,0 98,0 101,1 

Індекси споживчих цін на хліб  % 110,2 113,9 105,2 104,0 
Джерело: [5; 7]. 
 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 127 

В результаті зменшення кількості підприємств у галузі та зниження обсягів промислового 
виробництва хліба та хлібобулочної продукції потягом 2010-2013 рр. спостерігалось скорочення 
чисельності працюючих на підприємствах з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 
на 10 тис. осіб, тобто на 10,5% (табл. 4). Однак витрати на персонал цих підприємств стабільно 
зростали з 2,5 млрд. грн. у 2010 р. до 3,1 млрд. грн. у 2013 р. Зокрема витрати на оплату праці у 
2013 р. зросли майже на 25% порівняно з 2010 р. Підвищення витрат на оплату праці, а, відповідно, і 
на соціальні заходи, спричинено зростанням рівня мінімальної заробітної плати. Середньомісячна 
заробітна плата працівників хлібопекарської галузі протягом досліджуваного періоду щорічно 
зростала, зокрема у 2013 р. відбулось підвищення на 860,37 грн. порівняно з 2010 р., що склало 
майже 40%. Темпи росту середньомісячної заробітної плати випереджали темпи росту витрат на 
персонал за рахунок щорічного скорочення чисельності працівників досліджуваних підприємств.  

Таблиця 4 
Аналіз персоналу підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

в Україні у 2010-2013 рр.  
 

Показник Одиниці 
виміру 

Рік 
2010 2011 2012 2013 

Кількість зайнятих працівників тис. осіб 94,3 90,9 89,4 84,4 

з них: кількість найманих працівників тис. осіб 93,9 90,5 89,1 83,9 

Витрати на персонал – усього млн. грн. 2514,5 2742,2 3112,1 3121,9 

з них: витрати на оплату праці млн. грн. 1849,7 2015,4 2280,9 2307,6 

        відрахування на соціальні заходи млн. грн. 664,8 727,8 831,2 814,3 

Середньомісячна заробітна плата грн./міс. 2222,07 2513,93 2900,91 3082,44 

Темп росту зайнятих працівників  % – 96,4 98,3 94,4 

Темп росту витрат на персонал  % – 109,1 113,5 100,3 

Темп росту середньомісячної заробітної плати % – 113,1 115,4 106,3 
Джерело: [5]. 
 
Ефективність функціонування хлібопекарської галузі у 2010-2013 рр. відображають фінансово-

економічні показники діяльності (табл. 5). Позитивним є те, що фінансовий результат до 
оподаткування, тобто валовий прибуток, підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів загалом протягом досліджуваного періоду збільшився майже вдвічі з 286,3 млн. 
грн. до 561,2 млн. грн. Частка підприємств, які працювали прибутково зросла з 60,1% у 2010 р. до 
65,5% у 2013 р., а обсяг їхнього валового прибутку зріс відповідно з 510 млн. грн. до 1086,7 млн. грн. 
Однак негативним є те, що близько 40% підприємств отримали у 2010 р. збитки на суму 
223,7 млн. грн., які також зросли до 525,5 млн. грн. у 2013 р., тобто більше ніж вдвічі. 

Таблиця 5 
Фінансові результати діяльності підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів в Україні у 2010-2013 рр. 
 

Показник Одиниці 
виміру 

Рік  
2010  2011  2012  2013  

Фінансові результати до оподаткування підприємств 

Фінансовий результат (сальдо) млн. грн. 286,3 100,8 –121,2 561,2 

Частка підприємств, які одержали прибуток % 60,1 62,7 60,8 65,5 

Фінансовий результат (прибуток) млн. грн. 510,0 623,6 409,0 1086,7 

Частка підприємств, які одержали збиток % 39,9 37,3 39,2 34,5 

Фінансовий результат (збиток)  млн. грн. 223,7 522,8 530,2 525,5 

Чистий прибуток (збиток) підприємств 

Фінансовий результат (сальдо) млн. грн. 155,0 –29,5 –228,1 348,1 

Частка підприємств, які одержали прибуток % 58,8 61,1 59,3 64,6 

Фінансовий результат (прибуток) млн. грн. 388,2 498,1 316,8 885,2 

Частка підприємств, які одержали збиток % 41,2 38,9 40,7 35,4 

Фінансовий результат (збиток) млн. грн. 233,2 527,6 544,9 537,1 
Рентабельність діяльності підприємств 

Рентабельність операційної діяльності підприємств % 2,5 1,9 0,9 4,7 

Рентабельність усієї діяльності підприємств % 0,9 –0,2 –1,2 1,7 
Джерело: [5] 
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Загалом усі підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів у 2010 р. 
отримали лише 155 млн. грн. чистого прибутку, у 2011 р. – збитки у розмірі 29,5 млн. грн., які у 2012 р. 
зросли до 228,1 млн. грн., і лише у 2013 р. підприємства галузі отримали прибуток у розмірі 
348,1 млн. грн. Кількість підприємств, які отримали чистий прибуток у 2010 р. становила лише 58,8%, 
але у 2013 р. зросла до 64,6%. Чистий прибуток протягом 2010-2012 рр. коливався межах 300 – 500 
млн. грн., а у 2013 р. зріс до 885,2 млн. грн. Частка збиткових підприємств знизилась з 41,2% у 2010 р. 
до 35,4% у 2013 р., але у вартісному виразі чистий збиток зріс відповідно з 233,2 млн. грн. до 537,1 
млн. грн., тобто в 2,3 раза.  

Рівень прибутковості підприємства відображає і такий узагальнюючий показник економічної 
ефективності діяльності як рентабельність. Рентабельність усієї діяльності підприємств вітчизняної 
хлібопекарської галузі протягом досліджуваного періоду є вкрай низькою, зокрема у 2010 р. становила 
0,9%, у 2011-2012 рр. була від’ємною, а у 2013 р. зросла до 1,7%. Рентабельність операційної 
діяльності підприємств хлібопекарської галузі протягом досліджуваного періоду була дещо вищою і 
коливалась від 0,9% у 2012 р. до 4,7% у 2013 р. Проте для хлібопекарських підприємств оптимальною 
вважають рентабельність на рівні 15-20%, що дає змогу забезпечувати стабільну роботу та розвиток у 
майбутньому. Причинами низької рентабельності хлібопекарських підприємств є не лише особливості 
організаційно-технологічних процесів, але й результати фінансової діяльності.  

Стан фінансово-господарської діяльності загалом відображений у балансі підприємств з 
виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів в Україні у 2012-2013 рр. (табл. 6). Основні 
показники балансу відображають незначне поліпшення фінансового стану в 2013 р. порівняно з 
2012 р.  

Таблиця 6 
Показники балансу підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів в Україні у 2012-2013 рр.  
на кінець року, млн. грн.  

Показник 2012 р. 2013 р. 
Відхилення, Структура 

балансу, % 
+ / – % 2012 р. 2013 р. 

Актив 

Необоротні активи 5335,8 7424,5 2088,7 39,1 45,58 50,40 

Оборотні активи 6367,5 7272,2 904,7 14,2 54,39 49,36 

Необоротні активи та групи вибуття 3,4 34,9 31,5 926,5 0,03 0,24 
Пасив 

Власний капітал 3104,1 4183,0 1078,9 34,8 26,52 28,39 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2890,7 3930,0 1039,3 36,0 24,69 26,68 

Поточні зобов’язання і забезпечення 5695,4 6614,1 918,7 16,1 48,65 44,90 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами та групами вибуття та чиста 
вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

16,5 4,5 -12 -72,7 0,14 0,03 

Баланс 11706,7 14731,6 3024,9 25,8 100,00 100,00 
Джерело: [5] 
 
Частка необоротних активів у 2012 р. в структурі балансу становила 46% та зросла у 2013 р. на 

2088,7 млн. грн. до 50,4%. З одного боку, це свідчить про оновлення основних засобів і поліпшення 
матеріально-технічної бази підприємств. З іншого боку, зменшення частини коштів, призначених для 
поповнення оборотних активів, погіршує рівень ліквідності й фінансової стійкості підприємств галузі. У 
2013 р. спостерігалось зростання суми оборотних активів на 14,2%, але у структурі балансу їхня 
частка зменшилась на 5%. Скорочення частки оборотних активів може свідчити про скорочення 
обсягів виробництва продукції, розміру запасів чи готівки для придбання матеріально-речових 
факторів виробництва.  

Підприємства хлібопекарської галузі мають значні довгострокові та поточні зобов’язання, та 
спостерігається тенденція до їхнього зростання (табл. 6). Власний капітал підприємств з виробництва 
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів становить менше 30% усіх пасивів підприємств (табл. 6). 
Хоча у 2013 р. його розмір зріс на 1078,9 млн. грн., тобто на 34,8%, порівняно з попереднім роком, 
цього недостатньо для забезпечення оптимального рівня платоспроможності, фінансової стійності та 
ліквідності, а також зниження рівня ризику банкрутства вітчизняних хлібопекарських підприємств.  

Висновки з проведеного дослідження. Підприємства хлібопекарської галузі працюють в 
доволі складних сучасних умовах, які характеризуються підвищенням конкуренції між підприємствами-
виробниками та зниженням попиту на продукцію галузі, що спричиняє скорочення обсягів 
промислового виробництва хліба і хлібобулочних виробів. Зростання цін на технологічне 
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устаткування, сировину та паливно-енергетичні ресурси, а також висока плинність кадрів призводять 
до зниження ефективності діяльності підприємств, що відбивається на прибутковості, рентабельності 
та загалом фінансовому стані вітчизняних підприємств. 

Дослідження результатів діяльності хлібопекарських підприємств свідчить про необхідність 
державної підтримки для забезпечення розвитку галузі, а також пошуку резервів і шляхів підвищення 
ефективності діяльності хлібопекарських підприємств з урахуванням нових тенденцій, які виникають в 
сучасних умовах розвитку економіки України.  
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Костецька Н.І. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 
Мета. Дослідження стану та проблем розвитку хлібопекарської галузі й ефективності виробничо-

господарської діяльності хлібопекарських підприємств в Україні у сучасних умовах.  
Методика дослідження. У статті використано такі загальнонаукові методи: аналізу та синтезу – при 

дослідженні сучасного стану і проблем розвитку хлібопекарської галузі України, статистичного групування і 
порівняння – при аналізі показників ефективності діяльності підприємств з виробництва хліба і хлібобулочних 
виробів, табличний і графічний – для наочного ілюстрування досліджуваної проблеми. Інформаційною базою 
дослідження стали офіційні дані Державної служби статистики України.  

Результати. Досліджено діяльність хлібопекарської галузі України. Зазначено, що в галузі функціонує 
велика кількість підприємств різних розмірів і форм власності, які конкурують між собою на регіональних ринках. 
Наведено динаміку обсягів промислового виробництва продукції у натуральному і вартісному виразі. 
Проаналізовано структуру персоналу та витрат на оплату праці, фінансово-економічні показники діяльності та 
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структуру балансу підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. Виявлено основні 
причини низької ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі, які потребують вирішення на рівні 
підприємства і країни загалом. 

Наукова новизна. Виявлено основні проблеми розвитку хлібопекарської галузі, які зумовлюють 
скорочення обсягів виробництва продукції та зниження ефективності виробничо-господарської діяльності 
вітчизняних підприємств у сучасних умовах.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані державними органами 
регулювання хлібопечення в Україні та хлібопекарськими підприємствами при розробці заходів для розв’язання 
проблем та підвищення ефективності діяльності.  

Ключові слова: хлібопекарська галузь, хлібопекарські підприємства, хліб і хлібобулочні вироби, обсяг 
виробництва, ефективність, фінансово-економічні показники.  

 
Kostetska N.I. EFFICIENCY ANALYSIS OF ENTERPRISES IN UKRAINIAN  BAKING INDUSTRY  
Purpose. To study the state and development problems of the baking industry and the efficiency of production 

and economic activity of baking companies in Ukraine in modern conditions. 
Methodology of research. The article uses scientific methods of analysis and synthesis to examine the current 

state and development problems of the baking industry in Ukraine, methods of statistical grouping and comparison to 
analyze efficiency indicators of enterprises making bread and bakery products, tabular and graphic methods to illustrate 
the studied problem visually. Official data of the State Statistics Service of Ukraine are the information base of the study. 

Findings. The article investigates the activities of the baking industry in Ukraine. The study notes that the industry 
has a large number of enterprises of different sizes and forms of ownership competing in the regional markets. It shows 
dynamics of industrial production in physical and monetary units. The article analyzes the structure of personnel and 
labor costs, economic and financial indices and balance sheet structure of enterprises making bread, bakery products 
and pastry. It identifies the major causes of the low efficiency of enterprises in the baking industry that require solutions 
at both the enterprise and national levels. 

Originality. The study identifies the major problems of the baking industry development that result in the 
reduction of product output and decrease the efficiency of production and economic activity of domestic enterprises in 
modern conditions. 

Practical. The regulatory authorities of the baking industry in Ukraine and baking enterprises themselves can use 
the findings to solve the existing problems and improve efficiency. 

Key words: baking industry, baking companies, bread and bakery products, product output, efficiency, financial 
and economic indicators. 

 
Костецкая Н.И. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 
Цель. Исследование состояния и проблем развития хлебопекарной отрасли и эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности хлебопекарных предприятий в Украине в современных условиях.  
Методика исследования. В статье использованы следующие общенаучные методы: анализа и синтеза – 

при исследовании современного состояния и проблем развития хлебопекарной отрасли Украины, 
статистического группирования и сравнения – при анализе показателей эффективности деятельности 
предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий, табличный и графический – для наглядного 
иллюстрирования изучаемой проблемы. Информационной базой исследования стали официальные данные 
Государственной службы статистики Украины.  

Результаты. Исследована деятельность хлебопекарной отрасли Украины. Отмечено, что в отрасли 
функционирует большое количество предприятий различных размеров и форм собственности, которые 
конкурируют между собой на региональных рынках. Приведена динамика объемов промышленного производства 
продукции в натуральных и стоимостных измерителях. Проанализирована структура персонала и издержек на 
оплату труда, финансово-экономические показатели деятельности и структуры баланса предприятий по 
производству хлеба, хлебобулочных и мучных изделий. Выявлено основные причины низкой эффективности 
деятельности предприятий хлебопекарной отрасли, которые требуют решения на уровне предприятия и страны в 
целом. 

Научная новизна. Выявлены основные проблемы развития хлебопекарной отрасли, которые 
обусловливают сокращение объемов производства продукции и снижения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности отечественных предприятий в современных условиях.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы 
государственными органами регулирования хлебопечения в Украине и хлебопекарными предприятиями при 
разработке мер для решения проблем и повышения эффективности деятельности.  

Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, хлебопекарные предприятия, хлеб и хлебобулочные изделия, 
объем производства, эффективность, финансово-экономические показатели. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА 

ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 
 
Постановка проблеми. Управління витратами є елементом загальної системи управління 

підприємством сфери телекомунікацій, що має будуватись на основі застосування комплексу 
найбільш доцільних, науково та економічно обґрунтованих підходів до організації, оцінки, управління, 
планування, контролю тощо. В цьому сенсі процесний підхід вважається ефективною складовою 
системи управління телекомунікаційного підприємства саме відносно витрат як об’єкту управління з 
тієї причини, що саме в управлінні витратами сфери телекомунікацій особлива увага приділяється 
процесам (надання послуг, обслуговування, планування, організації); системи та мережі 
телекомунікацій характеризуються значною складністю; система обліку та оцінки витрат потребує 
максимально можливого диференціювання витрат з метою їх віднесення на собівартість послуг (лише 
так об’єктивно можливо встановити рівень витрат за більшістю телекомунікційних послуг і частіше за 
все саме процес є тим мінімально можливим центром формування витрат, які можна зафіксувати та 
оцінити). 

Впроваджуючи в практику управління витратами підприємства сфери телекомунікацій 
процесний підхід, необхідно враховувати потребу його організаційного, методологічного та 
інструментального забезпечення, відповідно до основних аспектів управління. З огляду на це, 
актуальною є проблема аналізу можливостей ефективного вирішення проблем управління витратами 
телекомунікаційних підприємств в тих проблемних сферах, де застосування процесного підходу є не 
просто можливим, а – найбільш доцільним, з огляду на специфіку діяльності в телекомунікаціях, та 
формування напрямів втілення цих можливостей на практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підвищення ефективності управління 
витратами підприємств сфери телекомунікацій вивчали такі науковці, як В. Гранатуров [3], 
Л. Захарченко [5], М. Яценко [13], Л. Ніколенко [8]. В роботах перелічених та інших дослідників, 
зокрема [6; 10], визначено проблеми та розглянуто підходи до удосконалення теорії та практики 
управління витратами телекомунікаційних підприємств, в більшості з них актуалізовано процесний 
підхід як ефективний інструмент управління саме в сфері телекомунікацій, що обумовлене 
особливостями діяльності в телекомунікаціях, складністю технологічних та бізнес-процесів.  

В той же час, у більшості наукових досліджень мало уваги приділено формуванню конкретних 
напрямків підвищення ефективності управління витратами підприємств сфери телекомунікацій на 
основі застосування процесного підходу. Автори актуалізують проблему, наводять інструментарій 
процесного управління, який здатен покращити управління витратами в телекомунікаціях, проте не 
зосереджують увагу на проблематиці найбільш ефективного втілення інструментарію процесно-
орієнтованого управління в практику телекомунікаційних підприємств відповідно до тих можливостей, 
які може запропонувати лише процесний підхід, тобто, унікальних передумов застосування 
процесного підходу саме в телекомунікаціях. В цьому сенсі в нагоді стануть роботи авторів-науковців, 
що займаються проблемою застосування процесного підходу на практиці, зокрема – Х. Біннерa [1], 
М. Данилюкa [4], І. Ладико [7], Дж. Шанка [12]. 

Перелічені моменти свідчать про актуальність теми, а відтак зумовили вибір напряму 
дослідження даної статті в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і формування напрямків підвищення ефективності управління витратами підприємств сфери 
телекомунікацій на основі застосування процесного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання системи управління витратами на 
базі процесно-орієнтованої концепції Activity Based Management (ABM), що поєднує методи 
отримання, обробки і аналізу інформації про витрати зі знаряддями управління фінансами 
підприємства [9, с. 44-46], на думку автора, веде до поліпшення процесів управління 
телекомунікаційними підприємствами завдяки можливості проведення докладного аналізу дій і 
процесів через призму пов’язаних з ними витрат. Процесно-орієнтоване управління витратами, таким 

                                                 
* Науковий керівник: Отливанська Г.А. – к.е.н., доцент 
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чином, дозволяє підвищити ефективність процесу підняття рішення, впливаючи тим самим на 
розвиток та підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

До актуалізації процесно-орієнтованого управління витратами саме у випадку підприємств 
сфери телекомунікацій призвело ускладнення виробничих процесів в телекомунікаціях. Потреба 
формування масиву інформації, необхідного для управління цими процесами, обумовила необхідність 
більш точного обліку витрат. Саме тому, на процес управління витратами підприємств сфери 
телекомунікацій, як сукупність бізнес-процесів, чинять вплив галузеві особливості (властиві усім 
підприємствам сфери телекомунікацій), особливості взаємодії із зовнішнім середовищем (зі 
споживачем телекомунікаційних послуг, кредиторами, державним регулятором тощо) і особливості 
внутрішнього середовища підприємства.  

ABM представляє собою концепцію системи управління, яка при використанні різноманітного 
економічного і фінансового інструментарію зосереджує увагу на діях і процесах, що повинні 
реалізовуватись для вирішення проблем функціонування, коригування діяльності відповідно до 
означеної мети та розвитку підприємства [4], і, як наслідок – до збільшення ступеня задоволення 
потреб клієнтів та власників підприємства.  

Система процесно-орієнтованого управління витратами використовує багато основних знарядь 
обліку і економіки. Елементи системи процесно-орієнтованого управління витратами підприємств 
сфери телекомунікацій представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Елементи системи процесно-орієнтованого управління витратами підприємств 
сфери телекомунікацій 

Джерело : розроблено автором 
 
Можна вказати на два аспекти застосування концепції ABM в методології та практиці управління 

витратами підприємств сфери телекомунікацій [4; 7]: 
1. Управління витратами полягає в ідентифікації витрат і процесів, що їм відповідають. Далі 

процеси відносяться до окремих об'єктів витрат, якими є в сфері телекомунікацій продукти, послуги, 
обслуговування клієнтів, кооперація з іншими господарськими суб'єктами. 

2. Другий аспект застосування концепції ABM зосереджується на необхідності отримання часто 
дуже детальної інформації, яка використовується в цілях ідентифікації процесів на підприємстві. 
Сутністю цього виміру є визначення зв'язків між необхідними діями (процесами) і кількістю 
використаних з метою їх реалізації ресурсів, а також рівнем задоволення потреб власників 
підприємства та споживачів послуг. Цю властивість використовує система управління витратами для 
допомоги у досягненні цілей організації, орієнтованих на підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 

Основу методології обліку процесно-орієнтованого управління витратами складає AB-костинг 
(Activity-Based Costing) [2], який сформувався на критиці традиційних методів обліку витрат. АВ-
костинг заперечує принцип прямої відповідності накладних та прямих витрат певним видам 
телекомунікаційних послуг, в якості бази розподілення обирає види діяльності або процеси, тобто 
пропонує попроцесний принцип розподілу. Такий метод обліку витрат дозволяє виявити найважливіші 
процеси з точки зору їх пріоритетного удосконалювання. Більше того, результатом впровадження 
попроцесного обліку витрат може бути відповідь на питання: за якими напрямами слід самостійно 
здійснювати діяльність, а за якими – користуватися послугами зовнішніх виконавців.  
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Методологія АВ-костингу відповідає не на питання «що витрачено», а – «як витрачено» ресурси, 
для чого передбачається зіставлення в планово-аналітичній, обліковій діяльності витрат та видів 
діяльності підприємства, які ведуть до утворення витрат (у традиційних системах планування й обліку 
витрати калькулюються за джерелами їх виникнення). Тим самим забезпечується можливість оцінки 
ефективності витрат і виявлення [4]: 

− «виправданих» витрат, де позитивний ефект (покращення фінансових результатів) перевищує 
динаміку витрат; 

− «невиправданих» витрат (збитків), де величина витрат перевищує позитивний ефект від 
їхнього здійснення. 

Традиційний метод витрат розподіляє витрати на продукцію на основі атрибутів одиниці 
продукції. Типовими атрибутами можуть бути кількість людино-годин прямих трудовитрат, що були 
витрачені на виготовлення одиниці продукції, закупівельна вартість перепроданих товарів або 
кількість витрачених днів. Отже розподілення напряму залежать від обсягу виробленої продукції, 
вартості проданих товарів або днів, що були витрачені на обслуговування клієнта. Фокусування АВ-
костингу направлене на діяльність, що необхідна для виробництва продукції або надання послуг. Так, 
при організації обліку з використанням методу АВ-костингу необхідно [2]: 

−  аналізувати кожний елемент (статтю) витрат; 
−  встановити причину виникнення кожного елементу (статті) витрат; 
−  використати причину виникнення витрат у якості бази розподілу кожного елемента (статті) 

витрат на індивідуальні види діяльності підприємства сфери телекомунікацій; 
−  кожний елемент (стаття) витрат повинна розподілятися на відповідні послуги оператора 

телекомунікацій. 
Оскільки у моделі АВ-костингу в телекомунікаціях використовується класифікація витрат за 

ознакою їх віднесення до послуги, а саме: прямі (що без сумніву можна віднести на витрати послуги) 
та непрямі (що потребують розподілу), розподіл витрат між видами телекомунікаційних послуг 
виконується у два етапи [9]:  

1. Витрати поділяються на: а) ті, що відносяться до послуг, що надаються підприємствами 
сфери телекомунікацій; б) ті, що відносяться до обладнання мережі доступу або базової мережі, що 
розподіляються між телекомунікаційними послугами; в) ті, що відносяться до допоміжних виробничих 
процесів, що розподіляються між телекомунікаційними послугами та обладнанням мережі доступу і 
базової мережі; г) спільні для декількох або всіх телекомунікаційних послуг, що розподіляються між 
послугами [11]. 

2. Витрати, що розподіляються між телекомунікаційними послугами, групуються за видами 
телекомунікаційних послуг. 

АВ-костинг приймає до уваги організаційні витрати факторів виробництва та адміністративних 
видатків, відносячи їх на виявлену структуру бізнес-процесів (операцій) і за своєю суттю є процесом 
спрощення та виявлення рішень, які необхідні управлінській ланці підприємства. Використовуючи 
стратегічне управління видами діяльності, менеджери можуть прийняти рішення, що призведуть до 
зрушень у структурі видів діяльності у напрямку їх більш прибуткового використання.  

Таким чином рішення, прийняті на основі результатів використання АВ-костингу, не тільки 
зменшують витрати, але й збільшують прибутковість організації. Впровадження АВ-костингу ні в якому 
разі не перешкоджає та не замінює традиційний метод обліку витрат, оскільки результати обох 
методів мають свої цільові аудиторії: АВ-костинг – для внутрішнього використання, традиційний метод 
– для зовнішнього. 

Аналізуючи потенціал застосування процесного підходу в управлінні підприємствами сфери 
телекомунікацій, автор статті виділяє основні напрямки, що можуть стати основою для максимально 
швидкого та успішного досягнення цілей застосування даного підходу саме в сфері телекомунікацій: 

1) формування сприятливого середовища застосування процесного підходу в практиці 
підприємств сфери телекомунікацій України, яке за сучасних умов в першу чергу має сприяти 
створенню системи управління витратами, що: 

− забезпечить можливість підвищення ефективності діяльності завдяки оптимізації структури та 
обсягів витрат підприємств сфери телекомунікацій; 

− дозволить вирішити проблеми розподілу та розрахунку витрат на надання послуг 
телекомунікацій завдяки застосуванню АВ-костингу; 

− дозволить змінити акценти діяльності підприємств від екстенсивного розвитку у бік 
інтенсивного, тобто, від розвитку за рахунок зростання клієнтської бази, до розвитку завдяки 
оптимізації співвідношення отриманого результату до витрачених ресурсів, отже, – розвитку за 
рахунок підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг, які ці підприємства надають 
(за ціною, якістю, додатковими характеристиками); 

2) орієнтиром для застосування процесного підходу в практиці підприємств сфери 
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телекомунікацій України має стати підвищення конкурентоспроможності підприємств та послуг, які 
вони надають; 

3) перехід до інтенсивного розвитку підприємств сфери телекомунікацій пов’язується з 
оптимізацією системи управління підприємства сфери телекомунікацій на основі процесного підходу, 
яку автор пропонує здійснювати за наступними напрямками (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Цільові напрямки оптимізації системи управління підприємствами сфери 
телекомунікацій на основі процесного підходу до управління витратами 

Джерело: розроблено автором 
 
Удосконалення системи управління витратами на основі процесного підходу є лише одним з 

напрямків підвищення ефективності управління підприємством сфери телекомунікацій, що має 
підпорядковуватись єдиній, базовій, генеральній стратегії розвитку. В той же час, різноплановість 
функціональних задач підприємств сфери телекомунікацій в сучасних умовах обумовлює об’єктивну 
необхідність формування функціональних стратегій, метою яких є управління функціональними 
напрямами діяльності підприємств та забезпечення конкурентоспроможності підприємства як похідної 
сукупності реалізованих потенціалів конкурентоспроможності кожного з елементів функціональних 
систем та процесів на підприємстві. 

У свою чергу, сформовані функціональні стратегії міститимуть набір операційних стратегій, які 
мають вигляд організаційно-економічних механізмів реалізації запланованих дій.  

Порядок, структура та напрямки застосування процесного підходу в практиці підприємств сфери 
телекомунікацій України має узгоджуватись та міститись у стратегії розвитку підприємств, лише таким 
чином процесно-орієнтоване управління має можливість забезпечити досягнення конкретних цілей, 
життєво необхідних підприємству, стане засобом забезпечення життєздатності та 
конкурентоспроможності підприємства, спрямованим, передусім, на забезпечення стабільності 

Напрямки оптимізації системи управління підприємством телекомунікацій на основі застосування процесного 
підходу до управління витратами 

Оптимізація 
витратоутворюючих 

чинників 

Такими чинниками є ті, що характеризують витрачання ресурсів по 
процесах та порівнюються з показниками діяльності організації 
(якщо є тенденція в напрямку оптимізації витрат – мета оптимізації 
системи управління витратами досягається) та структурні, які не 
порівнюються пропорційно з показниками діяльності та значною 
мірою визначаються організаційною структурою підприємства 
(поліпшення оргструктури, що веде до оптимізації витрат має бути 
орієнтиром для оптимізації витрат за цим напрямком) 

Оптимізація  
ланцюжка створення 

цінності 

Полягає: 
– в обліку витратоутворюючих механізмів по усьому ланцюжку 
створення цінності підприємства; 
– в аналізі різних етапів загального ланцюжка цінності сфери 
телекомунікацій, частиною якого є підприємство;  
– в аналізі повного ланцюжка цінності усередині самої організації 

Оптимізація  
стратегічного 

позиціонування 

Парадигмою стратегічного менеджменту витрат є розуміння 
поведінки витрат як функції стратегічного вибору, заснованого на 
аналізі і оцінці функціональних і структурних чинників цінності 
усередині організації.  
Оптимізація стратегічного позиціонування за рахунок оптимізації 
системи управління витратами підприємства сфери 
телекомунікацій передбачає: 
– включення до сфери обліку і аналізу витрат інформації про 
стратегічний розвиток організації і економіки в цілому; 
– формування базових стратегічних пріоритетів розвитку 
підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; 
– забезпечення лідерства по витратах; 
– забезпечення диференціації продукції 
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розвитку. 
Висновки з проведеного дослідження. Побудова підприємствами сфери телекомунікацій 

процесно-орієнтованої системи управління витратами дозволить поєднувати методи обробки і аналізу 
інформації про витрати зі знаряддями управління ресурсами підприємства, і, завдяки цьому, – 
підвищити ефективність процесу прийняття рішень, впливаючи на розвиток та посилення його 
конкурентних позицій. 

Найбільш обґрунтованим, доцільним, з огляду на специфіку діяльності в телекомунікаціях, та 
формування напрямів втілення цих можливостей на практиці є використання методу АВ-костингу як 
інструменту процесно-орієнтованого управління для забезпечення точного опису витрат 
підприємствах сфери телекомунікацій, зокрема, на найбільш проблемній ділянці – обліку витрат на 
надання послуг, та відображення фінансового стану організації, що в цьому випадку можливо краще, 
ніж за традиційних методів бухгалтерського та управлінського обліку. Рознесення витрат за 
процесами може використовуватися для виключення малоефективних високовитратних видів 
діяльності, а також для реструктуризації бізнес-процесів. 

В статті запропоновано напрямки підвищення ефективності управління витратами підприємств 
сфери телекомунікацій на основі процесного підходу, також узагальнено напрямки оптимізації системи 
управління на основі процесного підходу, що передбачають оптимізацію витратоутворюючих 
факторів, ланцюжка створення цінності, стратегічного позиціонування.  
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Охрущак К.О. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 
Мета – розробка теоретичних, методологічних положень і формування напрямків підвищення ефективності 

управління витратами підприємств сфери телекомунікацій на основі застосування процесного підходу. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загально-наукові та спеціальні методи, 

зокрема: діалектичний, що дозволило вивчити місце процесного підходу обліку в управлінні витратами 
підприємств сфери телекомунікацій; стратегічного аналізу у формуванні напрямків підвищення ефективності 
управління витратами підприємств сфери телекомунікацій на основі застосування процесного підходу; 
структурно-логічний – при обґрунтуванні елементів системи процесно-орієнтованого управління витратами 
підприємств сфери телекомунікацій. Завдяки аналізу й синтезу зроблено висновки щодо необхідності та 
доцільність практичного застосування результатів дослідження.  

Результати. Запропоновано напрямки підвищення ефективності управління витратами підприємств сфери 
телекомунікацій на основі процесного підходу. Узагальнено напрямки оптимізації системи управління на основі 
процесного підходу, що передбачають оптимізацію витратоутворюючих факторів, ланцюжка створення цінності, 
стратегічного позиціонування. 

Наукова новизна. Узагальнено методологічні передумови процесно-орієнтованого управління витратами 
підприємств телекомунікацій як основи: оцінки витрат на здійснення процесів та ефективності процесів на 
підприємстві сфери телекомунікацій; кількісної оцінки вартості та продуктивності процесів; визначення вартості 
виробництва; визначення можливостей для удосконалення продуктивності та ефективності процесів, що 
аналізуються; оцінки ефективності використання ресурсів та вартості об’єктів.  

Практична значущість. Втілення науково-обґрунтованого порядку, структури та напрямків застосування 
процесного підходу у практику підприємств сфери телекомунікацій має можливість більш ефективно вирішувати 
проблеми розподілу та розрахунку витрат за видами послуг, підвищити ефективність тарифоутворення, 
бюджетування, сприяти забезпеченню життєздатності та конкурентоспроможності, стабільності розвитку 
підприємства. 

Ключові слова: підприємства сфери телекомунікацій, процесно-орієнтоване управління витратами, 
процесний підхід, АВ-костинг, конкурентоспроможність. 

 
Okhruschak K.O. DIRECTIONS IMPROVE MANAGEMENT COSTS OF THE TEL ECOMMUNICATIONS 

ENTERPRISE BASED APPLICATIONS PROCESS APPROACH 
Purpose – development of theoretical, methodological guidelines and directions forming improve management of 

enterprises in the telecommunications costs through the use of a process approach. 
Methodology of research.  The study used general scientific and special methods, including: dialectic, which 

allowed to study place a process approach in management accounting costs of the telecommunications sector 
enterprises; strategic analysis of trends in the formation of improving the management of enterprises in the 
telecommunications costs through the use of a process approach, structural and logical – with system elements 
justification process-oriented enterprise cost management of the telecommunications sector. Through the analysis and 
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synthesis of conclusions on the need and feasibility of practical application of research results. 
Findings. Directions efficiency cost management enterprises in the telecommunications process-based 

approach, as summarized optimize the management system based on the process approach, involving the optimization 
of cost factors, value chain, strategic positioning. 

Originality. Overview methodological prerequisites for process-oriented enterprise telecommunications expense 
management as a basis, the costs of evaluation processes and process efficiency in the company of the 
telecommunications sector; quantify the cost and performance processes; determining the cost of production; identify 
opportunities to improve performance and efficiency of the processes analyzed; estimation of resource efficiency and 
cost. 

Practical value. Embodiment science-based agenda, structure and application areas of process approach in 
practice enterprises of the telecommunications sector has the ability to more effectively address the problem of 
distribution and calculation of costs by type of service, improve tariff setting, budgeting, promote sustainability and 
competitiveness, stability of the enterprise. 

Key words:  telecommunications enterprise, process-oriented cost management, process approach, cost, AB-
costing, competitiveness. 

 
Охрущак Е.А. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
Цель – разработка теоретических, методологических положений и формирование направлений 

повышения эффективности управления затратами предприятий сферы телекоммуникаций на основе применения 
процессного подхода. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 
в частности: диалектический, что позволило изучить место процессного подхода учета в управлении затратами 
предприятий сферы телекоммуникаций; стратегического анализа в формировании направлений повышения 
эффективности управления затратами предприятий сферы телекоммуникаций на основе применения 
процессного подхода, структурно-логический – при обосновании элементов системы процессно-
ориентированного управления затратами предприятий сферы телекоммуникаций. Благодаря анализу и синтезу 
сделаны выводы о необходимости и целесообразности практического применения результатов исследования. 

Результаты. Предложены направления повышения эффективности управления затратами предприятий 
сферы телекоммуникаций на основе процессного подхода. Обобщены направления оптимизации системы 
управления на основе процессного подхода, предусматривающие оптимизацию факторов затрат, цепочки 
создания ценности, стратегического позиционирования. 

Научная новизна. Обобщены методологические предпосылки процессно-ориентированного управления 
затратами предприятий телекоммуникаций как основы: оценки затрат на осуществление процессов и 
эффективности процессов на предприятиях сферы телекоммуникаций; количественной оценки стоимости и 
производительности процессов; определения стоимости производства; определение возможностей для 
совершенствования производительности и эффективности процессов; оценки эффективности использования 
ресурсов и стоимости объектов. 

Практическая значимость. Реализация научно-обоснованной последовательности, структуры и 
направлений применения процессного подхода в практику предприятий сферы телекоммуникаций имеет 
возможность более эффективно решать проблемы распределения и расчета затрат по видам услуг, повысить 
эффективность тарифообразования, бюджетирования, способствовать обеспечению жизнеспособности и 
конкурентоспособности, стабильности развития предприятия. 

Ключевые слова: предприятия сферы телекоммуникаций, процессно-ориентированное управление 
затратами, процессный подход, затраты, АВ-костинг, конкурентоспособность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

138 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ  
ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 

 
  

УДК 168:62:316  
Янковська Л.А., 
д.е.н., професор, 

Львівський університет бізнесу та права 
 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА КАПІТАЛУ 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Техногенний підхід домінує у чисельних стратегіях і програмах 

соціально-економічного розвитку України. Основні зусилля спрямовуються на підтримання передусім 
високоіндустріалізованого технологічного укладу. Такий напрям не сприяє подоланню широкого 
спектру явищ кризового характеру. У цьому контексті соціальному капіталу відводяться важливі 
функції щодо забезпечення постіндустріальних трансформацій економіки та формування належних 
умов життєдіяльності населення. Адже розвиток соціального капіталу (мереж, громад, кластерів, 
асоціацій тощо) – передумова створення суспільної моделі партнерства, становлення громадянського 
суспільства та постіндустріальної економіки. Сказане визначає актуальність дослідження проблем 
функціонування соціального капіталу та створення ефективної системи управління цією новітньою 
формою капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорії постіндустріального суспільства присвячені 
публікації таких відомих зарубіжних учених, як Д. Белла, Дж. Гелбрейта, В. Іноземцева, М. Кастельса, 
У. Ростоу та ін. Питання значення феномену соціального капіталу в розвитку суспільства знайшли 
відображення у працях М. Армстронга, П. Бурдьє, Д. Коулмана, Ф. Фукуями, Дж. Ханіфана, 
Дж. Хауберера і Дж. Якобса. У них започатковано теорію соціального капіталу та зроблено сучасні 
соціологічні інтерпретації концепції соціального капіталу. У дослідженні проблематики формування та 
використання соціального капіталу суттєвий внесок зробили такі вітчизняні дослідники: О.А. Грішнова, 
М.С. Дороніна, О.В. Мартякова, А.І. Нечипоренко, А. Бова, О. Демків, А. Колодій, М. Лесечко, В. 
Оніщук, В. Степаненко, А. Чемериста. Однак міждисциплінарним проблемам управління соціальним 
капіталом на тлі викликів постіндустріальної економіки у багатьох з них приділена недостатня увага. 
Тому дослідження праць закордонних та українських учених у світлі сучасних викликів для України дає 
підстави стверджувати про необхідність подальшого дослідження окреслених проблем з урахуванням 
нової ідеології перспективного розвитку, зорієнтованої на досягнення сталості, рівності можливостей 
та справедливості в суспільстві. 

Постановка завдання. Основна мета дослідження полягає у розкритті сутності та значення 
соціального капіталу в розбудові постіндустріальної економіки в умовах техніко-економічних та 
науково-технологічних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ще К. Маркс у «Капіталі» звернув увагу на 
можливість втрати соціальною організацією цілісності внаслідок технологічного прогресу [2, c. 3]. Далі 
Ф.Тьюнніс досліджував перебіг перетворення сільськогосподарських общин на промислові міста 
внаслідок індустріалізації та промислової революції [3, с. 234-235]. Слід погодитися з думкою 
Терешкун О.Ф., що «індустріальні суспільства продовжили свою трансформацію, перетворюючись на 
постіндустріальні, інформаційні суспільства, зіткнувшись з проблемою відставання у змінах соціальних 
норм» [4, с. 93], які є складовою соціального капіталу. Соціальний капітал поряд з матеріальним, 
фінансовим та інтелектуальним капіталами продукує вартість і є одним з факторів виробництва, 
значення якого дедалі більше зростає.  

Дослідницька група Всесвітнього Банку визначає його як впроваджені в соціальні структури 
суспільств норми і соціальні відносини, що дають можливість людям координувати дії, щоб досягти 
бажаних цілей [5]. Особливості організації суспільства (принципи, норми, довіра, структури цивільної 
залученості), що сприяють ефективності здійснюваних суспільством координованих дій, тобто 
характеристика соціального життя називається соціальним капіталом. Він втілюється в соціальних 
відносинах у рамках організації, а також між членами організації й інших утворень як формальними, 
так і неформальними і створює середовище функціонування людського капіталу. Соціальний капітал 
відрізняється від людського тим, що створюється та передається через культурні механізми, 
наприклад релігію, традиції, історичні звичаї. Введення терміну "капітал" у соціологію значно 
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розширило аналізовані форми капіталу. Відмінною рисою капіталу в соціології є обставина, що капітал 
може приймати не тільки уречевлені форми, але й втілюватися в окремих людях і відносинах між ними 
[6]. Перше відоме згадування "соціального капіталу" у сучасному значенні було пов'язано з освітою та 
місцевим співтовариством [7]. З тих часів соціальний капітал вивчався J. Jacobs [7] у ході аналізу 
сусідських відносин у містах (соціальний капітал визначався як мережа сусідських відносин); 
J. Coleman [8], що підкреслював взаємне доповнення людського та соціального капіталу; R. Putnam [9] 
і F. Fukuyama [10], що застосували концепцію соціального капіталу на рівні держави та регіону, 
причому R. Putnam підкреслював роль його цивільного залучення в розвитку демократії та соціальної 
єдності. Bourdieu і Passeron [11] застосовували дуже близьку за змістом концепцію "культурного 
капіталу".  

Засновники теорії соціального капіталу ґрунтували її на дослідженнях довіри в суспільстві, норм 
та соціальних мереж. Дослідження таких учених, як Фр. Фукуяма, А. Портес, П. Бурдье, Дж. Коулман 
[8; 9; 10] показали, що на економічні процеси суттєво впливають процеси, що відбуваються в 
соціальній сфері. Існує множина економічних операцій, які можливі тільки якщо люди довіряють один 
одному, співпрацюють і вирішують виникаючі конфлікти. Співробітництво партнерів впливає на 
інвестиції, що стануть виправданими тільки при дотриманні своїх зобов'язань, тобто в умовах довіри 
партнерів один одному. Це важливо у більший мірі для фінансових відносин, де гроші позичають і 
повертають з часом. Протягом всієї історії економічних відносин міжнародна торгівля завжди була 
дуже ризикованим підприємництвом. Витрата часу і грошей, необхідних для доставки виробленого 
товару торговельному партнерові припускають певну довіру. Відносини, що будуються на довірі, є 
ключовими і для політичної сфери. Історики-економісти показали, що навіть автократи, які не 
зневажають будь-якими зобов'язаннями, мають жвавий інтерес у тім, щоб переконати населення в 
солідності кредиту довіри до них. Як підкреслює політолог М. Леві, довіра є ключовим пунктом навіть 
для сучасної держави. Сьогоднішні політики та чиновники в більшій мірі стурбовані тим, як підтримати 
зацікавленість своїх громадян у співробітництві. У своїх дослідженнях Ф. Фукуяма порівнює різні 
національні культури розвинутих країн [12] і заявляє, що недовірчі відносини, які домінують у 
культурній сфері, впливають на формування економічних інститутів: в економіці переважає сімейний 
бізнес, тому що довірчі відносини усередині сімейних зв’язків є великою цінністю для її членів. Так, 
«культури з високим ступенем довіри», тобто країни з високорозвинутими інститутами посередництва 
(Фукуяма виділяє Японію, Німеччину і США) мають важливі переваги в конкурентній боротьбі. Вони 
володіють сильними фінансовими інститутами, більш мудрою політикою найму працівників і великими 
корпораціями, що стали «світовими гравцями». Поняття «соціальний капітал» визначається ним «як 
набір неформальних цінностей або норм, що поділяються членами групи і які уможливлюють 
співробітництво усередині цієї групи» [12]. Мова йде не про всілякі цінності (оскільки існують і 
помилкові цінності, визнані, наприклад, злочинним угрупованням): норми, що роблять соціальний 
капітал, повинні містити в собі «правдивість, виконання зобов'язань, співробітництво з іншими 
людьми» [12]. Усі суспільства мають деякий запас соціального капіталу, але вони розрізняються тим, 
що автор називає «радіусом довіри», — параметром, що вказує на поширення визначених норм 
співробітництва на групи різного розміру, а не на суспільство в цілому. 

В останні декілька років у західній літературі широко обговорюваними стали концепції довіри  як 
основне поняття глобалізації західної цивілізації, що розвивається на принципах конструктивного, 
творчого співробітництва та партнерства міжнародних корпорацій у рамках світової системи та 
характеризується власними культурними і класовими аспектами [12]. В даний час постіндустріальне 
суспільство – це перш за все різнопланові відносини між людьми [13]. А.Гідденс [14] бачить істотне 
розходження між “базовою довірою” і довірою до абстрактних систем, а А.Зелігман [15] розглядає 
довіру, з одного боку, як відчуття відповідальності, обов'язку (trust), а з іншої, як значиму ступінь 
вірогідності, впевненості в завтрашньому дні (confidence). У першому випадку довіра завжди 
персоніфікована – вона формується у міжособистісних відносинах: це потенціал взаємної довіри та 
взаємодопомоги. В другому вона асоціюється з визначеними соціальними інститутами та системами, 
зобов'язаннями, очікуваннями, інформаційними каналами і соціальними нормами. Довіра може 
розглядатися і як джерело, і як результат соціального капіталу, а також служити дуже точним 
узагальненим показником багатьох норм, поглядів і цінностей, на яких ґрунтується соціальне 
співробітництво. Довіра може бути показником надійності економічних агентів (з урахуванням 
тимчасових лагів), але надійність описує поведінку, яка є результатом множини факторів, включаючи 
взаємозв'язки та визнані цінності і норми.  

Соціальний капітал як соціальний об’єднувальний інструмент дозволяє мобілізувати додаткові 
ресурси відносин на основі взаємодовіри людей [16]. “Соціальний капітал – це здатність індивідів 
використовувати обмежені ресурси за рахунок свого членства у певній соціальній мережі або ж більш 
широкій соціальній структурі. Здатність нагромаджувати соціальний капітал не є індивідуальною 
характеристикою особистості, це – особливість тієї мережі відносин, що вибудовує індивід, тобто 
соціальний капітал – це результат участі людини в соціальній структурі” [17]. Тобто соціальний капітал 
дозволяє добровільно об'єднати обмежені ресурси, якими володіє суспільство та використовувати їх 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

140 

за рахунок горизонтальних і вертикальних зв'язків між людьми, соціальних мережах або соціальній 
структурі. 

Цієї точки зору дотримується П. Бурдье, що визначає соціальний капітал як «сукупність 
актуальних або потенційних ресурсів, що пов'язані з володінням міцними мережами зв'язків, більш-
менш інституціоналізованими відносинами взаємного знайомства і визнання» [11]. Таке визначення 
підкреслює, що соціальні мережі не виникають самі по собі, а конструюються через залучення 
спеціальних стратегій, орієнтованих на інституціоналізацію групових відносин. Інституціоналізація 
соціальних зв'язків дозволяє використовувати їх як надійне джерело одержання інших соціальних 
вигод. При цьому під мережею в соціальній економіці розуміють «групу індивідуальних агентів, що 
розділяють неформальні норми або цінності, крім тих, які необхідні для звичайних ринкових операцій» 
[12]. Згідно думки Фукуями, мережні зв'язки не є чимось новим, а навіть зовсім навпаки [12]. 

Для визначення поняття соціального капіталу Р. Патнем також “звертається до таких рис 
соціальної організації, як довіра, норми, мережі, що можуть поліпшити ефективність суспільства на 
підґрунті забезпечення координуючої дії” [9]. На його думку, такі цінності, як ступінь взаємної довіри, 
суспільні зв'язки, універсалізовані інституціональні взаємодії — це результат “багатоскладової 
еволюції, що включає в себе і найгостріші конфлікти, і повсякденну “капілярну” роботу 
нормоутворення, і цивілізаторську діяльність інтелектуальної й управлінської еліти”.  

Американська організація «Бостон фондэйшн» так само, як і П. Бурдьє, визначає соціальний 
капітал як добровільне об'єднання усіляких ресурсів, якими володіють жителі, і наступне 
цілеспрямоване використання цих ресурсів для рішення внутрішньої проблеми. Гроші, устаткування, 
матеріали й інструменти, особистий час – усе це ресурси, якими володіє співтовариство. Таким чином, 
формування соціального капіталу, є свого роду рішенням проблем співтовариства, що мешкають на 
певній території (міста, області або іншої адміністративно-територіальної одиниці.)  

Відповідно до визначення Всесвітнього Банку, соціальний капітал – це інститути, відносини і 
норми, що формують, якісно і кількісно, соціальні взаємодії в суспільстві. Останнім часом з'являється 
усе більше доказів, що соціальна єдність служить визначальним фактором економічного процвітання 
та стійкого розвитку суспільства. В умовах постіндустріальної економіки значення соціального капіталу 
тільки зростає. В. Сікора вважає соціальний капітал головним напрямом економічного мислення в 
сфері економічного розвитку та новою парадигмою, та оцінив його в 78 % сукупного багатства 
розвинених ринкових економік [18]. Соціальний капітал є не просто сумою інститутів, що підтримують 
суспільство, а скоріше «клеєм», що утримує разом різні його частини. Він складається насамперед з 
горизонтальних зв'язків між людьми, і включає соціальні мережі та відповідні норми, що впливають на 
продуктивність і добробут різних співтовариств. Більш широке розуміння соціального капіталу, що 
пояснює як позитивні, так і негативні його аспекти, включає в розгляд не тільки горизонтальні, але і 
вертикальні зв'язки між людьми, а також поведінку організацій і відносини між ними. Такий підхід 
враховує, що горизонтальні зв'язки забезпечують співтовариствам ідентичність і спільність цілей, а 
також підкреслює, що під час відсутності зв'язків, що з'єднують різні соціальні групи (релігійні, етнічні, 
соціально-економічні), внутрішньогрупові зв'язки можуть стати основою для переслідування вузьких 
інтересів і перешкоджати доступу до інформації та матеріальних ресурсів, що інакше могли б надати 
значну підтримку співтовариству (наприклад, зведення про вакансії, доступ до кредитів і т.д.). Роль 
такого клею в умовах побудови постіндустріальної економіки зростає і набуває нових якостей, 
соціальні мережі будуються з використанням інформаційного та технічного забезпечення, софтизації 
виробництва. «Софтизація, будучи неологізмом терміну «розм’якшення», характеризує якісно нові 
пріоритети та підходи до забезпечення сталого економічного зростання, коли «твердим» елементам 
господарського механізму, якими перенаситилася класична індустріальна економіка, необхідні «м’які» 
вкраплення у формі інноваційних підходів до інформаційного забезпечення, оптимізації й 
оперативності» [18, с. 55-56].  

Узагальнення наукових джерел дозволяє відокремити чотири основні напрями дослідження ролі 
соціального капіталу в становленні постіндустріальної економіки: 1. З точки зору антропологічної 
літератури з природних інстинктів людських істот випливає їх прагнення до об'єднання. Наприклад, 
F. Fukuyama [9] підкреслював біологічну основу соціального порядку та виявляв корені соціального 
капіталу в людській природі. 2. Соціологічна література описує соціальні норми та джерела мотивації 
людської поведінки. Особлива увага приділяється таким рисам соціальної організації, як довіра, 
взаємна відповідальність, мережа цивільного залучення. 3. Економічна література вводить 
передумову про те, що люди при взаємодії один з одним прагнуть до максимізації індивідуальної 
корисності та використовують ресурси соціального капіталу при здійсненні різних типів діяльності [19]. 
При такому підході акценти зосереджені на інвестиційних стратегіях індивідуума в умовах 
альтернативних можливостей використання часу. 4. У політологічній літературі підкреслюється роль 
інститутів, політичних і соціальних норм у формуванні людської поведінки. Визначення соціального 
капіталу, що застосовується в роботах Світового Банку, полягає в тім, що він відноситься до 
інститутів, відносин і норм, що формують кількість і якість соціальних взаємодій у суспільстві. Усі нові 
дані підтверджують, що соціальна єдність є найважливішим чинником економічного процвітання та 
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стійкого розвитку.  
Концепція "соціального капіталу" відрізняється від людського та фізичного капіталу за низкою 

аспектів, оскільки вона скоріше відображає відносини, ніж власність окремого індивідуума і є 
переважно суспільним благом, що поділяється групою; створюється за допомогою суспільних 
інвестицій часу і зусиль, але не в безпосередній формі, як людський або фізичний капітал. Якщо 
фізичний капітал цілком втілений в певних матеріальних формах, то людський капітал менш 
відчутний. Він виявляється в навичках і знаннях, придбаних індивідом. Соціальний же капітал ще 
менш відчутний, оскільки він існує тільки у взаєминах індивідів. Якщо фізичний і людський капітали 
втілюються у знаряддях праці та навчанні, що підвищують індивідуальну продуктивність, то 
соціальний капітал проявляється в таких елементах громадської організації, як соціальні мережі, 
соціальні норми і довіра, що створюють умови для координації та співпраці заради взаємної вигоди, 
значення яких зростає в умовах постіндустріальної економіки. Так само як фізичний і людський 
капітали соціальний капітал полегшує виробничу діяльність. Важливими якостями соціального 
капіталу, на відміну від фізичного і людського капіталів, є те, що він відображає позитивний вплив 
співтовариства або групи людей на індивіда незалежно від його вибору. Це означає, що, якщо лідери 
будь-якої групи ставлять за мету підвищити якість життя, скоротити злочинність і поліпшити соціальне 
становище району, де живуть члени групи, то всі з них будуть в однаковій мірі користуватися 
позитивним результатом своєї роботи. 

Соціальний капітал — чинник розвитку національної економіки в напрямку побудови 
постіндустріального суспільства. Як і інші форми капіталу, в умовах постіндустріальної економіки, 
соціальний капітал є продуктивним. Він сприяє формуванню ознак постіндустріального суспільства 
поєднання економічної та соціальної сфер господарства як рівнозначних елементів системи, значні 
витрати на освіту, науку, значні бюджетні витрати на соціальне забезпечення населення, гуманізація 
праці, подолання експлуатації людини людиною, збільшення кількості вільного часу у робітників, зміна 
вартісних оцінок створених благ [20, с.86], досягненню визначених цілей економіки, домогтися яких 
при його відсутності неможливо. У суспільстві, що у достатку володіє соціальним капіталом, до якого 
відноситься постіндустріальне, знижуються усі витрати виробництва та ведення бізнесу, оскільки 
відносини довіри, що існують між людьми, значно полегшують координацію їхніх зусиль і сприяють 
взаємовигідному співробітництву. Навпаки, у суспільстві з дефіцитом соціального капіталу відсутність 
довіри між людьми веде до загострення всяких конфліктів (соціальних, міжнаціональних і навіть 
особистих) і, відповідно, перешкоджає ефективному співробітництву, необхідному для швидкого 
економічного росту та стійкого суспільного розвитку.  

Соціальний капітал характеризується наступними рисами, які можуть проявитися в повному 
обсязі лише в постіндустріальному суспільстві. По-перше, соціальний капітал – це завжди продукт 
організованої взаємодії, тому він має суспільну, а не індивідуальну природу. Для володіння 
соціальним капіталом людина повинна бути пов’язана з іншими людьми, і ці зв’язки фактично є 
джерелом її переваги. По-друге, соціальний капітал, як елемент функціонування соціально 
організованої суспільної системи, не може знаходитися в приватній власності, тобто є суспільним 
благом. Отже, соціальний капітал вкладений у соціальну структуру і є суспільним благом [9]. 

Висновки та подальші дослідження. Узагальнено теоретичне обґрунтування сутності 
економічної категорії «соціальний капітал», його спільні та особливі ознаки в порівнянні з іншими 
формами капіталу. Ідентифіковано складові соціального капіталу. Виокремлено ознаки 
постіндустріального суспільства, які формуються на підґрунті формування соціального капіталу. 
Виділено чотири основні напрями дослідження ролі соціального капіталу в становленні 
постіндустріальної економіки. На основі такого аналізу можливе визначення пріоритетних напрямків 
розробки та реалізації державної соціальної політики, що сприятиме збереженню цілісності соціальної 
організації в умовах постіндустріальних трансформацій. 
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Янковська Л.А. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА КАПІТАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
Мета. Метою статті полягає у розкритті сутності та значення соціального капіталу в розбудові 

постіндустріальної економіки в умовах техніко-економічних та науково-технологічних трансформацій.  
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні 

положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань 
соціальної політики та стратегії розвитку України. В процесі дослідження використовувалися такі методи: 
теоретичного узагальнення,  аналізу та синтезу, індукції і дедукції абстрактно-логічний (для виявлення сутності 
соціального капіталу як економічної категорії), монографічний (при вивченні особливостей соціального капіталу в 
умовах переходу до постіндустріальної економіки), комплексний підхід (для узагальнення підходів до 
структуризації соціального капіталу), системного аналізу (при дослідженні можливостей збереження соціальною 
організацією цілісності, незважаючи на збурювання технологічного прогресу), структурно-логічного аналізу (для 
побудови логіки та структури дослідження), монографічний метод (відокремлення чотирьох основних напрямів 
дослідження ролі соціального капіталу в становленні постіндустріальної економіки: антропологічного, 
соціологічного, економічного та політологічного). 

Результати. Узагальнено теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «соціальний капітал», 
його спільні та особливі ознаки в порівнянні з іншими формами капіталу. Ідентифіковано складові соціального 
капіталу на підґрунті узагальнення підходів до структуризації соціального капіталу. Виокремлено ознаки 
постіндустріального суспільства, які формуються на підґрунті функціонування соціального капіталу. Виділено 
чотири основних напрями дослідження ролі соціального капіталу в становленні постіндустріальної економіки 

Наукова новизна полягає у використанні системного підходу до обґрунтування сутності і значення 
соціального капіталу для збереження цілісності соціальною організацією в умовах трансформації до 
постіндустріальної економіки  

Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних 
проблем щодо розробки та реалізації соціального капіталу. 

Ключові слова: соціальний капітал, постіндустріальна економіки, довіра, норми, соціальні мережі 
 

Yankovska L. SOCIAL CAPITAL AS A NEW FORM OF POSTINDUSTRIAL  ECONOMY’S CAPITAL  
Purpose.  Purpose of the article is the disclosure of nature and importance of social capital in the development of 

post-industrial economy in the conditions of technical, economic and scientific-technological transformations. 
Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of research is fundamental provisions of 

modern economic theory, scientific works of scientists, normative and legislative acts of Ukraine on Social Policy and 
Development Strategy of Ukraine. In research process the following methods was used: theoretical generalization, 
analysis and synthesis, induction and deduction, abstract logical (to identify the nature of social capital as an economic 
category), monographic (at the study features of social capital in the transition to a post-industrial economy), a 
comprehensive approach (for generalization approaches to structuring social capital), systems analysis (at the study 
features of social organization preserve the integrity despite the disturbance of technological progress), structural and 
logical analysis (for building logic and structure of the research), monographic method (separate the four main areas of 
research of the social capital role in the development of post-industrial economy, anthropological, sociological, economic, 
and politological). 

Findings. The theoretical justification of the essence of economic categories "social capital" are overview, its 
common and special features with other forms of capital was compared. Components of social capital through prudent 
activities synthesis of approaches to structuring social capital was identified. Characteristics of postindustrial society, 
formed through prudent activities functioning social capital was determined. Four main research areas of the social 
capital role in the development of post-industrial economy was identified. 

Originality. Scientific novelty is the use of a systematic approach to study of the nature and importance of social 
capital to maintain the integrity of social organization in the transformation to a post-industrial economy. 

Practical value.  The obtained results of research is the basis for solving practical problems in the design and 
implementation of social capital. 

Key words:  social capital, post-industrial economy, trust, norms, social networks 
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Янковская Л.А. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК НОВЕЙШАЯ ФОРМА КАПИТАЛА 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель. Цель статьи состоит в раскрытии сущности и значения социального капитала в развитии 
постиндустриальной экономики в условиях технико-экономических и научно-технологических трансформаций. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и 
законодательные акты Украины по вопросам социальной политики и стратегии развития Украины. В процессе 
исследования использовались следующие методы: теоретического обобщения, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции абстрактно-логический (для выявления сущности социального капитала как экономической категории), 
монографический (при изучении особенностей социального капитала в условиях перехода к постиндустриальной 
экономике), комплексный подход (для обобщение подходов к структуризации социального капитала), системного 
анализа (при исследовании возможностей сохранения социальной организацией целостности, несмотря на 
возмущение технологического прогресса), структурно-логического анализа (для построения логики и структуры 
исследования), монографический метод (отделить четырех основных направлений исследования роли 
социального капитала в становлении постиндустриальной экономики: антропологического, социологического, 
экономического и политологического). 

Результаты. Обобщено теоретическое обоснование сущности экономической категории «социальный 
капитал», его общие и особенные признаки по сравнению с другими формами капитала. Идентифицировано 
составляющие социального капитала на основе обобщения подходов к структуризации социального капитала. 
Выделены признаки постиндустриального общества, которые формируются на основе функционирования 
социального капитала. Выделены четыре основных направления исследования роли социального капитала в 
становлении постиндустриальной экономики 

Научная новизна. Заключается в использовании системного подхода к обоснованию сущности и значения 
социального капитала для сохранения целостности социальной организацией в условиях трансформации к 
постиндустриальной экономике 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения 
практических проблем по разработке и реализации социального капитала. 

Ключевые слова: социальный капитал, постиндустриальная экономики, доверие, нормы, социальные 
сети. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
 

Постановка проблеми. В Україні, як і в інших країнах світу, сільське населення 
характеризується гіршими умовами для проживання людей, нижчим рівнем розвитку підприємництва, 
розміром отримуваних доходів та відсутністю достатньої пропозиції на ринку праці порівняно з 
міським. Ця обставина обумовлює актуальність виділення в окрему проблему формування доходів 
цієї групи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню формування доходів сільського населення 
присвячено багато праць таких видатних учених, як Саблук П.Т., Саловська Л.В., Василенька Н.І., 
Мороз О.В., Кізима Т.О., Шпичак О.М. та ін. Разом із цим, в умовах економічної нестабільності 
доцільно дослідити розбіжності між українськими та світовими стандартами формування рівня 
доходів. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз міжнародного досвіду формування 
доходів сільського населення та порівняння його з вітчизняною практикою; внесення пропозицій щодо 
вдосконалення цього процесу в Україні для підвищення рівня життя населення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічне зростання країни є ключовим 
чинником її економічного розвитку. Згідно з Доповіддю про людський розвиток на 2013 рік у межах 
Програми розвитку ООН (ПРООН), Україна за рівнем людського розвитку серед 187 країн перебувала 
на 78 місці. Для його розрахунку використовується розмір валового національного доходу на душу 
населення, за яким Україна займала 99 місце у світі [8].  

                                                 
∗Науковий керівник: Талавиря М.П. – д.е.н., професор 
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Збільшення обсягів виробництва та підвищення продуктивності праці забезпечує зростання 
надходжень громадян.  

Проаналізуємо вплив ВВП на рівень доходів сільського населення деяких країн світу, 
використовуючи кореляційно-регресійний аналіз (рис. 1). 
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Рис. 1. Аналіз впливу ВВП на доходи сільського населення 

 окремих країн світу (2003-2013 рр.) 
Джерело : розрахунки автора за даними служб статистики [1; 3; 4; 6; 9] 
 
Таким чином, аналіз показує, що діапазон коефіцієнта кореляції протягом періоду 

спостереження (2003-2013 рр.) знаходився в межах 0,999-0,968, що свідчить про дуже високий ступінь 
прямого лінійного взаємозв’язку між розміром ВВП і доходом сільського населення. Коефіцієнт 
детермінації показує, що варіація доходу населення зумовлюється варіацією ВВП на 99,8-95,4%. 
Тобто, чим вищий рівень розвитку країни (його ВВП), тим кращий добробут її громадян. Крім того, 
зростання ВВП зменшує диференціацію грошових доходів населення. Щоб дослідити рівень розвитку 
деяких країн світу та порівняти його з Україною, проаналізуємо динаміку їх річного ВВП (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка річного ВВП, % 

 
Країна 2012 2013 2014 Відхилення 

Розвинуті країни 4,8 4,9 4,4 -0,4 

Європа і Центральна Азія 1,9 3,7 2,4 0,5 

Республіка Казахстан 5,0 6,0 4,1 -0,9 

Румунія 0,6 3,5 2,6 2 

Турецька Республіка 2,1 4,1 3,1 1 

Албанія 1,6 1,4 2,1 0,5 

Республіка Вірменія 7,2 3,5 2,6 -4,6 

Азербайджанська Республіка 2,2 5,8 4,5 2,3 

Республіка Білорусь 1,7 0,9 1,5 -0,2 

Естонія 4,7 1,6 1,9 -2,8 

Латвія 5,2 4,2 2,5 -2,7 

Республіка Молдова -0,7 8,9 2,0 2,7 

Республіка Польща 2,0 1,7 3,2 1,2 

Російська Федерація 3,4 1,3 0,7 -2,7 

Словаччина 1,8 1,4 2,4 0,6 
Україна 0,3 0,0 -8,2 -8,5 

Узбекистан 8,2 8,0 7,9 -0,3 
Джерело : розрахунки автора за даними Світового банку [2] 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

146 

Отже, згідно з даних табл. 1 рівень ВВП України є одним з найнижчих серед представлених 
країн світу: у 2013 році він зовсім не змінив своїх показників, порівняно з попереднім періодом, а в 
2014 році зменшився на 8,2%, тоді як в інших країнах зріс на 8-9%. Зростання в Європі та Центральній 
Азії, згідно з оцінками, сповільнилося до нижчого рівня, ніж очікувалося – до 2,4% в 2014 році. 
Причинами цього є політична напруженість між Росією та Україною, пов'язані з цим економічні санкції, 
можливість тривалої стагнації в зоні євро, стійке зниження цін на сировинні товари.  

Майже три чверті найбіднішого населення світу живе в сільській місцевості, і для них сільське 
господарство є основним і єдиним джерелом існування. Для коректності порівняння сільського 
господарства України із країнами-членами ЄС та країнами-сусідами зроблений аналіз на основі 
показників Світового банку за розділом Agriculture & Rural Development. Вибрано країни, які за 
певними характеристиками подібні з Україною: Білорусь, Угорщина, Польща, Франція, Німеччина, 
США, Росія [2]. 

Аналіз показав, що найвищий відсоток сільського населення в Польщі – 39%. Це є непрямим 
свідченням успішності аграрних реформ – люди обирають для життя сільську місцевість. Найнижчий 
відсоток у США та Франції: у 2013 році 17 і 13% відповідно. Порівнюючи відношення сільського й 
міського населення світу, спостерігається така ситуація: в 2004 році сільського населення було 51,3% 
від загальної кількості, а в 2014 році – 46,4%. В Україні – 32,5 та 31,3% відповідно [2]. Тобто 
відбувається урбанізація населення.  

Отже, частка сільського населення є досить високою. З одного боку, це свідчить про наявність у 
селі людських ресурсів, які можуть бути вивільненими для міграції в міста при подальшій 
інтенсифікації сільського господарства; з іншого, – це підстава для диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва та розвиток у його структурі секторів, що потребують значної 
кількості робочих рук. 

Статистичні дані Світового банку та українських органів статистики відзначають досить значний 
відсоток працездатного населення, зайнятого в сільськогосподарському виробництві України (17% у 
2012 році). Подібно високий відсоток лише в Польщі (13%). У всіх інших країнах цей показник нижчий. 
Загальною є тенденція до його суттєвого зниження [2].  

Натомість у сільській місцевості високий рівень безробіття, що пояснюється: 
1) значною часткою сільського населення в структурі населення України; 
2) зміною структури сільськогосподарського виробництва й переважанням у ній зернового 

господарства; 
3) концентрацією земель у виробників сільськогосподарської продукції, які, застосовуючи ефект 

масштабу, зменшують залучення до виробництва місцевих працівників. 
Частка сільськогосподарських земель (від загальної площі) в Україні (71,3%) найбільша з-поміж 

узятих для порівняння країн і фактично залишається незмінною. Лише в Угорщині (59,0%) та Франції 
(53,1%) цей показник близький за значенням до українського. Найменша частка в Росії (13,1%). 

Проте, згідно з дослідженнями Світового банку, сільське господарство України не реалізовує 
свого виробничого потенціалу, виробляючи лише 22% від можливих обсягів. Конкурентоспроможність 
національної сільськогосподарської продукції досягається здебільшого внаслідок дешевої робочої 
сили й нещадної експлуатації землі. З міркувань продовольчої безпеки, загрози надлишкової міграції 
сільського населення в міста й за кордон розвинені країни світу активно підтримують аграрний сектор. 
Величина такої підтримки через державні інвестиції досягає в США 21% від вартості 
сільськогосподарської продукції, у країнах ЄС – у середньому 50%, у Швейцарії – 82% [7, c. 335-345]. 
Україна вирізняється низьким рівнем підтримки сільського господарства. Допомогу надають 
переважно сільськогосподарським підприємствам, а фермерські та особисті селянські господарства 
підтримки практично не отримують. За висловом відомих учених, «бюджетне фінансування України 
стало лише компенсатором збитків, але не платформою для економічного зростання». 

Залишається актуальною проблема нерівномірного розподілу доходів за різними групами 
населення. Скорочення розриву між доходами сільського і міського населення значною мірою 
залежить від спрямованості проведеної державної політики, що дозволяє розділити країни на 
переважно аграрні, з економікою, що реформується, та урбанізовані. 

У кожній країні визначення рівня доходів сільського населення має свої особливості, проте, в 
основному, вони формуються за рахунок заробітної плати, доходу від продажу власної продукції, 
підприємницької діяльності, пенсій та соціальних допомог. Порівняємо складові доходів сільського 
населення України з показниками Російської Федерації, Білорусії й Таджикистану (рис. 2). 

Аналізуючи дані рис. 2, відзначається найнижча частка оплати праці в доходах сільського 
населення України (37,4%), порівняно з іншими країнами. У Білорусії, наприклад, вона становить 
64,1%. Така ситуація пояснюється низьким рівнем заробітної плати українців. Станом на 2013 рік вона 
була вищою лише проти Молдови. У розвинутих країнах світу заробітна плата більша в кілька разів. У 
Франції, США, Чехії на відповідну місячну зарплату за роздрібними цінами можна купити молока до 7 
разів більше, свинини – до 10, яловичини – до 8, м'яса птиці (тушка) – до 5, пального – до 11 разів 
порівняно з Україною (табл. 2) [11, c. 5-13]. 
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Рис. 2. Структура доходів сільського населення, % 
Джерело : розрахунки автора за даними служб статистики [1; 4; 6; 9] 
 

Таблиця 2 
Рівень місячної заробітної плати та порівняння купівельної спроможності населення 

окремих країн світу в 2013 році 
 

Країна 

Рівень середньої 
заробітної плати 

Молоко, л Яловичина, кг Свинина, кг 
М'ясо 
птиці 

(тушка), кг 

Дизельне 
пальне, л дол. США на 

місяць 
% до 
України 

Україна 422,5 100 480,1 59,5 73,6 156,5 335,3 

Кількість продукції, яку можна купити на заробітну плату в країнах, у % до України 

Білорусь 553,5 131,0 240,2 195,5 170,9 113,7 168,4 

Казахстан 670 158,6 148,5 154,2 154,3 127,0 199,8 

Молдова 289,6 68,5 71,0 86,7 77,8 61,7 61,7 

Росія 1155,5 273,5 214,9 234,3 216,3 193,8 331,3 

Німеччина 3355 794,1 678,4 531,9 795,5 595,6 505,3 

Чехія 1270 300,6 281,4 256,9 335,9 277,0 199,3 

США 4400 1041,4 377,1 826,1 1058,1 482,3 1121,6 
Джерело : [11] 
 
В Україні не відповідає європейським стандартам співвідношення мінімальної заробітної плати й 

прожиткового мінімуму – 1:1, у той час, як у Великобританії – 6,4:1, Франції – 4,7:1, а в Латвії, Естонії 
та Польщі – 1,5:1 [2]. Мінімальна заробітна плата в більшості країн світу дорівнює 35-40% від 
середньої. Крім того, збільшення мінімальної заробітної плати автоматично призводить до підвищення 
її середнього рівня. Європейська комісія визнала потрібним мати єдиний для країн ЄС розмір 
мінімальної оплати, щоб не допускати здешевлення робочої сили. Серед 40 європейських держав 
Україна знаходиться на передостанньому місці за добробутом громадян. 

Порівнюючи частку соціальних виплат у доходах сільського населення України, варто зауважити 
про її високий рівень – 29,1%. Причиною цього є: 

1) значна частина людей пенсійного віку в чисельності сільського населення України, основним 
джерелом доходів яких є пенсії; 

2) дуже несприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності в селі, що могло б 
зацікавити населення до збагачення. 
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Як результат, в українських селян частка доходу від підприємницької діяльності становить лише 
3,1%, тоді як в Білорусії – 10,3%, а в Таджикистані – 31%. В Україні частка зайнятих у секторі малого 
підприємництва залишається дуже малою, порівняно з розвинутими країнами (рис. 3). 

 

54
78 75 73 70

49
67

27

0
20
40
60
80

100

 
Рис. 3. Частка зайнятих у малому підприємництві в деяких країнах світу, % 

Джерело : [5] 
 
Таким чином, на сучасному етапі мале підприємництво в Україні не є поширеним видом 

діяльності й отримання доходу [5]. Вітчизняні малі та середні сільгоспвиробники все більше програють 
у конкуренції з великими агрохолдингами. Через це відбувається їх поетапне блокування щодо 
прямого доступу до більшості видів послуг: державна підтримка, інвестування й інновації, матеріальні 
ресурси, експорт тощо. Крім того, така ситуація в Україні сформувалась через відсутність 
економічного інтересу жити й працювати в сільській місцевості, мотивації до праці, безробіття, трудову 
міграцію, бідність і руйнування соціальної інфраструктури. 

Найбільшу частку доходу, порівняно з іншими державами, сільське населення України має від 
власності (7%). Зокрема це надходження від здачі в оренду земельних паїв (наділів), які селяни 
отримали після розпаювання колгоспів і радгоспів. Це, звичайно, є позитивним. Проте такий вид 
доходів - пасивний, оскільки не є результатом безпосередньої праці людей, не забезпечує розвиток 
сільського домашнього господарства та збільшення зайнятості населення. Як наслідок – доходи від 
особистого підсобного господарства України становлять лише 8,9%, тоді як у Таджикистані – 22,7%. 

Такий низький рівень доходів сільського населення України забезпечує й відповідну купівельну 
спроможність та рівень життя. Це зумовлює низьку ємність вітчизняного ринку й високий ступінь його 
вразливості від навіть відносно невеликих змін роздрібних цін на продукти харчування, що призводить до 
соціальних збурень. Останнє викликане тим, що в сімейному бюджеті жителя України витрати на продукти 
харчування становлять близько 53%, тоді як у Німеччині – відповідно 9,8%, США –11%, у Польщі – 20%. 

В усіх розвинутих демократичних країнах первинні доходи зазнають істотного перерозподілу. 
Основним регулятором є знову ж таки держава, яка з цією метою використовує податково-
трансфертний механізм: значна частина податків, які надходять до бюджету, набирає форми 
соціальних трансфертів, що виплачуються найменш забезпеченим верствам населення. У результаті 
масштабного перерозподілу розрив у доходах різко скорочується. У США кінцеві доходи верхнього 
дециля перевищують доходи нижнього в 5,5 рази, Великобританії – 4,1, Німеччині, Канаді та Японії – 
3,7, Швеції – 2,7 рази. Такий перерозподіл передбачає, що прибутковий податок з населення і податок 
на прибуток корпорацій будуються за прогресивною шкалою: чим більший дохід суб'єкта, тим більша 
його частина відраховується в бюджет. Причому в країнах, де склалося соціальне ринкове 
господарство, верхня планка цих податків сягає 50%. У процесі перерозподілу ВВП беруть участь 
великі корпорації, які не тільки сплачують податок на прибуток, а й відраховують значні суми в 
пенсійний фонд, а також у фонди соціального та медичного страхування [10, c. 466-468]. 

Заслуговує уваги практика формування доходів сільського населення, яка склалася в країнах 
Європейського співтовариства: 

1. Структурна регіональна політика. Спрямована не лише на отримання прибутку чи 
розширення посівних площ з метою збільшення робочих місць, а на модернізацію 
сільськогосподарського виробництва, удосконалення економічної і соціальної структури галузі, 
забезпечення справедливих і стабільних доходів фермерів, зниження міграції населення з сільської 
місцевості за рахунок альтернативної зайнятості, поліпшення умов життя й праці, зниження розриву в 
доходах між селом і містом. 

2. Передпенсійне регулювання. Фермери у віці 55 років, які ще не досягли пенсійного віку, 
мають можливість отримувати допомогу. Це стосується як членів їх сімей, так і найманих працівників. 
Якщо фермеру вже виплачується пенсія, допомога видається як додаткова пенсія. 
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3. Субсидія за збереження екологічно цінних природних областей і ландшафту, на яку мають 
право розраховувати сільгоспвиробники, які не менше п'яти років ведуть екологічно орієнтоване 
виробництво. 

4. Питома вага витрат на оплату праці, віднесених на собівартість виробництва 
сільськогосподарської продукції, досягає 45-50% (в Україні 21,6%). 

5. Субсидія молодим фермерам (не старше 40 років), які мають достатню професійну 
кваліфікацію та вперше стають на чолі сільськогосподарського підприємства. 

6. Розвиток кооперативів (у т.ч. кредитних), вступ у які, як правило, дає зниження витрат 
виробництва й гарантує збут продукції, що позитивно впливає на зростання доходів селян. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, формування доходів сільського 
населення значною мірою залежить від рівня розвитку країни та її соціальної спрямованості. 
Порівнюючи розміри доходів населення різних країн світу, досліджено, що Україна має одні з 
найгірших показників, що пояснюється низьким рівнем ВВП, продуктивності сільськогосподарського 
виробництва, розміром середньомісячної заробітної плати, відсутністю достатнього ринку праці в 
сільській місцевості, належної державної підтримки. 

Проаналізувавши світовий досвід формування доходів сільського населення, пропонуємо 
підвищити заробітну плати в сільському господарстві, щоб зацікавити молодь жити й працювати в 
селі, переглянути розмір мінімальної заробітної плати з метою забезпечення кращої купівельної 
спроможності населення, збільшити питому вагу витрат на оплату праці, віднесених на собівартість 
виробництва сільськогосподарської продукції, створити реальні програми підтримки розвитку малого 
підприємництва й кооперації в сільській місцевості для підвищення зайнятості сільського населення. 
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Дворник І.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ 

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
Мета - аналіз міжнародного досвіду формування доходів сільського населення та порівняння його з 

вітчизняною практикою; внесення пропозицій щодо вдосконалення цього процесу в Україні для підвищення рівня 
життя населення. 

Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: 
зокрема – аналіз і синтез, індукція і дедукція, систематизація, узагальнення – при обґрунтуванні процесу 
формування доходу сільського населення; монографічний – при вивченні зарубіжного досвіду; статистико-
економічний – при встановленні зв’язків між показниками з використанням графіків, індексів, кореляційного 
аналізу. 

Результати. Вивчено світовий досвід формування доходів сільського населення. Зроблено порівняльний 
аналіз із вітчизняною практикою. Розраховано вплив макроекономічних факторів на формування доходів. 
Визначено, що розмір заробітної плати, як основного джерела доходу економічно активного сільського 
населення, є низьким. Частка зайнятих у секторі малого підприємництва залишається дуже малою. Відповідний 
рівень доходів забезпечує низьку купівельну спроможність населення.  

Наукова новизна. На підставі аналізу формування рівня доходів сільського населення, враховуючи 
економічну й політичну нестабільність, запропоновано шляхи покращення добробуту сільського населення 
відповідно до світових стандартів. Розраховано, що підвищення розміру ВВП країни забезпечить ріст доходів 
сільського населення. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних 
проблем щодо формування доходів сільського населення України та покращення умов життя в сільській 
місцевості. 

Ключові слова: сільське населення, доходи, валовий внутрішній продукт, зайнятість, заробітна плата. 
 
Dvornyk I.V. INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE OF  FORMATION OF LEVEL OF 

RURAL POPULATION’S INCOME 
Purpose is to analyze the international experience of formation of rural population’s income and comparing it with 

domestic practice; making proposals for improving this process in Ukraine for increase the standards of population’s 
living. 

Methodology of research.  In the process of research used general scientific and special methods – analysis and 
synthesis, induction and deduction, systematization and generalization – at the justification process of formation of rural 
population’s income; monographic – at the study of international experience; statistical and economic - at establishing 
links between indicators using graphs, indices, correlation analysis. 

Findings.  Studied international experience of formation of rural population’s income. A comparative analysis is 
done with domestic practice. Calculated impact of macroeconomic factors on formation of income. Determined that the 
wage as the main source of income of the economically active rural population is low. The share of employment in the 
small enterprise sector is very small. The appropriate level of income provides low purchasing power of the population. 

Originality.  On the basis of analysis of forming of level of rural population’s income, taking into account economic 
and political instability, the ways of improvement of welfare of rural population are offered in accordance with 
international standards. Calculated that the increase of GDP of the country provides income growth of the rural 
population. 

Practical value.  The results of research is the foundation for solving practical problems of formation of rural 
population’s income of Ukraine and improve living conditions in rural areas. 

Key words : rural population, income, gross domestic product, employment, wages. 
 
Дворник И.В. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ 

ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Цель - анализ международного опыта формирования доходов сельского населения и сравнения его с 

отечественной практикой; внесение предложений по совершенствованию этого процесса в Украине для 
повышения уровня жизни населения. 
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Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы: 
в частности – анализ и синтез, индукция и дедукция, систематизация, обобщение - при обосновании процесса 
формирования дохода сельского населения; монографический - при изучении зарубежного опыта; статистико-
экономический - при установлении связей между показателями с использованием графиков, индексов, 
корреляционного анализа. 

Результаты. Изучен мировой опыт формирования доходов сельского населения. Сделан сравнительный 
анализ с отечественной практикой. Рассчитано влияние макроэкономических факторов на формирование 
доходов. Определено, что размер заработной платы, как основного источника дохода экономически активного 
сельского населения, является низким. Доля занятых в секторе малого предпринимательства остается очень 
малой. Соответствующий уровень доходов обеспечивает низкую покупательную способность населения. 

Научная новизна. На основании анализа формирования уровня доходов сельского населения, учитывая 
экономическую и политическую нестабильность, предложены пути улучшения благосостояния сельского 
населения в соответствии с мировыми стандартами. Рассчитано, что повышение размера ВВП страны обеспечит 
рост доходов сельского населения. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения 
практических проблем по формированию доходов сельского населения Украины и улучшения условий жизни в 
сельской местности. 

Ключевые слова: сельское население, доходы, валовой внутренний продукт, занятость, заработная 
плата. 
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ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ:  
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 
Постановка проблеми. Одним з головних завдань регулювання вітчизняної економіки є 

стимулювання населення до заощадження коштів і продуктивного їх використання. Тільки наявність 
заощаджень і їх раціональне вкладення (інвестування) складає основу економічного розвитку та 
зростання держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорія заощадження є об’єктом уваги вчених-
економістів від найдавніших часів і до сьогодні. Серед сучасних авторів питанню заощадження 
приділяють увагу у своїх дослідженнях В. Бандера [4], З. Ватаманюк [5], Т. Кізима [7], В. Радаєв [8], 
Дж. Ходжсон [10], В. Шевалдіна [11], А. Шохін [12], Ю. Янель [13] та ін. Незважаючи на великий обсяг 
проведених досліджень, у західній і вітчизняній економічній теорії ще не склалося остаточне уявлення 
про вплив такого явища, як заощадження населення на економічний розвиток. Потреба в розробці 
цілісної концепції особистих заощаджень досі існує. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити основні теорії, що розглядали сутність категорії 
«заощадження», та на їх основі виокремити основні фактори впливу на співвідношення «споживання-
заощадження» у структурі витрат домогосподарств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовим аспектом для функціонування 
макроекономічної системи є те, що економічне зростання проявляється через координацію та 
взаємодію основних секторів економіки: держави, сектора бізнесу і населення (домогосподарств). 

Домашнє господарство – первинна ланка фінансової системи країни. Воно є кінцевим 
споживачем товарів і послуг суспільного виробництва, постачальником різних видів капіталу. Ринкові 
перетворення продиктували необхідність виділення домогосподарств в окремий сектор економіки, 
визнання їх статусу повноправних суб’єктів господарських зв’язків і самостійних об’єктів наукового 
дослідження. Докорінні зміни умов життєдіяльності населення призвели до поступового усвідомлення 
ними соціальної відповідальності за економічні наслідки прийнятих рішень. Зростання економічної 
автономності населення стало об’єктивною передумовою перегляду концептуальних положень 
економічної науки. 

Заощадження населення – це економічне поняття, яке проявляється в наявності залишків 
доходів після витрат на поточне споживання. У цілому еволюцію економічних теорій заощаджень 

                                                 
∗Науковий керівник: Талавиря М.П. – д.е.н., професор 
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можна представити у вигляді 4-х основних етапів (див. табл. 1). Ми ж зупинимося на основних 
моментах, яким вчені-класики і сучасники приділяють увагу при визначенні поняття «заощадження». 

Таблиця 1 
Етапи формування економічних теорій заощаджень 

 
Етапи Зміст теорії Представники теорії 

Перший Класична політекономія. Обґрунтована система поглядів на 
проблеми розподілу доходів. 

А. Сміт, Д. Рікардо, 
Дж. Міль 

Другий Маржиналізм. Розкриті проблеми взаємозв’язку процента та ролі 
вимушених заощаджень. 

А. Маршалл 

Третій 
Кейнсіанська школа. Системно визначала особливе місце 
категорії «заощадження» серед фундаментальних економічних 
понять. 

Дж. Кейнс, Е. Хансен, 
П. Самуельсон 

Четвертий Монетаризм. Заощадження розглядаються у взаємозв’язку із 
доходом. 

М. Фрідмен, Д. Мут, 
Ф. Хайек 

Джерело : складено автором  
 
У багатьох теоретичних роботах заощадження визначається як частина особового грошового 

доходу, невикористана на поточне споживання. Також заощадження трактуються як частина доходу, 
що залишається після споживання [9]. 

В економічній літературі зустрічається думка про заощадження як про явище несинхронізації 
доходів і витрат населення. Одні пов’язують заощадження з наявністю у складі споживання населення 
товарів тривалого користування, які вимагають для свого придбання великих одноразових витрат, а 
споживаються протягом тривалого періоду часу, чим вносять в рух доходів і витрат населення 
елемент несинхронізаціі [12].  

A. Луценко і В. Радаєв визначають заощадження як явище використання матеріальних ресурсів 
з метою здобуття майбутніх доходів або забезпечення майбутнього споживання. Вони вважають, що 
накопичення в цілому, і заощадження зокрема, означають не отримання, а використання благ, 
пов’язане з їх консервацією протягом певного періоду часу, незалежно від форм, в яких воно 
проводиться [8]. 

Зустрічається також думка, що заощадження – це та частина доходів, яка не йде на придбання 
споживчих товарів та послуг, а також на сплату податків; дорівнює доходам після сплати податків 
мінус витрати на особисте споживання; заощадження – доход домогосподарств мінус податки на 
нього і мінус споживання; частина доходів після сплати податків, що не витрачена на споживчі товари. 

А. Шохін стверджував, що по суті заощадження виступають як сукупність частин грошових 
доходів, які пов’язані з необхідністю забезпечення безперервності споживання в майбутньому. Іншими 
словами заощадження представляють собою (по відношенню до поточного періоду) попит, що 
формується [12].  

Досить поширена точка зору, згідно з якою заощадження є відкладеним попитом: заощадження 
– накопичена частина грошових доходів населення, призначена для задоволення потреб у 
майбутньому; заощадження – тимчасове вилучення фінансових ресурсів з обороту, відкладене 
споживання. 

О. Ватманюк, а також вітчизняні статистики визначають заощадження як зміну сукупності 
фінансових та нефінансових активів домашніх господарств (населення) за певний період часу, 
визнаючи тим самим заощаджувальний характер витрат на купівлю нерухомості та будівництво і 
капітальний ремонт житла [5]. 

Т. Кізима у своїх роботах заощадження домогосподарств визначає як частину доходів 
населення, яка залишається після сплати обов’язкових платежів та здійснення поточних споживчих 
витрат і яку члени домогосподарств вкладають передусім у фінансові (рідше – нефінансові) активи з 
метою отримання майбутніх доходів або відкладають (виводять на певний період часу з особистого 
користування) з метою задоволення майбутніх потреб та мінімізації ймовірних ризиків [7].  

На нашу думку, в зазначених роботах в основному демонструється дещо односторонній підхід 
до розуміння змісту явища заощаджень населення, який зводиться до опису самого явища і 
пов’язаних з ним процесів.  

Звернемося до аналізу зарубіжної економічної літератури. Хоча накопичений у світовій науці 
теоретико-методологічний апарат досліджень в області заощаджень не може бути повністю 
скопійований в умовах перехідного періоду нашої країни, перш за все тому, що наявні моделі 
заощаджень засновані на припущенні про рівноважний стан економіки, що передбачає наявність 
розвинених ринкових інститутів, в той час як умови економіки України мають специфіку, властиву 
перехідним економікам. Проте аналіз зарубіжного досвіду є необхідним для усвідомлення категорії 
«заощадження». 
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Так, теорія абсолютного доходу Дж. М. Кейнса показує те, що з ростом доходу населення в 
основному збільшуються заощадження, а споживання зростає не так стрімко. Зі зменшенням доходів, 
насамперед, скорочуються заощадження, а споживання залишається приблизно на тому ж рівні [6]. 

В описі відносного доходу Дж. Дюзенберрі йдеться про те, що при зміні рівня доходів населення 
заощадження і споживання змінюються в рівних пропорціях [2]. 

Модель життєвого циклу А. Андо і Ф.-Е. Модельяні стверджує, що протягом свого життя люди 
демонструють різну ощадну активність. Так, молоді люди (домогосподарства) витрачають більше, ніж 
заробляють (живуть в борг, користуючись кредитами і т. д.). Люди зрілого віку у розквіті кар’єри 
отримують найбільший дохід і є самою ощадною групою населення. Люди більш похилого віку 
(наприклад, пенсіонери), доходи яких не такі великі, як раніше, підтримують своє споживання на 
бажаному рівні за рахунок існуючих заощаджень [1]. 

Позиція перманентного доходу М. Фрідмана полягає в тому, що людина (сім’я) протягом усього 
свого існування зберігає постійний обсяг споживання. Наприклад, у молодих людей заробіток 
невеликий і споживаються додаткові суми (споживчий кредит, допомога родичів і т. д.). Коли дохід 
перевищує суму споживання, то робляться заощадження. При завершенні трудової кар’єри для 
підтримки колишнього рівня споживання витрачаються раніше накопичені заощадження [3]. 

Ми згодні з представленою вище думкою авторів з приводу того, що явище заощаджень 
населення представляє собою частину доходу, що залишається після споживчих витрат у формі 
тимчасово вільних коштів. Сутність заощаджень населення, на нашу думку, полягає в їх використанні 
як капіталу, тобто для приросту доходу. Будь-який зовнішній мотив накопичення заощаджень – це 
приріст капіталу, та присутній певний ризик з боку вкладників, пов’язаний з розміщенням грошей в 
ощадних інститутах. Таким чином, заощадження населення – це позичковий капітал (джерело 
позичкового капіталу, зворотна сторона інвестицій).  

При чому слід розрізняти грошову і товарну форму заощаджень. Грошові заощадження 
населення, як явище опосередковане грошовою формою, пов’язані з функціями грошей і можуть 
проявлятися в наявності у громадян як гривневих, так і валютних заощаджень у банках та інших 
ощадних установах, в готівці, що зберігається вдома. Проте заощадженнями для сім’ї є не тільки 
грошові кошти, а й вироблені вкладення в певні види майна.  

Сутність заощаджень найбільш яскраво проявляється в їх функціях.  
На наш погляд, доцільно виділити наступні функції заощаджень: 
− страхування особистого споживання; 
− страхування безперервності процесу суспільного відтворення; 
− заощадження як джерело інвестицій і одна з умов досягнення макроекономічної рівноваги; 
− забезпечення стабільності грошового обігу. 
Деякі економісти вважають, що рівень заощаджень залежить, насамперед, від рівня доходів і від 

факторів, що впливають на рівень споживчих витрат. Чим більша кількість матеріальних благ і послуг 
надходить у споживання населенню, тим більше підвищується якість і рівень життя.  

Загалом, як основні, так і другорядні фактори можна представити внутрішніми, зовнішніми і 
змішаними по відношенню до домогосподарств (див. табл. 2). Внутрішні чинники більшою мірою 
залежать від самих громадян – від їх кваліфікації, від вибору місця зайнятості, від ділових якостей і т. 
д. Зовнішні фактори, на відміну від внутрішніх, безпосередньо від громадян не залежать. Змішані 
фактори відповідно залежать як від економічних умов, так і від окремо взятого індивідуума. 

Ми думаємо, що заощадження населення, як економічна категорія, виражається у відносинах з 
приводу розподілу доходу на споживчу і ощадну частину всередині сім’ї (домогосподарства) та 
відносинах ощадних інститутів і вкладників. У відносинах всередині сім’ї присутнє деяке протиріччя: 
існує потреба і бажання менше обмежувати своє поточне споживання (ні в чому собі не відмовляти) і 
існує потреба і бажання купувати дорогі товари (товари, які за своєю ціною перевищують одноразово 
отримуваний дохід), забезпечити старість, мати заощадження на випадок непередбачуваної події. 
Дане протиріччя і породжує вибір, яку частину доходу споживати, а яку заощаджувати.  

Значний вплив на розподіл споживання-заощадження має мотив, яким керується суб’єкт, 
обмежуючи свої споживчі витрати, та відношення до структур, через які здійснюється мобілізація 
заощаджень.  

У світовій літературі використовують класифікацію мотивів заощадження, запропоновану 
Дж. Кейнсом. Кейнс зазначав, що «є вісім основних стимулів або цілей суб’єктивного характеру; усі 
вони спонукають людей утримуватись від витрачання одержаного доходу» [6]: 

− застережний мотив (створення резервів на випадок непередбачених обставин); 
− мотив життєвого циклу (забезпечення майбутнього, на основі отримуваних доходів при зміні 

потреб впродовж життя людини); 
− мотив міжчасового заміщення (забезпечення доходу у вигляді процентів та зростання цінності 

майна, оскільки більшому реальному використанню у майбутньому віддають перевагу над меншим 
поточним споживанням); 
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− мотив поліпшення (поступове утримання від споживання для збільшення видатків у 
майбутньому, що відповідає підсвідомому бажанню підвищити рівень свого життя в майбутньому); 

− мотив незалежності (відчуття незалежності і свободи дій, навіть не маючи чітких планів на 
майбутнє); 

− мотив підприємництва (забезпеченість необхідними засобами для здійснення ризикових чи 
ділових операцій); 

− мотив спадку (залишити спадок для забезпечення майбутнього своїх рідних); 
− мотив жадібності (відчуття задоволення за допомогою накопичення коштів, протистояння 

фактору витрачання грошей). 
Таблиця 2 

Фактори впливу на співвідношення споживання і заощадження 
 

Фактори Основні Другорядні 

Внутрішні рівень доходів громадян 

культурні традиції;  
види доходів населення;  
регулярність, стабільність і своєчасність надходження доходів;  
форми оплати праці. 

Зовнішні 

політична та економічна 
стабільність; 
наявність різноманітних 
форм вкладень коштів; 
рівень інфляції 

рівень державних витрат з соціального страхування; 
вартість житла; 
рівень податків (або їх відсутність) на доходи по заощадженнях 
(пенсійні та інвестиційні фонди); 
державний контроль за реальною ставкою відсотків за вкладами; 
страхування ризиків за вкладами; 
наявність фінансової інфраструктури гранично полегшує доступ 
вкладників до ощадних інститутів; 
рівень державних витрат з суспільних товарів і послуг; 
рівень акцизних податків на такі товари, як тютюн, алкоголь, 
ювелірні прикраси, предмети розкоші та ін.; 
регіональний фактор; 
демографічний фактор. 

Змішані прибутковість від 
здійснення ощадної дії 

віковий поріг виходу на пенсію;  
обмеження по запозиченню;  
наявність розривів у витратах (податкових платежах) між різними 
групами населення, що йдуть на оплату суспільних товарів і послуг. 

Джерело : складено автором  
 
Виникнення явища заощадження має ряд причин і тенденцій розвитку. Для більш повного 

розуміння сутності даного процесу необхідно в подальшому їх з’ясувати. Особливо велика потреба 
такого вивчення викликана тим, що в сучасній економічній літературі недостатньо уваги приділяється 
проблемі активізації інвестиційного потенціалу населення.  

Важко переоцінити роль держави, яка своєю соціально-економічною політикою робить істотний 
вплив на формування і використання заощаджень населенням. Багато економістів вважають, що 
вирішення інвестиційних проблем можливе за допомогою державного бюджету та іноземних позик. 
Але в умовах ринкової економіки це нереально. Більшість підприємств також не мають достатніх 
засобів для нормального функціонування та розширення виробництва, в силу того, що капітал в 
Україні ще не встиг сформуватися. Отже, одним з небагатьох (якщо не єдиним) реальних внутрішніх 
джерел інвестиційних коштів є заощадження населення. 

В даний час роль грошових заощаджень населення, як головного каталізатора економічного 
розвитку і зростання, багато в чому не усвідомлена. Держава спрямовує свої зусилля на відволікання 
заощаджень у населення для вирішення своїх поточних фінансових проблем шляхом розширення 
видів податків і збільшення податкових ставок, митних зборів та ін. Це скорочує грошові заощадження 
населення, які можуть використовуватися в якості інвестиційного джерела як на макрорівні, так  і на 
мікрорівні, з точки зору індивідуального заощадника – через участь населення в ринку цінних паперів, 
шляхом вкладення коштів на банківські депозити, страхові поліси, житлові позики та інше, шляхом 
індивідуальної підприємницької діяльності. 

Питання підтримки оптимального рівня споживання і заощаджень є важливим у багатьох 
сучасних ринкових економіках. Розвинуті країни зазвичай мають більш високу норму заощаджень, 
тому що в них найчастіше відзначається великий розрив між доходами працюючих та пенсіонерів. 
Тому актуальним є аналіз досвіду стимулювання заощаджень інших країн, зокрема держав Південно-
Східної Азії, де рівень заощаджень один з найвищих у світі і в кілька разів вище, ніж у США та країнах 
ЄС. Багато економістів вважають, що саме це є причиною економічного «дива» цих країн. 

Висновки з проведеного дослідження. Основні вітчизняні трактування сутності заощадження 
базуються на односторонньому залишковому підході, мало зупиняючись на використанні заощаджень 
для приросту власного капіталу. Західні теорії детально аналізують механізм формування 
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заощаджень, але лише частково можуть бути використані в умовах перехідної ринкової економіки 
України. Ощадні ресурси населення в свою чергу можуть стати потужним внутрішнім інвестиційним 
джерелом у розвитку національного господарства.  

 
Бібліографічний список 

 
1. Ando A. The «Life Cycle» Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests / A. Ando, 

F. Modigliani // The American Economic Review. – 1963. – Vol. 53. – No. 1. – Part 1. – pp. 55-84. 
2. Inflation and the Consumer / [Juster F.T., Wachtel P., Hymans S., Duesenberry J.] // Brookings 

Papers on Economic Activity. – 1972. – Vol. 1972. – No. 1. – pp. 71-121. 
3. Friedman M. Utility Analysis of Choices Involving Risk with Leonard Savage / M. Friedman // 

Journal of Political Economy. – 1948. – No. 4. – Vol. 56. – pp. 38-47. 
4. Бандера В. Доходи та заощадження в перехідній економіці України / [Бандера В., Буняк В.Б., 

Ватаманюк З.Г. та ін.] ; за ред.: С. Панчишин, М. Савлук. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 
2003. – 406 с.  

5. Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз : [монографія] / 
О.З. Ватаманюк. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 536 с. 

6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М. : Прогресс, 1992. 
– 520 с. 

7. Кізима Т.О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні 
аспекти / Т.О. Кізима // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 10. – С. 200-206. 

8. Луценко А.В. Сбережения работающего населения: Масштабы, функции, мотивы / А.В. 
Луценко, В.В. Радаев // Вопросы экономики. – 1996. – № 1. – C. 12-18. 

9. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов / А. Смит // Классика 
экономической мысли: сочинения. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 371 с. 

10. Ходжсон Дж. Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция / Дж. Ходжсон // Вопросы 
экономики. – 2008. – № 8. – С. 45-60. 

11. Шевалдіна В.Г. Вплив доходів населення на формування заощаджень / В.Г. Шевалдіна // 
Фінанси, облік і аудит. – 2011. – Вип. 17. – С. 201-208. 

12. Шохин А.Н. Денежные сбережения населения как экономическая категория / А.Н. Шохин. – 
М. : ЦЭМИ АН СССР, 1984. – 123 с. 

13. Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація / Ю.А. Янель, 
К.О. Соломянова // Економіка. Фінанси. Право : [щомісячний інформаційно-аналітичний журнал]. – 
2006. – № 6. – С. 9-13. 

References 
 

1. Ando, A. and Modigliani, F. (1963), “The «Life Cycle» Hypothesis of Saving: Aggregate 
Implications and Tests”, The American Economic Review, Vol.53, no.1, Part 1, pp. 55-84. 

2. Juster, F.T, Wachtel, P., Hymans, S. and Duesenberry, J. (1972), “Inflation and the Consumer”, 
Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1972, no.1, pp. 71-121. 

3. Friedman, M. (1948), “Utility Analysis of Choices Involving Risk with Leonard Savage”, Journal of 
Political Economy, no.4, Vol. 56, pp. 38-47. 

4. Bandera, V., Buniak, V.B., Vatamaniuk, Z.H. et al. (2003), Dohody ta zaoshchadzhennia v 
perehidnii ekonomitsi Ukrainy [Income and savings in transition economies Ukraine], LNU im. Franka, Lviv, 
Ukraine, 406 p. 

5. Vatamaniuk, O.Z. (2007), Zaoshchadzhennia v ekonomitsi Ukrainy: makroekonomichnyi analiz 
[The savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis], monograph, LNU im. Franka, Lviv, 
Ukraine, 536 p. 

6. Keins, Dzh.M. (1992), Obshchaia teoriia zaniatosti, protsenta i deneg [The General Theory of 
Employment, Interest and Money], Progress, Moscow, Russia, 520 p. 

7. Kizyma, T.O. (2010), “Household savings: the theoretical aspects and classification”, Formuvannia 
rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 10, pp. 200-206. 

8. Lutsenko, A.V. and Radaev, V.V. (1996), “Savings of the working population: The scope, functions, 
motives”, Voprosy ekonomiki, no.1, pp. 12-18. 

9. Smit, A. (2000), Issledovaniia o prirode i prichinakh bogatstva narodov [The Wealth of Nations], 
Izd-vo EKSMO-Press, Moscow, Russia, 371 p. 

10. Khodzhson, Dzh. (2008), “Institutions and individuals: cooperation and evolution”, Voprosy 
ekonomiki, no.8, pp. 45-60. 

11. Shevaldina, V.H. (2011), “The impact of household income on savings formation”, Finansy, oblik i 
audyt, iss.17, pp. 201-208. 

12. Shohin, A.N. (1984), Denezhnye sberezheniia naseleniia kak ekonomicheskaia kategoriia [Cash 
savings of the population as an economic kategorіya], TSEMI AN SSSR, Moscow, Russia, 123 p. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

156 

13. Yanel, Yu.A. (2006), “Household savings Ukraine and their motivation”, Ekonomika. Finansy. 
Pravo, no.6, pp. 9-13. 

 
Македон Г.М. ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
Мета – визначити основні теорії, що розглядали сутність категорії «заощадження» та на їх основі 

виокремити основні фактори впливу на співвідношення споживання-заощадження у структурі витрат 
домогосподарств. 

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених стосовно досліджуваного питання. В процесі роботи були використані загальнонаукові методи, зокрема: 
структурно-логічний, узагальнення, діалектичний (при обґрунтуванні сутності категорії «заощадження» і 
визначенні мотивів заощадження), системний (при доведенні необхідності дослідження впливу заощаджень 
населення на економіку держави), порівняльний (при визначенні основних наукових підходів, що описують 
сутність заощадження). 

Результати. Розглянуто основні положення теорій, присвячених дослідженню сутності категорії 
«заощадження». Вказано основні мотиви, що спонукають людей заощаджувати, серед яких одним з ключових є 
прагнення до збільшення власного капіталу населення. Встановлено, що домогосподарства, в свою чергу, в 
умовах ринкової економіки є повноцінним суб’єктом національної економічної системи. Відповідно, їхні 
заощадження можуть відігравати важливу роль в економічному розвитку за умови трансформації їх в інвестиції. 
Доведено доцільність стимулювання даного перетворення, яке має стати ключовим завданням держави у 
формуванні інвестиційної стратегії. Позитивний досвід даних перетворень спостерігається в азіатських країнах, 
де норма заощадження населення є надзвичайно високою. 

Наукова новизна. Удосконалено сутність категорії «заощадження населення», що полягає в їх 
використанні як капіталу, тобто для приросту доходу. І саме це є ключовим моментом для розгляду заощаджень 
як інвестиційних ресурсів на рівні держави.  

Практична значущість. Результати проведеного аналізу дають теоретичну основу для формування більш 
ефективної інвестиційної політики на макрорівні, враховуючи заощадження населення.  

Ключові слова: заощадження, ощадні мотиви, функції заощадження, ощадна поведінка, 
домогосподарство. 

 
Makedon H.M. HOUSEHOLD SAVINGS: ECONOMIC NATURE AND FACTO RS OF IMPACTS  
Purpose  – identify the main theory about the nature of savings. On this basis, to isolate the main factors 

influencing the ratio of consumption-savings in the structure of household costs. 
Methodology of research.  The theoretical basis for this research is scientific works our and foreign scientists 

regarding this question. General scientific methods were used in the process of research: structural and logical, 
generalization, dialectical (reasoning of the saving nature and savings motives), system (substantiation of the need for 
research the impact of savings on the state's economy), comparative (determination of basic scientific approaches that 
describe the nature of savings) 

Findings.  The main provisions of the theories about the nature of savings was considered. Shows the main 
reasons that motivate people to save, including basic is desire to increase own capital of population. Households in a 
market economy is the subject of the national economic system. Their savings can play an important role in economic 
development if transform them into investments. Promote this transformation has become a key task of the state in 
shaping investment strategy. Positive experience similar changes observed in Asian countries. There savings rate is very 
high. 

Originality.  The nature of savings was improved. The essence is to use them as capital that is to increase 
revenue. This is a key point to consider savings as investment resources at the state level. 

Practical value.  The analysis results provide a theoretical basis for the formation of effective investment policy at 
the macro level considering savings of population.  

Key words:  savings, savings motives, saving functions, savings behavior, household. 
 

Македон Г.Н. СБЕРЕЖЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ 
ВЛИЯНИЯ 

Цель – определить основные теории, которые рассматривали сущность категории «сбережения» и на их 
основе выделить основные факторы, влияющие на соотношение потребление-сбережение в структуре расходов 
домохозяйств. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных 
и зарубежных ученых по исследуемому вопросу. В процессе работы были использованы общенаучные методы, в 
частности: структурно-логический, обобщения, диалектический (при обосновании сущности категории 
«сбережения» и определении мотивов сбережения), системный (при доведении необходимости исследования 
влияния сбережений населения на экономику государства), сравнительный (при определении основных научных 
подходов, описывающих сущность сбережения). 

Результаты. Рассмотрены основные положения теорий, посвященных исследованию сущности категории 
«сбережения». Указано основные мотивы, побуждающие людей экономить, среди которых одним из ключевых 
является стремление к увеличению собственного капитала населения. Установлено, что домохозяйства, в свою 
очередь, в условиях рыночной экономики являются полноценным субъектом национальной экономической 
системы. Соответственно, их сбережения могут играть важную роль в экономическом развитии при условии 
трансформации их в инвестиции. Доказана целесообразность стимулирования данного преобразования, которое 
должно стать ключевой задачей государства в формировании инвестиционной стратегии. Положительный опыт 
данных преобразований наблюдается в азиатских странах, где норма сбережения населения чрезвычайно 
высока. 
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Научная новизна. Усовершенствована сущность категории «сбережения населения», которая 
заключается в их использовании в качестве капитала, то есть для прироста дохода. И именно это является 
ключевым моментом для рассмотрения сбережений как инвестиционных ресурсов на уровне государства. 

Практическая значимость. Результаты проведенного анализа дают теоретическую основу для 
формирования более эффективной инвестиционной политики на макроуровне, учитывая сбережения населения. 

Ключевые слова: сбережения, сберегательные мотивы, функции сбережения, сберегательное 
поведение, домохозяйство. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 
 
Постановка проблеми. Найгострішими проблемами сучасного українського села є 

депопуляція і старіння сільського населення, поширення безробіття, падіння добробуту сільських 
жителів, занепад соціальної інфраструктури, занедбання сільських населених пунктів та ін. Складне 
соціально-економічне становище сільських територій регіонів України багато в чому спричинене 
загостренням кризи зайнятості, що не тільки підриває основи розвитку економіки сільських територій, 
а й загрожує продовольчій безпеці та звужує демографічно-відтворювальну базу, що і зумовлює 
актуальність дослідження та необхідність розробки стратегічних напрямів формування зайнятості 
сільського населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі зайнятості і безробіття сільського 
населення присвячено чимало наукових досліджень. Їх результати широко висвітлені у працях 
провідних українських вчених: С. І. Бандура, І. Ф. Гнибіденка, В. С. Дієсперова, Ю. М. Краснова, 
Е. М. Лібанової, В. Я. Месель-Веселяка, О. Д. Руснака, В. П. Рябоконя, В. В. Юрчишина, К. І. Якуби та 
інших. Але, віддаючи належне науковим розробкам зазначених вчених, їх основоположному внеску у 
вирішення теоретико-методичних проблем зайнятості та ринку праці, необхідно зазначити, що 
сьогодні прогресуюче скорочення зайнятості на селі, особливо у формальному секторі, зумовлює 
необхідність подальшого дослідження та розробки ефективних заходів подолання окреслених 
проблем. 

Постановка завдання. Мета статті - аналітична оцінка сучасного стану, тенденцій і структури 
зайнятості населення сільських територій, визначення актуальних проблем раціонального 
використання трудового потенціалу села та обґрунтування стратегічних напрямків їх вирішення на 
регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу  дослідження. Зайнятість, як основна форма реалізації 
економічної активності населення і засіб для забезпечення його добробуту, є однією з головних 
характеристик розвитку трудового потенціалу. Рівень зайнятості характеризує ступінь використання 
працюючого населення у сфері суспільно корисної праці і виступає індикатором стимулів людського 
розвитку в сфері праці. З точки зору впливу зайнятості на стан людського розвитку мають значення не 
тільки її обсяги, а й якісні параметри. Головними серед тих, що впливають на можливості людського 
розвитку є поширеність зайнятості, що не дозволяє забезпечити умови якісного відтворення робочої 
сили, а також відносний рівень ціни праці з точки зору відстані від мінімальних державних 
стандартів [6]. 

Досліджуючи зайнятість населення Миколаївської області, варто відмітити, що протягом 
досліджуваного періоду рівень сільської зайнятості значну перевищував міську, особливо це відчутно 
у 2012р. – на 9,9 в.п. Раціональним поясненням позитивних показників зайнятості сільського 
населення виступає те, що відповідно до термінологічних пояснень, які містяться в матеріалах 
вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, зайнятість 
населення означає не тільки працю за заробітну плату (за наймом), але також і задля одержання 
прибутку чи сімейного доходу на власному підприємстві, включаючи виробництво в особистому 
селянському господарстві (на дачній чи присадибній ділянці) з метою ринкової реалізації виробленої 

                                                 
∗Науковий керівник: Гончаренко І. В. – д.е.н., професор 
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продукції. У такому разі, в сільській місцевості ситуація на ринку праці виглядає кращою, ніж у міських 
поселеннях, що нерідко відмічається дослідниками аграрного ринку праці [7]. 

Для розширення проведеного аналізу зайнятості населення Миколаївщини, порівняємо її 
індикатори в динаміці із показниками сусідніх областей та показниками по Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років в Україні та регіонах Причорномор’я  

(у % до всього населення відповідного віку) 
 

Регіони 
Рік Середньорічній 

абсолютний 
приріст, % 2009 2010 2011 2012 2013 

АРК 60 60,5 61,7 62,1 62,3 0,575 

Одеська область 56,9 57,5 58,1 59,2 59,6 0,675 

Миколаївська область 58,2 59,1 59,8 59,9 60,6 0,6 

Херсонська область 57,9 58,9 58,5 58,7 59,6 0,425 

По Україні 57,7 58,5 59,2 59,7 60,3 0,65 
Джерело : складено автором на основі [4] 
 
Незважаючи на те, що зайнятість населення в Миколаївській області зростала порівняно з 2009 

роком меншими темпами, ніж по Україні, рівень зайнятості в регіоні залишається майже на такому 
рівні, як по Україні в цілому. А серед сусідніх областей він був традиційно менший, ніж в АРК. 

Особливістю зайнятості сільського населення Миколаївської області є те, що стабільно 
протягом 13 років серед чисельності зайнятого населення майже 80,0% становлять зайняті у 
сільському господарстві і суміжних галузях (рис. 1). Це закономірно, адже відомо, що сільські території 
становлять основу сільського господарства, а сфера прикладання праці і зайнятість трудових ресурсів 
перебувають в залежності від наявності земельних ресурсів та їх розподілу по землекористувачах. 
Так, на початок 2013р. в області нараховувалося 4,6 тисячі діючих аграрних підприємств 
(зареєстрованих юридичних осіб за основним видом діяльності), за якими закріплено 1040 тис.га 
сільськогосподарських угідь. У фермерських господарствах зосереджено 33% цих угідь, у 
господарських товариствах – 30,8%, у приватних підприємствах – 24,3%. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка чисельності зайнятого населення сільських територій Миколаївської 
області 

Джерело : складено автором на основі [1; 2] 
 
Значний вплив на використання трудового потенціалу та зайнятість трудових ресурсів в 

сільській місцевості мають трансформаційні процеси в аграрній сфері. Проте внаслідок ринкових 
трансформацій, більшість селян були звільнені з реформованих підприємств, а в 2008 році, з метою 
подолання наслідків фінансово-економічної кризи, їх було віднесено до категорій самозайнятих, 
витіснено в особисті селянські господарства та позбавлено належного захисту від безробіття. 

Продовжуючи розглядати проблеми розвитку зайнятості в сільських територіях, варто 
засвідчити ще одну негативну тенденцію (табл. 2). Загалом у важливій бюджетоутворюючій галузі 
регіону зайнято найбільше – майже 80,0% або 137,8 тис.осіб (у 2013 р.). Але серед них тільки 
21,5 тис.осіб або 15,6% – наймані працівники. 
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Таблиця 2 
Порівняльна динаміка чисельності найманих працівників сільських територій 

Миколаївської області на кінець року 
 

Рік 

Зайняте населення в усіх сферах Зайняте населення в сільському господарстві і 
суміжних галузях 

всього, 
тис.осіб 

в т.ч. найманих 
всього, 
тис.осіб 

в т.ч. найманих 

тис.осіб 
у % до 
всього 
зайнятих 

тис.осіб 
у % до 

зайнятих в 
с.г. 

у % до всіх 
найманих 

2000 162,3 160,2 98,7 137,8 95,5 69,3 43,3 

2005 179,2 105,2 58,7 135,2 41,7 30,8 39,6 

2009 185,3 84,5 45,6 135,0 24,1 17,6 28,5 

2010 189,6 79,7 42,0 133,4 21,3 16,0 26,7 

2011 185,9 77,9 41,9 137,4 21,2 15,4 27,2 

2012 169,7 75,8 44,7 136,1 20,1 14,8 26,5 

2013 172,9 73,8 42,7 137,8 21,5 15,6 29,1 
Джерело : складено автором на основі [8] 
 
Решта 116,3 тис.осіб – це переважно самозайняті громадяни. Розвиток самостійної зайнятості 

на селі відбувається в основному за рахунок активізації її у неформальному секторі економіки, тобто в 
особистих селянських господарствах. Вони залишаються чи не єдиним місцем прикладання праці 
майже для кожної другої особи з числа зайнятих мешканців села. Це означає, що майже 85,0% 
зайнятих в галузі насправді рятуються в особистих селянських господарствах (ОСГ) від неминучого 
безробіття. А враховуючи те, що такі господарства – це, як правило, виключно трудомістке, 
низькопродуктивне і малоприбуткове виробництво, то це дає підстави стверджувати, що 116,3 тис.осіб 
трудових ресурсів села використовуються вкрай неефективно.  

До того ж недостатня юридична урегульованість діяльності ОСГ, статусу зайнятих в них осіб, 
відсутність належної державної підтримки спричиняє значні труднощі для працівників цих господарств, 
призводить до існування «тіньового» ринку праці. Окрім того, більшість самозайнятих в особистому 
селянському господарстві не здійснюють внесків до позабюджетних фондів соціального та пенсійного 
страхування, що в майбутньому може стати значною соціальною проблемою в сільській місцевості [5]. 

Ще однією серед гострих проблем у сфері зайнятості сільського населення Миколаївської 
області є невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу (табл. 3). Через недостатню 
кількість нових робочих місць, насамперед в агропромисловому комплексі, чисельність незайнятих 
осіб у розрахунку на одне вільне робоче місце (вакансію) у 2013 році склала 162 осіб. Складна 
ситуація, що склалася з працевлаштуванням населення сіл, селищ та малих міст, є наслідком 
недостатньої державної підтримки економічного розвитку сільських територій, зокрема їх 
інфраструктури.  

Таблиця 3 
Попит та пропозиція робочої сили на аграрному ринку праці Миколаївської області 

 

Рік 

Потреба у 
кваліфікованих 

робітниках сільського та 
лісового господарств, 

осіб 

Чисельність незайнятих 
кваліфікованих 

робітників сільського та 
лісового господарств, 

осіб 

Навантаження незайнятих 
кваліфікованих робітників 

сільського господарства на одне 
вільне робоче місце (вакантну 

посаду), осіб 
2000 31 976 31 

2005 95 1379 15 

2009 9 685 76 

2010 9 929 103 

2011 5 757 151 

2012 14 754 54 

2013 7 1131 162 

2013р. у % до 2000р. 18,9 3,2 522,6 

2013р. у % до 2012р. 50,0 4,1 300,0 
Джерело : [8] 
 
На кінець 2013р. кількість громадян, які шукали роботу на аграрному ринку праці області за 

допомогою державної служби зайнятості, становила 1131 осіб. При цьому, відповідно до вимог 
чинного законодавства, а також завдяки налагодженню взаємовигідної співпраці з підприємствами, 
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установами та організаціями, на кінець 2013р. служба зайнятості Миколаївської області налічувала 
лише 7 вакансій для кваліфікованих робітників аграрної сфери.  

Висновки з проведеного дослідження. Оцінюючи сучасний стан розвитку трудового 
потенціалу села та забезпечення сільського населення робочими місцями, вважаємо, що на 
загострення ситуації у сфері зайнятості сільського населення протягом останніх років мають вплив 
зокрема такі негативні фактори: знецінення вартості сільської праці та надання великими 
агропідприємствами переваги екстенсивному землеробству; руйнація соціальної інфраструктури та 
позапрофесійних форм підтримки і розвитку людського потенціалу сільських територій; недостатня 
увага до диверсифікації ринку праці (до неаграрної зайнятості). 

На нашу думку, основними стратегічними напрямами створення нових робочих місць у сільській 
місцевості є: нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та розвиток 
неаграрних видів діяльності.  

Для забезпечення функціонування першого напрямку необхідно внести істотні зміни до 
пріоритетних напрямів державної політики, спрямувавши заходи державного регулювання на: 

− відновлення багатогалузевого сільськогосподарського виробництва, відродження його 
трудомістких галузей, формування потужного сегмента органічного сільського господарства; 

− створення сприятливих умов для розвитку різних форм малого підприємництва на селі, 
запровадження спеціальних програм підтримки його конкурентоспроможності; 

− формування в сільській місцевості системи агросервісу, інфраструктури виробничого і 
соціального призначення, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, власної 
торговельної мережі сільськогосподарських підприємств. 

В сучасних умовах найперспективнішими, на нашу думку, галузями несільськогосподарської 
зайнятості в регіоні можуть стати: 

1. Діяльність у туристичній сфері. Саме сільський туризм визнаний в Європі, як пріоритетний у 
сфері відпочинку. Тим самим забезпечується різноваріантне використання трудового потенціалу села, 
що дасть можливість розширити сферу зайнятості сільських жителів з максимальним урахуванням 
історичних особливостей, національних традицій і звичаїв українського села. 

2. Виробництво енергії на основі відновлювальних джерел. Варто відмітити, що Миколаївська 
область має відмінні стартові умови для розвитку альтернативної енергетики. Кількість сонячних днів 
у Очаківському районі становить близько 300 безхмарних днів на рік. На території Миколаївщини 
зосереджено близько 10% усього вітрового потенціалу України [3]. 

3. Діяльність у сфері культури, мистецтва та національно-етнічної спадщини, упорядкування 
земельних угідь та покращення ландшафтів. 

4. Розвиток сфери послуг. Окрім технічного сервісу для агропромислового комплексу, реалії 
сучасної життєдіяльності сільського населення вимагають від нього творчих нестандартних підходів 
до організації нових робочих місць. Це може бути ремонт машин та агрегатів, послуги односельчанам 
з обробітку землі, ведення тепличного господарства тощо. Також можна використовувати житлово-
комунальний, побутовий сектор, сектор торгівлі, громадського харчування та надання послуг шляхом 
використання мережі Інтернет, ін. 

Вважаємо, що реалізація обґрунтованих нами пропозицій дасть змогу відчутно збільшити 
зайнятість сільського населення Миколаївської області та сприяти не лише формуванню повноцінного 
ринку праці, а й значному підвищенню конкурентоспроможності економіки. 
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Шишпанова Н.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Мета – аналітична оцінка сучасного стану, тенденцій і структури зайнятості населення сільських територій, 

визначення актуальних проблем раціонального використання трудового потенціалу села та обґрунтування 
стратегічних напрямків їх вирішення на регіональному рівні. 

Методика дослідження. Під час дослідження автором використовувалося широке коло економічних 
методів, серед яких: бібліографічний (вивчення і опрацювання наукових праць, присвячених формуванню і 
використанню трудового потенціалу); аналізу та синтезу (при побудові причинно-наслідкових зв’язків та виявленні 
закономірностей); економіко-статистичний (при опрацюванні офіційних статистичних даних різних рівнів); метод 
групування (для визначення загальних ознак і формулювання висновків по сукупності досліджуваних об’єктів). 

Результати. Обґрунтовані рекомендації щодо основних стратегічних напрямів створення нових робочих 
місць у сільській місцевості регіону. Встановлено, що такими напрямами є: нарощування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції та розвиток неаграрних видів діяльності. Визначено, що найперспективнішими 
галузями несільськогосподарської зайнятості в регіоні можуть стати: розвиток туристичного бізнесу, виробництво 
енергії на основі відновлювальних джерел, діяльність у сфері культури та мистецтва та розвиток сфери послуг. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів диверсифікації сфер 
прикладання праці на селі та визначенні найперспективніших галузей несільськогосподарської зайнятості 
сільських територій Миколаївської області.  

Практична значущість. Обґрунтовані пропозиції стосовно стратегічних напрямів створення нових робочих 
місць у сільській місцевості Миколаївської області забезпечать збільшення зайнятості сільського населення та 
сприятимуть не лише формуванню повноцінного ринку праці, а й значному підвищенню конкурентоспроможності 
економіки. 

Ключові слова: зайнятість, рівень зайнятості населення, попит робочої сили, пропозиція робочої сили, 
сільські території, сільське господарство. 

 
Shyshpanova N. О. TOPICAL PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF RURAL 

TERRITORIES AND STRATEGIC DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION 
Purpose.  The analytical evaluation of the current state, trends and structure of employment of population of rural 

areas, determination of actual problems of rational use of labor potential of rural areas and substantiation of the strategic 
directions of their decision at the regional level. 

Methodology of research.  During the research, the author used a wide range of economic methods, including: 
bibliographic (while studying and processing of scientific works devoted to the formation and use of labor potential); 
analysis and synthesis (in the construction of causal relationships and identification of patterns); economics and statistics 
(while processing the official statistics at different levels); grouping method (to determine general signs and formulation  
the conclusions on the totality of the objects). 

Findings.  In the article the author gives recommendations about the main strategic directions of the creation of 
new workplaces in rural areas of the region. In the article was indicated that these directions are: increasing of the 
volume of agricultural production and the development of non-agricultural activities. 

Originality  of the results of research is the justification of the directions of diversification of spheres of 
employment in rural areas and determination the most promising sectors of the non-agricultural employment in rural 
areas of Mykolayiv region. Determined that the most promising sectors of non-agricultural employment in the region 
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could be: development of tourism, energy production from renewable sources, activities in the field of culture and art and 
the development of services. 

Practical value.  Substantiated proposals for strategic directions of creation of new workplaces in rural areas of 
Mykolayiv region, which will increase rural employment and promote not only formation of a full labor market, but also 
significantly increasing of the competitiveness of the economy. 

Key words:  employment, the level of employment, demand for labor, supply of labor, rural areas, agriculture. 
 

Шишпанова Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Цель – аналитическая оценка современного состояния, тенденций и структуры занятости населения 
сельских территорий, определение актуальных проблем рационального использования трудового потенциала 
села и обоснование стратегических направлений их решения на региональном уровне. 

Методика исследования. В ходе исследования автором использовалось широкий круг экономических 
методов, среди которых: библиографический (изучение и обработки научных работ, посвященных 
формированию и использованию трудового потенциала); анализа и синтеза (при построении причинно-
следственных связей и выявлении закономерностей); экономико-статистический (при обработке официальных 
статистических данных различных уровней); метод группировки (для определения общих признаков и 
формулирование выводов по совокупности исследуемых объектов). 

Результаты. Обоснованы рекомендации относительно основных стратегических направлений создания 
новых рабочих мест в сельской местности региона. Установлено, что такими направлениями являются: 
наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции и развитие неаграрных видов 
деятельности. Определено, что наиболее перспективными отраслями несельскохозяйственной занятости в 
регионе могут стать: развитие туристического бизнеса, производство энергии на основе возобновляемых 
источников, деятельность в сфере культуры и искусства и развитие сферы услуг. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании направлений диверсификации сфер 
приложения труда на селе и определены наиболее перспективных отраслей несельскохозяйственной занятости 
сельских территорий Николаевской области. 

Практическая значимость. Обоснованные предложения относительно стратегических направлений 
создания новых рабочих мест в сельской местности Николаевской области обеспечат увеличение занятости 
сельского населения и будут способствовать не только формированию полноценного рынка труда, но и 
значительному повышению конкурентоспособности экономики. 

Ключевые слова: занятость, уровень занятости населения, спрос рабочей силы, предложение рабочей 
силы, сельские территории, сельское хозяйство. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ В КОНТЕКСТІ 

СТАЛОСТІ 
 

Постановка проблеми. Аграрна сфера є стратегічно значущою сферою соціально-
економічного розвитку суспільства, що підтримує сталий розвиток держави, і є найважливішим 
структурним елементом в системі забезпечення продовольчої безпеки країни. Забезпечення сталого 
розвитку агросфери є надзвичайно важливим для України. Вагому роль відіграє саме організаційно-
економічне забезпечення. Тому постає необхідність у запровадженні заходів, які б забезпечували 
ефективну реалізацію цілей економічної, соціальної та екологічної складових агросфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що дослідженням даної 
проблематики займалися багато вчених. Серед основних слід відзначити праці Варченко О. М., 
Даниленка А. С., Гейця В. М., Катан Л. І., Саблука П. Т., Станкевич О. Б., Трегобчука В. М., 
Шубравської О. В. та ін. Проте, попри значну наукову зацікавленість, питання організаційно-
економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери потребують подальшого дослідження.  

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз ключових засад організаційно-
економічного забезпечення сталого розвитку агросфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційно-економічне забезпечення 
регламентує діяльність державних, галузевих та підприємницьких структур розвитку аграрної сфери. 
Порядок такої взаємодії забезпечує організаційно-економічний механізм. 

Визначення змісту поняття «організаційно-економічне забезпечення» на цей час не є усталеним 
в науковій літературі. Розглянемо погляди вчених щодо сутності організаційно-економічного 
забезпечення сталого розвитку аграрної сфери як складової організаційно-економічного механізму її 
функціонування. 

Катан Л. І. дає визначення економічного забезпечення сталого розвитку агросфери. Так, на 
макрорівні, економічне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери відтворює стан фінансової, 
грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної та податкової систем, що свідчить про 
можливості сталого розвитку аграрної сфери з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників, та 
забезпечення зростання в межах потреб національної економіки. На мікрорівні економічне 
забезпечення сталого розвитку аграрної сфери відображає захищеність інтересів сталого розвитку 
підприємств та сільських територій від реальних і потенційних внутрішніх і зовнішніх чинників та 
загроз, що забезпечується функціонуючою системою економіко-фінансових інструментаріїв та якісних 
технологій і послуг [1]. 

Островерхова Г. В. визначає організаційне забезпечення як комплекс структур і правил, які 
створюють умови для нормального протікання тих чи інших процесів, реалізації планів, підтримки 
функціонування системи на необхідному рівні за рахунок забезпечення необхідними ресурсами, 
організації взаємозв’язків між окремими елементами та ліквідації відхилень, що можуть виникати у 
системі [2]. 

На думку Пуцентейлa П. Р., організаційно-економічне забезпечення функціонування – це спосіб 
виконання дій у певних умовах і регулювання розвитку економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях, 
реалізований через системну взаємодію підсистем (економічної, організаційної та підсистеми 
людського фактора), об’єднаних єдиною метою свого функціонування, здатних до відтворення на 
новому якісному рівні за рахунок власних фінансових ресурсів, виявлення найбільш ефективних 
способів управління виробництвом і досягненню господарського рівноваги [3]. 

Станкевич О. Б. дає визначення організаційно-економічної складової механізму забезпечення в 
контексті сталого розвитку сільських територій як сукупності інструментів і процесів прямого і 
                                                 

1 Науковий керівник: Паска І.М. – д.е.н., доцент 
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непрямого впливу на соціально-економічні умови життєдіяльності громади села, які забезпечують 
підвищення економіки сільських територій і якості життя сільського населення [4]. 

Узагальнивши, можна визначити організаційно-економічне забезпечення як сукупність заходів, 
здійснюваних органами влади та суб’єктами господарювання з приводу організації і використання 
економічних ресурсів, підтримки стабільного функціонування системи та реалізації запланованих 
програм для забезпечення ефективного функціонування й розвитку аграрної сфери економіки.  

Основні компоненти організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери 
економіки представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Складові організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку агросфери 

Джерело : розроблено автором 
 
Законодавство в економічній сфері виступає передумовою побудови і функціонування 

організаційно-економічного забезпечення. Тому, нормативно-правове забезпечення є найважливішою 
компонентою організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку агросфери, що визначає 
завдання, методи та важелі, за якими відбувається його подальша побудова. 

Починаючи з 1990-х років в Україні почали приймати нормативно-правові акти, на основі яких 
здійснювалося реформування аграрного сектору економіки. Основними серед них є: Постанова Ради 
УРСР «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 р.; Закон України «Про форми власності на землю» 
від 20 грудня 1991 р.; Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 
1992 р. Після прийняття цих документів подальший розвиток сільського господарства регулювався 
такими нормативно-правовими актами: Указом Президента України від 10.11.1994 р. «Про невідкладні 
заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва»; 
Розпорядженням від 12.06.1995 р. «Про невідкладні заходи щодо розвитку агропромислового 
комплексу»; Указом від 06.06.2000 р. «Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування 
аграрного ринку»; Указом від 21.02.2002 «Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на 
селі та подальшого розвитку аграрного секторі економіки». 24 червня 2004 р. був прийнятий Закон 
України «Про державну підтримку сільського господарства України», від 18 жовтня 2005 р. діє Закон 
України «Про основні засади державної агарної політики на період до 2015 року». 

В ході реалізації завдань, закладених у даних нормативно-правових актах, в реформуванні 
аграрних відносин було отримано ряд позитивних результатів, а саме: здійснення децентралізації 
значної частини землі і передача її селянам; відновлення приватної власності на землю; 
реформування майнових відносин; розвиток орендних відносин та ін. 

Разом з тим, організаційна, економічна та соціальна недосконалість аграрної політики 
послугувала значним втратам і руйнівним процесам в аграрному секторі. Це відобразилося в 

Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку агросфери 

Мета: 
забезпечення сталого розвитку; формування корпоративної соціальної відповідальності; 

раціональне використання природних ресурсів; створення екологічно-чистої продукції; соціальний 
захист населення. 

Економічне забезпечення Організаційне забезпечення 

- застосування економічних 
інструментів (ціни, податки, пільги та 
ін.); 
-  застосування економічних методів; 
- фінансове забезпечення; 
- систематичний аналіз діяльності 
господарюючих суб’єктів;  
- формування системи показників, що 
характеризують стан агросфери та ін.  

- нормативно-правове забезпечення; 
- розробка цільових програм 
забезпечення сталого розвитку 
агросфери; 

- централізація та децентралізація 
влади; 

- формування правил, що 
регламентують відносини між 
суб’єктами агросфери; 

- організація контрольно-наглядових 
функцій та ін.  
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скороченні обсягів виробництва продукції, особливо стосовно тваринницької галузі; занепаді 
виробничої сфери галузі; майже повній втраті деяких галузей (вівчарства, льонарства); втраті 
потенціалу продуктивності сільськогосподарських угідь; погіршенні демографічної ситуації в селі та ін. 

Недосконалість правового регулювання сільського господарства науковці [5, с. 8-11] називають 
одним з основних недоліків в державному управлінні розвитком агросфери, що призвело до вище 
наведених негативних наслідків. Вони зазначають, що регулювання сільського господарства 
здійснювалося не Законами, а Указами та Розпорядженнями, які не завжди були досконалими, а 
зосередження таким чином управління аграрною сферою в Адміністрації Президента негативно 
позначилось на ініціативності та відповідальності всіх інших структур державного управління. Крім 
того, не було визначено жодної державної структури, відповідальної за проведення аграрної реформи, 
а за порушення діючих нормативно-правових актів ніхто відповідальності не ніс. 

Закон України «Про основні засади державної агарної політики на період до 2015 року» 
основними складовими державної аграрної політики визначає комплекс правових, організаційних і 
економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектору 
економіки, розв'язання соціальних проблем сільського населення та забезпечення комплексного і 
сталого розвитку сільських територій [6]. 

Певні кроки у напрямі забезпечення сталого розвитку агросфери були здійснені через прийняття 
Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 р. [7]. Завданнями цієї програми 
було визначено необхідність: 

− створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення; 
− збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення; 
− стимулювання розвитку органічного землеробства як одного з напрямів практичної реалізації 

ідеї сталого розвитку (передбачено довести обсяг частки органічної продукції у загальному обсязі 
валової продукції до 10%); 

− впровадження у практику базових агроекологічних вимог і стандартів відповідно до 
регламентів ЄС. 

Сьогодні Міністерство Аграрної Політики та Продовольства розробляє проект Єдиної 
комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. 

Надзвичайно важливою компонентою у забезпеченні сталого розвитку агросфери є державна 
підтримка. Сьогодні спостерігається значне скорочення фінансування з аграрного бюджету – з 12161,7 
млн. грн. у 2008 році до 2219,6 млн. грн., запланованих у 2015 році, що становить 4, 8% та 0,4% від 
загальної суми видатків держбюджету відповідно [8; 9]. 

В Україні практично відсутня державна підтримка сільського господарства через субсидії чи 
мінімальні ціни на сільськогосподарську продукцію. У ЄС щороку витрачається близько 57 млрд. євро 
на субсидії сільгоспвиробникам у рамках Спільної сільськогосподарської політики. Обсяг субсидій у 
валовій доданій вартості сільського господарства в ЄС складає 21%, у США – 12%, в Росії – 11%, в 
Україні – менше 1%. Важливою складовою розвитку аграрної сфери є підтримка виробництва 
екологічної сільськогосподарської продукції. Органічне виробництво у світі характеризується 
динамічним розвитком. Так, за даними дослідження IFOAM та дослідного інституту органічного 
сільського господарства (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL), у 2011 р. площа 
сільськогосподарських земель, зайнятих під органічним виробництвом, становила 37,2 млн га, або 
0,9 % загальної площі сільськогосподарських земель світу [10]. Загалом у Європейському Союзі на 
даний час 4,16% сільськогосподарських угідь зайняті виробництвом екологічної продукції, водночас 
між різними країнами все ще присутні значні відмінності [11]. Частка сертифікованих органічних 
земель у структурі сільськогосподарських угідь України у 2013 р. становила близько 0,9 % [12]. 

Проте, не слід вважати, що державна підтримка суб’єктів господарювання аграрної сфери є 
єдиною необхідною умовою для забезпечення її сталого розвитку.  

На перший план потрібно виносити поліпшення стану навколишнього природного середовища 
та сільських територій, забезпечення якості життя в сільській місцевості, збереження природних, 
трудових і виробничих ресурсів. Проте фінансування даних заходів залишається сьогодні 
надзвичайно низьким. 

Іншими напрямами забезпечення сталого розвитку агросфери є: формування суспільного 
середовища, сприятливого для ефективного розв’язання проблем агросфери; здійснення 
децентралізації влади – посилення ролі органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
інших органів самоорганізації сільського населення з передачею частини повноважень державного 
управління; місцевому самоврядуванню надати право самостійно формувати соціально-виробничу 
інфраструктуру та створити такі умови, щоб сільське населення прагнуло жити і працювати в селі. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у результаті аналізу загальних засад 
організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери економіки було 
встановлено, що: 

− організаційно-економічна складова забезпечення сталого розвитку є сукупністю інструментів і 
заходів впливу на процеси, що відбуваються в аграрній сфері, і використовуються з метою отримання 
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визначеного ефекту (соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної інфраструктури, сільського 
самоврядування, становлення якісно нового рівня життя населення); 

− організаційно-економічне забезпечення має стати найважливішим складовим елементом 
загальної політики держави стосовно розвитку агросфери; 

− лише на основі науково обґрунтованого і взаємодоповнюючого використання різноманітних 
інструментів впливу можна забезпечити необхідні зміни для одержання очікуваного результату. 
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Ященко Ю.А. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

АГРОСФЕРИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОСТІ 
Мета. Метою дослідження є аналіз ключових засад організаційно-економічного забезпечення сталого 

розвитку агросфери. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження є праці вчених з проблем 

організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери. В процесі вивчення й узагальнення 
науково-практичних розробок використано наступні наукові методи: абстрактно-логічний, логічний, дедукції, 
індукції, співставлення, систематизації. На основі абстрактно-логічного методу узагальнено теоретичні аспекти 
поняття «організаційно-економічне забезпечення»; методи порівняння, співставлення, систематизації використані 
для теоретичного узагальнення й формування висновків. 

Результати. Визначено суть категорії «організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку 
агросфери». Так, організаційно-економічна складова забезпечення сталого розвитку є сукупністю інструментів і 
заходів впливу на процеси, що відбуваються в аграрній сфері, і використовуються з метою отримання 
визначеного ефекту (соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної інфраструктури, сільського 
самоврядування, становлення якісно нового рівня життя населення). Встановлено, що організаційно-економічне 
забезпечення має стати найважливішим складовим елементом загальної політики держави стосовно сталого 
розвитку агросфери. 

Наукова новизна. В статті поглиблено теоретичні положення, а також виявлено, обґрунтовано та 
проаналізовано основні складові організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку агросфери.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження покращують розуміння сутності сталого 
розвитку агросфери і є підґрунтям для подальшого вивчення і розширення теоретико-методологічних засад 
забезпечення ефективного розвитку аграрної сфери в контексті сталості. 

Ключові слова: агросфера, сталий розвиток, організаційно-економічне забезпечення, нормативно-
правове забезпечення, державна підтримка. 

 
Yashchenko Yu.A. GENERAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND ECONOMIC PROVIDING OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE 
Purpose. The purpose of research is an analysis of key principles of the organizational and economic providing 

of sustainable development of agrarian sphere. 
Methodology of research. The theoretical and methodological base of research is labours of scientists related to 

the problems of the organizationally-economic providing of steady development of agrarian sphere. In the process of 
research and summarize scientific developments the following scientific methods are used: abstractly-logical, logical, 
deductions, inductions, comparisons, systematizations. On the basis of abstractly-logical method the theoretical aspects 
of concept "organizationally-economic providing" are generalized; the methods of comparison, comparing, 
systematization are used for theoretical generalization and forming of conclusions.   

Findings. The essence of category "organizationally-economic providing of sustainable development of agrarian 
sphere" is certain. Thus, organizational and economic component of sustainable development is a set of tools and 
measures of influence to the processes that take place in an agrarian sphere, and are used to obtain a certain effect 
(socio-economic development, social infrastructure, rural self-government, the establishment of a new level of living). It is 
set that the organizationally-economic providing must become the major component element of general politics of the 
state in relation to sustainable development of agrarian sphere. 
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Originality. The theoretical positions are deep in the article, basic constituents of the organizational and 
economic providing of sustainable development of agrarian sphere are educed, reasonably and analysed. 

Practical value. The results of research improve understanding of the essence of sustainable development of 
agrarian sphere and re soil for a further study and expansion of theoretical and methodological principles of providing of 
effective development of agrarian sphere in the context of sustainability. 

Key words: аgrarian sphere, sustainable development, organizational and economic providing, regulatory 
providing, government support. 

 
Ященко Ю.А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
Цель. Целью исследования является анализ ключевых принципов организационно-экономического 

обеспечения устойчивого развития агросферы.  
Методика исследования. Теоретической и методологической базой исследования являются труды 

ученых по проблемам организационно-экономического обеспечения устойчивого развития аграрной сферы. В 
процессе изучения и обобщения научно-практических разработок использованы следующие научные методы: 
абстрактно-логический, логический, дедукции, индукции, сопоставления, систематизации. На основе абстрактно-
логического метода обобщены теоретические аспекты понятия «организационно-экономическое обеспечение»; 
методы сравнения, сопоставления, систематизации использованы для теоретического обобщения и 
формирования выводов. 

Результаты. Определена суть категории «организационно-экономическое обеспечение устойчивого 
развития агросферы». Так, организационно-экономическая составляющая обеспечения устойчивого развития 
является совокупностью инструментов и мер воздействия на процессы, происходящие в аграрной сфере, и 
используются с целью получения определенного эффекта (социально-экономического развития, развития 
социальной инфраструктуры, сельского самоуправления, становления качественно нового уровня жизни 
населения). Установлено, что организационно-экономическое обеспечение должно стать важнейшим составным 
элементом общей политики государства в отношении устойчивого развития агросферы. 

Научная новизна. В статье углублены теоретические положения, а также выявлены, обоснованны и 
проанализированы основные составляющие организационно-экономического обеспечения устойчивого развития 
агросферы. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования улучшают понимание сущности 
устойчивого развития агросферы и являются основой для дальнейшего изучения и расширения теоретико-
методологических основ обеспечения эффективного развития аграрной сферы в контексте устойчивости. 

Ключевые слова: агросфера, устойчивое развитие, организационно-экономическое обеспечение, 
нормативно-правовое обеспечение, государственная поддержка. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК 

 
Постановка проблеми. Розвиток сільського господарства залежить від інновацій. Інновації є 

головним джерелом зростання продуктивності, конкурентоздатності й економічного зростання як у 
розвинутих економіках, так і в економіках, що розвиваються. Також інновації відіграють важливу роль у 
створенні робочих місць, генеруванні доходів, зменшення рівня бідності та забезпеченні суспільного 
розвитку. 

Інвестиції у НДДКР є ключовим компонентом більшості інноваційних стратегій, спрямованих на 
удосконалення та підтримку підприємств АПК у країнах світу. Такі інвестиції, рівно як й інвестиції в 
освіту та розширення виробництва є необхідним, проте недостатнім елементом інновацій у сфері 
АПК. Разом з інвестиціями у НДДКР, складовими ефективної інноваційної політики у сфері АПК є 
забезпечення належного обміну інформацією, трансферу технологій, належних навичок, стимулів і 
ресурсів, потрібних для розвитку різних форм партнерства та бізнесу у сфері АПК, а також 
забезпечення сприятливих умов для інновацій. Все зазначене так само потребує інвестиційного 
забезпечення. Зокрема, створення сприятливих умов залежить від таких чинників, як інноваційна 
політика держави, управління інноваціями, нормативно-правове регулювання тощо, які забезпечують 
синергетичний ефект в інноваційній політиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інвестування у сферу агропромислових 
інновацій досліджували вітчизняні науковці М. Л. Варламова [1], М.О. Гоменюк [2], О. А. Громов [3], 
К. В. Москалюк [4], Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон [5] та зарубіжні дослідники А. Gray, M. Boehlje, 
J. Fulton [10], N. Ndah [12], D. Spielman [14], D. Sunding [15], а також експерти міжнародних фінансово-
економічних організацій [6; 9]. 

Зокрема, в останні роки такими інституціями, як ОЕСР і Світовий банк приділялось багато уваги 
інвестиційно-інноваційні політиці у сфері АПК, що призвело до створення розробленої ОЕСР Рамкової 
концепції для інвестицій у АПК (Policy Framework for Investment in Agriculture – PFIA) [13] та 
розробленої Світовим банком концепції системи інновацій в АПК (agricultural innovation system – AIS) 
[7]. 

У вітчизняній літературі головні аспекти цих концепцій, які висвітлюють зокрема інвестиційні 
передумови формування інноваційного потенціалу АПК, не отримали належної уваги, тому їх аналіз із 
метою подальшого застосування окремих положень і заходів у АПК України задля стимулювання його 
інноваційного потенціалу є актуальним. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у виокремленні на підставі теоретико-
методичного аналізу світових інвестиційних концепцій передумов формування інноваційного 
потенціалу АПК та аналіз вітчизняної інвестиційно-інноваційної політики у агропромисловому секторі 
економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інновації у сфері АПК зазвичай формуються 
шляхом динамічної взаємодії значної кількості агентів, зайнятих у вирощуванні, обробці, пакуванні, 
дистрибуції та споживанні або подальшій переробці продукції АПК. Відповідно, ці агенти задіяні у 
різних сферах: метрологія, стандарти безпеки, молекулярна генетика, інтелектуальна власність, 
ресурсна економіка, харчова хімія, логістика тощо. Для виникнення інновацій взаємодії між цими 
групами осіб мають бути відкритими та заснованими на найбільш відповідних знаннях. Разом із 
високою ефективністю у НДДКР, складовими ефективних інновацій у АПК є колективна дія, знання та 
навички, обмін знаннями (трансфер технологій), наявність стимулів і ресурсів, необхідних для 
розвитку різних форм партнерства та бізнесу у сфері АПК і створення сприятливих умов для інновацій 
в цілому. 

Зокрема, інновації доречні в динамічному та гнучкому економічному середовищі, в якому агенти 
не обмежуються традиційною діяльністю, а також використовують додаткову, що виходить за межі 
традиційних НДККР і простого відтворення виробництва. 

Із метою задоволення зростаючого попиту населення планети у продукції АПК обсяги її 
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виробництва протягом 40 наступних років мають зрости мінімум на 60%. З урахуванням того, що 
просте розширення виробництва є надто обмеженим унаслідок обмеженості природних ресурсів, 
зростання продуктивності АПК потребує інновацій в основний капітал, людський капітал, а також у 
знання та навички. 

Наразі як розвинені країни світу (G7, G20), так і країни, що розвиваються, активно просувають 
інвестування, зокрема приватне, у сфері АПК. Прикладом схожих програм для останніх можуть 
слугувати програми CAADP і NEPAD. Що стосується розвинених країн, то тут слід виділити Рамкову 
концепцію інвестицій в АПК (PFIA), яку в 2014 р. розробило ОЕСР, і мета якої полягає в підтримці 
діяльності країн щодо оцінки та розробки політики мобілізації приватних інвестицій у сферу АПК задля 
забезпечення сталого економічного зростання. 

Інструменти цієї концепції можуть бути корисними для просування інвестицій у сфері АПК для 
значного кола зацікавлених осіб: дрібних землевласників й орендаторів, суб’єктів малого та 
середнього бізнесу, приватних і державних фермерських господарств, вітчизняних і закордонних 
сільськогосподарських кооперативів тощо. 

Положення Рамкової концепції інвестицій в АПК передбачають наявність таких базових 
елементів (рис. 1): 

− інвестиційна політика; 
− стимулювання та спрощення інвестицій; 
− розвиток інфраструктури; 
− торговельна політика; 
− розвиток фінансового сектору; 
− людський потенціал, дослідження та інновації; 
− податкова політика; 
− управління ризиками; 
− соціальна відповідальність бізнесу [13, c.7-10]. 
 

 
Рис. 1. Базові елементи Рамкової концепції інвестицій в АПК 

Джерело: складено автором на основі [13] 
 
Раціональне використання природних ресурсів й охорона навколишнього середовища, зокрема, 

запобігає змінам клімату, наприклад, за рахунок використання нетрадиційної енергетики, сприяє 
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залученню соціально-відповідальних інвестицій (responsible investment) і забезпечує довгострокову 
продовольчу безпеку, біологічне розмаїття [13, c.13-23]. 

Розглянемо більш докладно інвестиційні передумови формування інноваційного потенціалу, 
визначені в концепції системи інновацій в АПК. 

Координація та колективна дія для інновацій у сфері АПК 
Координація та колективна дія різних учасників АПК може сприяти розвитку інновацій 

різноманітними шляхами: забезпечення узгодженості та консенсусу, активізація розподілення знань і 
навичок, а також досвіду участі в інноваційному процесі й управління інноваціями. 

Ефективна координація вимагає: 
1) орієнтованого на результат та ефективного лідерства; 
2) відповідних стимулів; 
3) сприятливого середовища, де всі зацікавлені особи могли б координувати свої дії; 
4) стабільних програм підтримки; 
5) зусиль для посилення можливостей для інновацій та колективної дії; 
6) адаптації суспільних організацій із метою більш ефективної участі в інноваційному процесі. 
Суспільний сектор (включаючи державні та місцеві органи влади) можуть підтримувати 

інновацій в АПК таким шляхом: 
- інвестування у встановлення інституційного середовища, сприятливого для інновацій, 

включаючи регуляторні норми, санітарні послуги та захист прав інтелектуальної власності; 
- фінансування програм підтримки інновацій у сфері АПК, включаючи підтримку координування 

дій контрагентів, підтримку венчурних фондів, фінансування НДДКР і розширеного відтворення 
виробництва у сфері АПК, що міститься в інноваційних програмах; 

- інвестування в побудову інфраструктури, особливо транспортних мереж, а також державних 
науково-дослідних інститутів [7, c.15-33]. 

Освіта і перепідготовка у сфері АПК 
Створення інституцій освіти та перепідготовки у сфері АПК є надзвичайно важливим для 

підтримки інноваційної системи АПК, оскільки такі інституції розвивають людський потенціал і 
водночас основою для розвитку науки та технологій. 

Організація таких закладів потребує значних інвестицій, спрямованих на:  
- розвиток рамкових концепцій і управлінського супроводу інноваційної політики, що містять у 

собі співробітництво між міністерствами, організацію поточного фінансування, залучення зацікавлених 
осіб тощо; 

- широкомасштабну системну реформу, що вимагає внутрішніх і зовнішніх консультацій із 
зацікавленими особами й аналізу між очікуваннями агентів і поточними науковими програмами. 

Іншим пріоритетом для інвестування мають стати освітні програми та методи навчання; 
побудова партнерства між зацікавленими особами в питанні організації технічної освіти та тренінгів; 
підвищення кваліфікація державних службовців, які безпосередньо стикаються з організацією 
інноваційної системи АПК. 

Такі реформи можуть підтримуватись за рахунок інвестицій у нарощування потенціалу і в 
інформаційно-комунікаційні технології задля полегшення навчання, досліджень, а також глобальних і 
локальних комунікацій. Водночас, інвестування в систему акредитації буде сприяти тому, що 
організація освіти та навчання відповідатиме потребам контрагентів. 

Інвестори віддають перевагу співпраці з науковими установами або установами з питань АПК 
перед багатопрофільними установами, які зазвичай підпорядковуються декільком міністерствам і 
часто є ізольованими від НДДКР. Тому інвестиції доцільно спрямовувати саме у створення та 
підтримку вузькопрофільних інституцій, що займаються НДДКР у сфері АПК [7, c. 107-121; 11]. 

Інвестування у розповсюдження досвіду та консультаційну допомогу у сфері АПК. 
Розповсюдження досвіду й обмін інформацією, в тому числі з допомогою трансферу технологій, 
мусять бути обумовлені потребами ринку, а також мати на меті спрощення та підтримку процесів, у 
яких задіяно багато учасників сфери АПК [7, c. 179]. 

НДДКР у сфері АПК. Потужна та розвинена система НДДКР сприяє інноваціям і сталому 
зростанню у сфері АПК, яке однаково враховує інтереси всіх зацікавлених сторін. Наукові дослідження 
у сфері АПК є джерелом нових знань і кінцевих продуктів, а також управлінських практик й 
агротехнічних прийомів, що сприяють зростанню продуктивності виробництва.  

Ефективність НДККР у сфері АПК можна посилити за рахунок інституційного співробітництва на 
національному та міжнародному рівнях, а також кращої інтеграції в ринок. Інвестування в розвиток 
інституційного співробітництва шляхом спільних розробок, інноваційних платформ, альянсів і 
консорціумів, трансферу технологій і комерціалізації інноваційних продуктів мусить мати 
першочергове значення.  

При цьому доцільно враховувати, що НДДКР у сфері АПК, являючись виробником нового 
знання, для застосовування цих знань потребує відповідного інституційного середовища. Зокрема, в 
урбаністичних і трансформаційних економіках таке інституційне партнерство фокусуватиметься на 
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встановленні наукових зв’язків у галузях промисловості, що виробляють засоби виробництва для 
сфери АПК, або переробної промисловості, часто в рамках приватно-державного партнерства (public- 
private partnerships), включаючи угоди щодо трансферу технологій і щодо державного фінансування 
такого співробітництва.  

Подібне партнерство у приватному секторі має тенденцію до організації у формі кластерів, 
фінансування яких здійснюється насамперед коштом грантів на конкурсній основі й часткового 
фінансування за рахунок інвестицій приватного сектору. 

В аграрних економіках зусилля наукового співробітництва у сфері АПК спрямовуються на 
підвищення ефективності співробітництва організацій, зокрема служб із поширення досвіду, 
фермерських об’єднань, торговельних об’єднань і суспільних неурядових організацій.  

Тобто, формування попиту відбувається через неринкові механізми з урахуванням інтересів 
фермерів. Останнім слід сфокусуватися на створенні нових організацій у вигляді, наприклад, рад 
фермерських кооперативів, інноваційних платформ, розробці нової методології й організаційних змін у 
рамках науково-дослідних установ.  

Інвестиції спрямовуватимуться для підтримки фінансових угод зі зростаючими транзакційними 
витратами, характерними для покращених комунікаційних процесів. У даному випадку, інвестиції 
здійснюються майже повністю за рахунок державних фондів і вони (інвестиції) пов’язані з діяльністю 
дослідницьких фондів або відповідних рад з досліджень у сфері АПК (наприклад, agricultural research 
councils, у Великобританії). 

Слід зазначити, що саме участь фермерів у таких інноваціях є основною характеристикою 
організаційних змін. Їхню діяльність у цьому напрямку можна спростити шляхом використання послуг 
інноваційних брокерів [7, c. 261-276; 8, c. 12].  

Стимули та ресурси для інноваційного партнерства та розвитку бізнесу у сфері АПК. 
Економічні зміни вимагають трансформацію знань у товари та послуги шляхом інновацій, 
співробітництва (партнерства) та шляхом створення торговельно-промислових підприємств. Потужні 
зв’язки між знаннями та розвитком бізнесу є добрим індикатором життєздатності інноваційної системи 
АПК. Приватний сектор сприяє інноваціям шляхом надання послуг, шляхом технологічного розвитку та 
комерціалізації, або шляхом інших інновацій, що мають відношення до агропромислового бізнесу.  

Партнерство та розвиток бізнесу мусять розвиватись за рахунок стимулів – таких як підтримка 
комерціалізації технологій через центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори або індустріально-
технологічні парки, а також підтримка бізнесу у сфері АПК шляхом створення інноваційних фондів, 
венчурного капіталу й інших схожих ресурсів для запровадження нового партнерства. 

Зазвичай, уряди країн, що розвиваються, активно втручаються в різний спосіб у підтримку 
діяльності приватного сектору. Державні інвестиції в розвиток агропромислових підприємств можуть 
слугувати орієнтиром для приватних інвестицій, зорієнтовуючи останні до сфер, що мають важливий 
суспільний інтерес. Державні інвестиції спроможні спрощувати або стимулювати приватні інвестиції 
шляхом сприятливої політики, нормативного й інституційного середовища. 

Також державні інвестиції для розвитку бізнесу у сфері АПК можуть доповнювати приватні 
(наприклад, фінансуючи послуги чи фундаментальні дослідження). Подібне державно-приватне 
партнерство мусить стати стратегічними елементом розвитку АПК у країнах із транзитивною 
економікою.  

Формальні механізми трансферу технологій (захист прав інтелектуальної власності, 
ліцензування), які надаються спеціалізованими центрами трансферу технологій потрібно ефективно 
задіяти у приватно-державному партнерстві, використовуючи ринкові канали. Відповідні механізми 
фінансування для підтримки інновацій, пов’язані із забезпеченням співробітництва суспільних 
інститутів, приватних підприємців, фермерів й інших зацікавлених осіб, залежать від суспільного 
блага, що мусить вироблятись. 

Розумні альтернативні варіанти включають створення спеціалізованих інноваційних фондів і 
надання грантів із метою стимулювання партнерства. Використання венчурного капіталу у країнах із 
транзитивною економікою є обмеженим, проте малі та середні агропромислові підприємства 
потребують ризикових інвестицій задля освоєння нових можливостей, зокрема, у вигляді інновацій у 
сферу АПК. Підтримка бізнес-інкубаторів допомагає пропорційному зростанню малих і новостворених 
підприємств, що приносять інноваційні технології та послуги на ринок. 

Країни, що розвиваються, потребують більш різноманітних і менш інтенсивних послуг бізнес-
інкубації для розвитку підприємницької, інноваційної культури та ділового оточення. Агропромислові 
кластери сприяють розвитку інновацій за рахунок ефекту близькості промислових об’єктів; вони 
охоплюють незалежні компанії у співробітництві, що містить ланцюжки створення вартості, надання 
послуг й асоційовані інституції. 

Кластерний підхід до формування інноваційної інфраструктури збільшує продуктивність АПК, 
інновації та створення бізнесу. 

Разом із тим, потужність приватного сектору стосовно інновацій і економічного зростання є 
критичним чинником довготермінового, сталого розвитку сектору АПК. Тому відповідні програми 
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розвитку мають містити два головні елементи для задіяння приватного сектору: 
- розвиток агропромислового бізнесу, спрямований на стимулювання загального економічного 

зростання; 
- розвиток приватно-державного партнерства, спрямований на інтенсифікацію розвитку 

співробітництва з приватним сектором. 
Розвиток сектору АПК має на меті досягнення трьох цілей: 
- національної продовольчої безпеки; 
- доходу для осіб, зайнятих у сільському господарстві; 
- раціонального використання національних ресурсів. 
Ці незалежні й іноді конфліктуючі цілі врешті мусять бути збалансованими; наприклад, 

продовольча безпека не повинна досягатися попри забруднення оточуючого середовища. 
Першочергове завдання приватного сектору – це отримувати дохід і стимулювати економічне 

зростання. Проте його залучення до розвитку сектору АПК призводить до ризику того, що цей 
розвиток виявиться несправедливим. Тому головним завданням держави в цьому напряму є пошук 
загальних інтересів, які би дозволили приватному сектору використовувати свої численні переваги 
для стимулювання збалансованого розвитку сектору АПК.  

Держава може це підтримати, в тому числі й за рахунок інвестування, зокрема: 
- компенсувати провали ринку, що можуть стримувати приватне інвестування у розвиток 

інновацій у сфері АПК; 
- стимулювати зростання та становлення нового агропромислового бізнесу; 
- створювати та/або керувати інноваціями у важливих для суспільства галузях АПК; 
- скорочувати ризики, притаманні комерціалізації нових технологій [7, c. 361-373]. 
Створення сприятливого середовища для інновацій у сфері АПК. Інновації та розвиток бізнесу 

не виникають без додаткового інвестування, спрямованого на створення сприятливих умов. Слід 
зазначити, що обмеженість ресурсів та розмаїття вибору спричиняє необхідність ретельного 
визначення пріоритетів та їх упорядкування у процесі створення сприятливого середовища. 

Можна виділити три кластери сприятливих чинників для інновацій у сфері АПК, які потребують 
уваги й інвестицій у більшості країн, що розвиваються. 

1. Інноваційна політика та відповідні управлінські структури з метою посилення 
співробітництва задля зростання ефективності інноваційної політики у сфері АПК. 

2. Нормативно-правове регулювання, яке стимулює інновації безпосередньо (наприклад, 
захист прав інтелектуальної власності) або опосередковано (стандарти, що стимулюють торгівлю, 
ціноутворення, податкові режими), або спрямовує інновації у певні пріоритетні сектори (напрями 
політики продовольчої та біологічної безпеки). 

3. Поєднання інвестицій у сфері АПК (зокрема, у вигляді створення інноваційних фондів) із 
наданням сільськогосподарського кредиту, розвитком інфраструктури, інституцій ринку та фінансових 
послуг. 

Краща координація інновацій у сфері АПК із супутніми інвестиціями в сільське господарство 
сприятиме зростанню синергетичного ефекту. Інвестиції в розвиток системи фінансування сектору 
АПК відображають комплексний підхід до надання фінансових послуг, включаючи кредитування, 
збереження, грошові перекази, лізинг і страхування. 

Інвестиції в розвиток інфраструктури (зокрема, шляхів) й інституцій ринку матимуть наслідком 
зростання продуктивності в секторі АПК, скорочення маркетингових витрат, зростання рентабельності 
та створення нових можливостей для інновацій. 

Провадження таких регуляторних реформ у поєднанні з наданням інвестицій призведе до 
покращення доступу сільськогосподарської продукції на закордонні ринки, зростання приватних 
інвестицій у НДККР у сфері АПК і до пришвидшення використання найбільш сучасних агротехнічних 
прийомів [7, c. 449-459]. 

Моніторинг та оцінка ефективності інновацій у сфері АПК мусить містити такі аспекти: 
1. оцінка передбачуваних інвестиційно-інноваційних рішень із метою: 
� визначення найбільш сталих й ефективних шляхів створення доданої вартості у сфері АПК; 
� визначення їх ефективності (у кількісних чи якісних показниках); 
� визначення доцільності нових і/або додаткових інвестицій; 
2. моніторинг поточних інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток інновацій у сфері АПК і 

їх взаємодії з іншими складовими системи – інституціями, партнерствами тощо або з ресурсами 
системи (людськими, фінансовими, фізичними тощо) [7, c. 539-540; 9, c.12]. 

Узагальнення сучасних теоретико-аналітичних досліджень дозволило виокремити інвестиційні 
передумови формування інноваційного потенціалу АПК (рис. 2). 

Із рис. 2 видно, що у механізмі формування інноваційного потенціалу виділяються 3 складові: 
- рівні інноваційної підтримки; 
- контрагентів, яких охоплює той чи інший вектор; 
- інвестиційні засоби стимулювання інновацій. 
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Рис. 2. Механізм формування інноваційного потенціалу АПК 
Джерело: розробка автора 
 
Також зазначений механізм складається із 3 рівнів і, як наслідок, має 3 групи контрагентів і 3 

набора інвестиційних передумов для інновацій. 
Отже, аналіз інвестиційних передумов формування інноваційного потенціалу, закладених у 

Рамковій концепції системи інновацій в АПК, дозволив принципову можливість застосування цієї й 
інших схожих концепцій для реформування та розвитку інноваційного потенціалу агропромислового 
комплексу транзитивних економік і побудувати механізм формування інноваційного потенціалу галузі 
АПК. 

Висновки та подальші дослідження. На підставі проведеного дослідження можна зробити 
такі висновки. 

Інвестування у сектор АПК є важливим елементом розвитку інновацій, що, у свою чергу 
сприятиме економічному зростанню, скороченню бідності та забезпеченню продовольчої безпеки. В 
інвестиціях у сферу АПК задіяно широкий спектр інвесторів; тому має забезпечуватись не лише 
зростання інвестицій (насамперед, приватних), але й забезпечення сталого та соціально-
відповідального характеру цих інвестицій. 

Інноваційно-інвестиційна та регуляторна політика у сфері АПК мусять бути добре 
відпрацьованими й ефективно впровадженими задля того, щоби такі інвестиції приносили соціальну й 
економічну вигоду приймаючій країні, включаючи зростання добробуту та гарантування раціонального 
використання природних ресурсів. 
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Напрямом подальших досліджень має стати дослідження можливості імплементації основних 
елементів системи інновацій у АПК й основних рекомендацій для української економіки. 
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Готра В.В. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК 
Мета. Мета дослідження полягає у виокремленні на підставі теоретико-методичного аналізу світових 

інвестиційних концепцій передумов формування інноваційного потенціалу АПК. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети, в дослідженні було використано наукові 

методи: аналізу – при дослідженні сучасних концепцій формування інноваційного потенціалу АПК з 
використанням інвестиційних ресурсів; синтезу, індукції, дедукції, порівняння, логічного узагальнення результатів 
– при обґрунтуванні інвестиційних передумов формування і використання інноваційного потенціалу АПК та його 
впливу на економічне зростання, скорочення бідності та забезпечення продовольчої безпеки. 

Результати дослідження. Визначено, що інвестування у сектор АПК є важливим елементом розвитку 
інновацій, що, у свою чергу сприятиме економічному зростанню, скороченню бідності та забезпеченню 
продовольчої безпеки. Проаналізовано сучасні концепції формування інноваційного потенціалу АПК з 
використанням інвестиційних ресурсів. Встановлено, що зростання інвестицій (насамперед, приватних) у секторі 
АПК має супроводжуватись забезпеченням сталого та соціально-відповідального характеру цих інвестицій. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в аналізі сучасних концепцій формування 
інноваційного потенціалу АПК на підставі використання інвестиційних ресурсів, зокрема Рамкової концепції для 
інвестицій у АПК (PFIA), розробленої ОЕСР у 2014 р., та Концепції системи інновацій в АПК (AIS), розробленої 
Світовим банком у 2012 р.  

Визначено структуру механізму формування інноваційного потенціалу. В рамках механізму формування 
інноваційного потенціалу АПК виокремлено інвестиційні передумови формування його інноваційного потенціалу. 

Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості подальшого застосування 
окремих положень і заходів проаналізованих концепцій в агропромисловому секторі України задля збільшення 
інноваційного потенціалу АПК. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, АПК, інвестиції, механізм, концепція. 
 
Hotra V.V. INVESTMENT PREREQUISITES OF FORMATION OF INNOVATION  POTENTIAL OF 

AGRICULTURAL SECTOR 
Purpose . The goal of the given article is to define prerequisites of formation of innovation potential in the 

agricultural sector, basing on theoretical and methodical analysis of widespread investment concepts. 
Methodology of research . In order to achieve our goal we used analysis – the study of modern concepts of 

formation of innovative potential of the agricultural sector with the use of investment resources; synthesis, induction, 
deduction, comparison, logic synthesis results in the justification of investment preconditions of formation and use of 
innovative potential of the agricultural sector and its impact on economic growth, poverty reduction and food security. 

Findings . We found that investment in the agricultural sector is a core element of innovation development, which, 
in turn, will contribute to the economic growth, poverty reduction and food security. We analyzed the contemporary 
conceptions of formation of innovation potential of agricultural sector involving investment recourses. We determined that 
growth of investment (principally, of private ones) in the agricultural sector should be accompanied by maintenance of 
stable and social responsible features of those investment.  

Originality  of given paper consists in analysis of contemporary concepts of formation of innovation potential in 
the agricultural sector based on using of investment resources, notably the Policy Framework for Investment in 
Agriculture (PFIA), developed by OECD in 2014 and Agricultural Innovation System (AIS), elaborated by the World bank 
in 2012. We specified the structure of mechanism of formation of innovation potential. In the framework of mechanism of 
formation of innovation potential in the agricultural sector, we emphasized investment prerequisites of forming of its 
innovation potential.  

Practical value  of obtained results involves the possibility of further adaption of certain points and measures of 
analyzed concepts in the Ukrainian agricultural sector in order to raise its innovation potential. 

Key words : innovation potential, agricultural sector, investment, mechanism, concept. 
 
Готра В.В. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АПК 
Цель. Цель исследования заключается в выделении на основании теоретико-методического анализа 

мировых инвестиционных концепций предпосылок формирования инновационного потенциала АПК. 
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Методика исследования. Для достижения поставленной цели в исследовании были использованы 
научные методы: анализа – при исследовании современных концепций формирования инновационного 
потенциала АПК с использованием инвестиционных ресурсов; синтеза, индукции, дедукции, сравнения, 
логического обобщения результатов – при обосновании инвестиционных предпосылок формирования и 
использования инновационного потенциала АПК и его влияния на экономический рост, сокращение бедности и 
обеспечение продовольственной безопасности. 

Результаты исследования. Определено, что инвестирование в сектор АПК является важным элементом 
развития инноваций, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту, сокращению бедности и 
обеспечению продовольственной безопасности. Проанализированы современные концепции формирования 
инновационного потенциала АПК с использованием инвестиционных ресурсов. Установлено, что рост 
инвестиций (прежде всего, частных) в секторе АПК должен сопровождаться обеспечением устойчивого и 
социально-ответственного характера этих инвестиций. 

Научная новизна результатов исследования заключается в анализе современных концепций 
формирования инновационного потенциала АПК на основе использования инвестиционных ресурсов, в 
частности Рамочной концепции инвестиций в АПК (PFIA), разработанной ОЭСР в 2014 г., и Концепции системы 
инноваций в АПК (AIS), разработанной Всемирным банком в 2012 г. 

Определена структура механизма формирования инновационного потенциала. В рамках механизма 
формирования инновационного потенциала АПК выделены инвестиционные предпосылки формирования его 
инновационного потенциала. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности дальнейшего применения 
отдельных положений и мероприятий проанализированных концепций в агропромышленном секторе Украины с 
целью увеличения инновационного потенциала АПК. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, АПК, инвестиции, механизм, концепция. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. Динамічний розвиток суспільних відносин, глобальних змін у всій 

сукупності продуктивних сил призводить до структурних змін у кількісному та якісному розвитку 
персоналу на всіх фазах ресурсного використання: формування, використання, відтворення під 
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Персонал, це мабуть єдиний ресурс, який постійно 
знаходиться у руці, і не тільки у обороті підприємства, але змінюється у суспільному житті, при цьому 
набуваючи все нових унікальних властивостей. Оцінка, як важливий елемент системи управління 
персоналом підприємства, дозволяє безпосередньо впливати на нівелювання впливу негативних 
факторів та виступає джерелом для ефективного функціонування інших підсистем управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінки персоналу підприємства вивчали 
такі науковці як, С. Вертегел [1], М. Доронина [2], О. Єлісєєва [4], С. Карамзин [5], С. Мочерний [3], 
І. Краснопевцева [6], С. Радько [8]. Але у більшості наукових розробок мало уваги приділено властивостям 
персоналу, які впливають на його розвиток, а отже, заходи щодо розвитку не є повністю забезпеченими 
внутрішніми ресурсами та недостатньо відповідають зовнішнім умовам, що, у свою чергу, впливає на 
результати побудови стратегій розвитку персоналу підприємства, на терміни впровадження, а, отже, й на 
можливість оновлення підприємства. Усе все це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір 
напряму дослідження в науковому та практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо формування системи оцінки персоналу інноваційного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал потрібен в суспільному виробництві не 
сам по собі, а для виконання виробничих завдань на робочому місці, функціональних обов’язків. 
Вирішення завдання удосконалення персоналу починається з оцінки розвитку робочого місця та 
прогнозу подальшого розвитку техніки, технології, особливо на ступені інформаційного суспільства.  

Термін «персонал» походить від лат. personalis, що означає весь особовий склад працівників 
(включаючи постійних і тимчасових), що перебувають з організацією як юридичною особою у 
відносинах, що регулюються договором найму. На наш погляд, поняття «персонал» необхідно 
трактувати як соціально-економічну категорію, яка відображає соціальну спільність працівників 
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конкретного підприємства та дозволяє такій адміністративній одиниці розробляти і застосовувати 
стратегії, що ведуть до підвищення раціональності і ефективності діяльності. 

При цьому слід звернути увагу на особливості даного трактування: 
1. Персонал необхідно розглядати як особливий, пріоритетний вид ресурсу, якій у комбінації з 

іншими ресурсами підприємства (активами, інформацією, знаннями, підприємницькими здібностями та 
іншими ресурсами), їх якісного стану.  

2. Персонал, як сукупність найманих особистостей, є носіями відповідних властивостей 
(природних, набутих та системних), які використовуються в трудовій діяльності та адаптуються в 
існуючих умовах на підприємстві в залежності від виду економічної діяльності. Тобто це здатність 
відповідати вимогам робочого місця на підприємстві, функціональним обов’язкам згідно внутрішнього 
регламенту, що дозволяє максимально наблизитися до досягнення цілей підприємства. 

3. Персонал є носієм інших особливих ресурсів підприємства: інформації, знань, 
підприємницьких здібностей, тому потрібно враховувати специфіку особистих цілей найманих 
штатних, тимчасових працівників, зовнішніх сумісників, працюючих власників підприємства. 

4. Персонал як соціальна спільність працівників, об’єднання індивідуальних особистостей в 
єдину систему (трудовий колектив підприємства) розвивається і діє згідно синергетичного ефекту – 
ефект від суми перевищує суму складових елементів. Тобто збільшення показників ефективності 
діяльності підприємства в результаті об’єднання, інтеграції окремих особистостей (персоналій) єдину 
систему (трудовий колектив), де ефект від взаємодії елементів системи підприємства перевищує суму 
ефектів діяльності кожного елементу окремо. 

5. Персонал як відкрита система суспільних відносин формується і змінюється під впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів. При цьому даній системі характерні: цілісність (трудовий колектив 
(єдине ціле) та підсистема окремих особистостей (персоналій)); ієрархічність побудови (взаємодія 
двох підсистем: керуючої (роботодавець) та керованої (трудовий колектив та окремі особистості 
(персоналії)); структуризація (процес функціонування системи обумовлений не стільки властивостями 
її окремих елементів, скільки властивостями самої структури); множинність (для опису окремих 
елементів і системи загалом можливо використовувати безліч кібернетичних, економічних і 
математичних моделей) та системність (властивість об'єкта володіти всіма ознаками системи). 

Підсумовуючи все вищезазначене, персонал в залежності від виду економічної діяльності 
підприємства, повинен мати певні персональні властивості, які направлені на адаптацію даної системи 
в існуючому мінливому зовнішньому та внутрішньому середовищі, особливо в умовах кризових явищ. 
Аналіз вимог до вакантних місць персоналу підприємств, що висувають роботодавці, дозволив 
класифікувати властивості персоналу на 3 групи: природні властивості, набуті соціально-професійні 
здібності та системні властивості. 

Для України найбільш традиційною системою оцінки розвитку персоналу підприємств зв’язку є 
атестація (на сучасному етапі згідно Закону України «Про професійний розвиток працівників» [7]): 
«атестація працівників – процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і 
посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня». Головний недолік методу 
«атестація персоналу» - розширення складу працівників, які оцінюють тих, хто проходить атестацію, 
може стати причиною конфліктів між працівником, його колегами або підлеглими, пов’язаних з його 
реакцією на оцінку ділових та особистих властивостей.  

Тому все більше підприємств створюють внутрішню систему оцінки персоналу, це дозволяє 
вирішувати більш широкий спектр завдань: для прийняття рішень щодо змін кваліфікаційної категорії, 
просування або переведення працівника, для формування планів навчання і для виділення резерву 
керівників, стимулювання і мотивування персоналу. Головна перевага внутрішніх систем оцінки 
полягає в тому, що вони дозволяють приймати рішення, виходячи з результатів реальної діяльності 
того чи іншого працівника. 

У сучасних економічних школах представлено безліч напрямків досліджень з проблематики 
методології оцінки персоналу підприємства. Зокрема, С. Мочерний [3, с. 320] запропонував показники 
оцінки персоналу у вартісній формі: обчислення фондового еквіваленту заміщення одного 
середньорічного працівника, зведення до фондового аналога річного фонду оплати праці через 
норматив окупності капітальних вкладень, обчислення витрат на відтворення персоналу за 
нормативний період часу. С. Радько, А. Афанасьєва [8, с. 96] пропонують аналізувати 15 найбільш 
характерних компонентів, які здійснюють максимальний вплив на кінцеву мету підприємства, 
розраховують індекси по кожному компоненту. І. Краснопевцева [6] пропонує визначати інтегральні 
показники, розрахувати їх кількісний зв'язок з очікуваним рівнем продуктивності праці.  

Для аналізу впливу властивостей персоналу підприємства на його розвиток запропоновано обрати 
шість факторів, що характеризують розвиток персоналу: рівень кваліфікації (розряд), стаж роботи за 
спеціальністю, рівень освіти, стать, вік та адаптованість до змін умов діяльності підприємства, оскільки 
вони, на наш погляд, є найбільш значущі і узагальнюючі (сукупність якостей) персоналії (працівника). Так, 
рівень кваліфікації, що відображає рівень професійної підготовленості до виконання роботи максимальної 
якості при мінімальних витратах енергії, тісно пов'язаний з рівнем його інтелектуального розвитку, і з 
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накопиченим виробничим досвідом. Освіта – це основа розвитку особистості, визначає як загальний 
інтелектуальний рівень, так і діловий потенціал людини, стимулює її трудову і творчу активність. Стаж 
роботи за фахом залежить від психофізіологічних особливостей особистості, які, в свою чергу, визначають 
як мотивацію до праці, так і відповідальність особистості за свої дії, адаптованість до трудового колективу. 
Від стажу роботи залежить накопичений виробничий досвід. Вік визначає стан здоров'я працівника і 
психофізіологічні особливості його особистості. Стать людини – це одна з його найважливіших суспільних 
характеристик, яка багато в чому визначає соціальну, культурну і когнітивну орієнтацію особи. Від того, як 
індивіди сприйматимуть те або інше нововведення (будь це нова ідея, новий виробничий механізм, або 
нова організація праці), багато в чому буде залежать швидкість (а іноді і сама можливість) поширення 
усього нового. Однією з важливих характеристик, сприяючих успіху інновацій, є інноваційна 
сприйнятливість. На наш погляд, можливо відокремити такі якісні властивості персоналу підприємства, що 
визначають цю характеристику: відкритість новому досвіду, критичність мислення і здатність долати 
стереотипи в професійній діяльності.  

Для розуміння цього явища необхідно зазначити, що таке феноменологія інновації. Це нова, 
нетрадиційна ситуація в професійній діяльності, що веде до змін і вимагає від людини змінити звичні 
дії. Однією з важливих характеристик інноваційної особи є адекватна самооцінка. Зазвичай вважають, 
що самооцінка є єдиною дефініцією, проте багато авторів виділяють в ній різні складові: окрім 
ситуаційної, ще і глобальну, індивідуальну і соціальну, а також розрізняють ситуативну самооцінку і 
постійно знижену [6; 8, с. 98]. Іншими необхідними для інноваційної діяльності характеристиками, на 
наш погляд, виступають готовність до активізації дослідницької поведінки у відповідь на новизну 
стимулу, успадковане прагнення до пригноблення або повного припинення провідної діяльності і 
наполегливість. Індивіди з низьким «пошуком новизни» не бажають змін, порушень у неспішному 
рутинному ході свого життя і чинять опір. Люди з високим «уникненням шкоди», як правило, 
заздалегідь сильно турбуються і гальмують свою діяльність завищеними, часто необґрунтованими 
побоюваннями навіть в найбуденніших обставинах, уникають нових вражень через ризик фізичного 
або психологічного збитку, пристосовуваність до змін і нововведень. 

При цьому основними елементами інноваційної політики підприємства є: її носій (творча 
особистість), який має певну інноваційну ідею (ядро інновації) та проводить інноваційний експеримент 
(джерело інновації); споживач інновації (клієнт або група клієнтів) - фізичні та юридичні особи (що 
отримують послуги); а також інституції, що забезпечують впровадження інновацій у процес діяльності 
(насамперед підприємства).  

Дослідження залежності розвитку персоналу підприємств від обраних властивостей 
проводилося з допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Для визначення кількісного впливу 
кожного досліджуваного фактора на розвиток персоналу застосовувався метод парної кореляції. Для 
оцінки розвитку персоналу підприємств від всієї групи досліджуваних факторів застосовувався метод 
множинної кореляції. Вихідні дані апроксимувалися лінійними моделями рівнянь регресії. Результатом 
багатофакторного аналізу стало рівняння множинної регресії в стандартизованому масштабі, 
коефіцієнти якої показують порівняльну силу впливу зміни кожної змінної на зміну функції, а знак 
перед коефіцієнтом показує напрямок цього впливу: 

 

            ,АіпfCgВікdОсвсСтbКаL
в

×+×+×−×+×+×=      (1) 

де L - стандартизовані значення змінних Кв, Ст, Осв, Вік, С, Аіп; 

fgdcba ,,,,,
 - коефіцієнти (параметри) регресійної моделі;  

Кв – рівень кваліфікації;  
Ст – стаж роботи по спеціальності;  
Осв – рівень освіти;  
Вік – вік; 
С – стать;  
Аіп – інноваційна сприйнятливість. 

 
Але треба зауважити, що сила впливу на розвиток персоналу залежить від того, до якої категорії 

працівників він належить – різні вимоги робочого місця до розвитку персоналу. Можна виділити 4 
групи освітньо-кваліфікаційні групи: керівники, фахівці, робітники, технічні спеціалісти. Але основне 
навантаження при виконанні технологічних процесів здійснюють робітники. Виконання підприємством 
завдань з продуктивності праці тісно пов'язане з виконанням норм виробітку робітниками, а зростання 
обсягів виконання послуг забезпечується в результаті зростання інтенсивності їх праці. Дані про 
виконання норм виробітку основними робітниками відображаються в річній звітності підприємства, 
характеризуючи рівень продуктивності праці і стан нормування праці на підприємстві. Необхідно 
виділити в категорії робітників три групи: висококваліфіковані, середньокваліфіковані, 
низькокваліфіковані.  
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Головним показником, який безпосередньо впливає на якість виконуваної роботи, є 
кваліфікація. Для оцінки кваліфікації доцільно використати систему, що включає чотири складові 
(табл. 1): тарифний розряд (бали, що нараховуються, відповідають розряду); освоєння працівником 

додаткових професій (за кожну 1,5 балу) - додП ; освоєння працівником суміжних професій (за кожну 

1 бал) - суміжП
; творчий потенціал, що оцінюється по кількості поданих за останні п'ять років 

раціоналізаторських пропозицій (за кожне 0,2 балу) пропозР . 
Таблиця 1 

Оцінка кваліфікації персоналу підприємства 
 

Градація кваліфікації працівників Оцінка градації, бали 

1 розряд + додП
 + суміжП

 + пропозР
 1 розряд+1,5× додП

+1,0× суміжП
+0,2× пропозР

 

2 розряд + додП
 + суміжП

 + пропозР
 2 розряд+1,5× додП

+1,0× суміжП
+0,2× пропозР

 

3 розряд + додП
 + суміжП

 + пропозР
 3 розряд+1,5× додП

+1,0× суміжП
+0,2× пропозР

 

4 розряд + додП
 + суміжП

 + пропозР
 4 розряд+1,5× додП

+1,0× суміжП
+0,2× пропозР

 

5 розряд + додП
 + суміжП

 + пропозР
 5 розряд+1,5× додП

+1,0× суміжП
+0,2× пропозР

 

6 розряд + додП
 + суміжП

 + пропозР
 6 розряд+1,5× додП

+1,0× суміжП
+0,2× пропозР

 
Джерело : авторська розробка 
 
Оцінка градацій та вагомість показників перегляду кваліфікаційних розрядів персоналу 

представлено в табл. 2 (бальна шкала від 0 до 10). 
Таблиця 2 

Оцінка градації перегляду кваліфікаційних розрядів персоналу підприємства 
 

Показники властивості 
персоналу 

Градація працівників Оцінка градацій ( оц
Г

) 
Питома вага показників, 
∑ = 1  

Кваліфікація (Ккв) 
Розраховано за даними 

табл. 1 
Розраховано за даними 

табл. 1 0,6 

Освіта ( освітК
) 

Неповна середня 3,7 

0,1 

Загальна середня 6,3 

Середня спеціальна 8,3 

Вища за профілем 10,0 

Вища не за профілем 6,7 

Стаж роботи за 

професією ( стК
) 

ст
К

>3 років 3,0 

0,2 

3< ст
К

<10 років 7,0 

10< ст
К

<20 років 10,0 

20< ст
К

<30 років 7,7 

ст
К

>30 років 5,3 

Вік ( вікК
) 

вікК
>20 років 2,7 

0,1 

20< вікК
<30 років 7,3 

30< вікК
<40 років 10,0 

40< вікК
<50 років 7,7 

50< вікК
<60 років 6,3 

вікК
> 60 років 2,0 

Джерело : авторська розробка 
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Після проведених цих розрахунків можна по підприємству для середньостатистичного 

працівника розрахувати показник розвитку персоналу ( рп
Р

): 
 

,
1,02,01,06,0

1111

n

ГК

n

ГК

n

ГК

n

ГКв

Р

n

і
оцвік

n

і
оцст

n

i
оцосвіт

n

і
оці

п

ііі

р

∑∑∑∑
====

××
+

××
+

××
+

××
=      (2) 

де рп
Р

 – розрахований показник розвитку персоналу підприємства;  

Ккв – показники рівня кваліфікації персоналу загальною чисельністю n; 

освітК
– показники освіти персоналу загальною чисельністю n;  

ст
К

 – показники освіти персоналу загальною чисельністю n;  

вікК
 – показники віку персоналу загальною чисельністю n; 

оцГ
 – оцінка градацій показників рівня розвитку персоналу за табл. 1; і – градація 

показників;  
n – чисельність працівників за даною категорією. 

 

Діапазон зміни показника для підприємств ∈  0 ÷ 10,0. Для наочності результатів розрахунків у 
наданому діапазоні виділяються три пропорційні зони у відповідності з персоналом. Так, якщо 
значення показника розвитку персоналу міститься у діапазоні 0 ÷ 4 – низька, при 4 ÷ 7 – середня, при 
7 ÷ 10,0– висока.  

Запропонована кількісна оцінка розвитку персоналу для перегляду розрядів відрізняється 
простотою, розрахунок - універсальністю і наявністю необхідних існуючих статистичних даних відділу 
кадрів на всіх підприємствах без залучення спеціально підготовленого працівника.  

При цьому ситуація розвитку персоналу інноваційних підприємств може визначатися трьома 
станами: ситуація вибору стандартних альтернатив – щодо яких потрібно зробити дію вибору, щоб в 
одну з них потрапити – це існування вже розроблених інструментів, важелів, методів; проблемна 
ситуація – розв'язання потребує більш складних дій, але які складаються з простих та звичайних дій, 
додаткових дій; кризова ситуація – це розв’язання за допомогою простих нововведень та потужних 
нововведень – прості новації дозволяють вийти з кризової ситуації в проблемну, а потужні новації 
дозволяють перейти від кризової ситуації до ситуації вибору стандартних альтернатив.  

В ситуації кризи поступово змінюються критерії соціальної успішності. Успішність починає 
визначатися не демонстративним споживанням, а здатністю до нововведень. Криза – це, зазвичай, 
ситуація-на-межі, яка виявляє всі найкращі і найгірші властивості персоналу і залишає непоміченими 
властивості, якими вона подібна на безліч інших людей, на перший план виходить нововведення 
разом з їх носіями.  

Для оцінки розвитку персоналу підприємства необхідна система показників, яка б створювала 
формалізовану базу для прийняття управлінських рішень, що виражали б стратегічні інтереси 
підприємства й мотивували його персонал до розвитку. При цьому система оцінки персоналу, як кожна 
система, повинна мати властивості: пов'язані з цілями та функціями (ефект синергії, ієрархічність, 
емерджентність, мультиплікативність, цілеспрямованість, альтернативність, робастність); пов'язані з 
ресурсами та особливостями взаємодії із середовищем (комунікативність, взаємодія і 
взаємозалежність системи і зовнішнього середовища, адаптивність, надійність, інтерактивність); 
пов'язані зі структурою (цілісність, неадитивність, структурність). 

Висновки з проведеного дослідження. Таким, чином якщо цілі, до яких прагнуть працівники, 
сформульовані недостатньо чітко, не вказані чіткі критерії, які повинні використовуватися для виміру, 
то працівники не впевнені в тому, що витрачені ними зусилля приведуть до задовільної оцінки 
результатів їх праці, або вважають, що організація недостатнім чином компенсує їх зусилля, коли 
поставлена мета була досягнута. При впровадженні системи оцінки розвитку персоналу підприємств 
також можливо, як в даному дослідженні, зустрічати опір зі сторони персоналу, який оцінюється. І це 
обумовлено не тільки інертністю до змін, а страхом докорінних змін – надмірною адаптацією, 
насамперед, до трудового колективу. Традиційну атестацію персоналу підприємства, яка проводиться 
згідно законодавства, сприймають як наслідки подальшого звільнення небажаних працівників, 
зменшення наявних кваліфікаційних розрядів тощо. Необхідно витрачати багато зусиль на попередню 
роботу перед оцінкою: побудову конкурентних цілей, заради яких відбувається перебудова механізму 
управління персоналом підприємств. При запровадженні змін необхідно не позбавлятися від 
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працівників, які негативно пройшли оцінку, а повернутися до додаткової оцінки цієї групи через 2 
квартали (чи відбулося покращення показників оцінки персоналу). 
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Гільорме Т.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Мета - розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо формування 

системи оцінки персоналу інноваційного підприємства. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання, а саме: критичного аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду сучасних 
теоретичних досліджень (при визначенні напрямів удосконалення понятійного апарату, вивченні теоретичних 
засад та наукових підходів формування системи оцінки), кореляційно-регресійного аналізу (впливу властивостей 
персоналу на його розвиток); оцінку градацій (при перегляді кваліфікаційних розрядів персоналу підприємства). 

Результати Обґрунтовано сутність, особливості, властивості персоналу інноваційного підприємства. 
Проаналізовано недоліки традиційної атестації персоналу. Визначено вплив властивостей персоналу на його 
розвиток. Проведено розрахунок оцінки градації перегляду кваліфікаційних розрядів персоналу підприємства. 
Визначено елементи інноваційної політики підприємства: носій інновації (творча особистість), споживач інновації 
(клієнт або група клієнтів), а також інституції, що забезпечують впровадження інновацій у процес діяльності 
(насамперед підприємства). Визначено якості інноваційної персоналії, такі як: відкритість новому досвіду, 
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критичність мислення, здатність долати стереотипи в професійній діяльності, адекватна самооцінка, готовність до 
активізації дослідницької поведінки у відповідь на новизну стимулу, успадковане прагнення до пригноблення або 
повного припинення провідної діяльності і наполегливість. 

Наукова новизна полягає у формуванні системи оцінки персоналу інноваційного підприємства на основі 
атрибутивного підходу. 

Практична значущість. Розроблена методика оцінки може використовуватися при стратегічному та 
тактичному плануванні розвитку персоналу підприємств. 

Ключові слова: оцінка персоналу, оцінка градацій, кваліфікація, інноваційна сприйнятливість, розвиток. 
 
Gil'orme T.V. FORMATION OF THE PERSONNEL ASSESSMENT SYSTEM OF THE I NNOVATION-DRIVEN 

ENTERPRISE 
Purpose - development of theoretical, methodological principles and practical guidelines for the formation of the 

personnel assessment system of the innovation-driven enterprise. 
Methodology of research.  In the course of research, general scientific and special scientific cognition methods 

have been utilized, among them: critical analysis, scientific abstraction and conceptual generalization of the scientific 
experience from contemporary theoretical studies (when defining the ways of improving the conceptual framework, 
studying theoretical principles and scientific approaches for formulating the assessment system), correlation and 
regression analysis (impact of the personnel properties upon its development); gradation system evaluation (when 
reviewing skills and qualifications grades of the enterprise personnel).   

Findings.  The work contains the substantiation of the essence, the peculiarities and the properties of the 
personnel employed at innovation-driven enterprise. Analysis is conducted to reveal the disadvantages of the traditional 
approach to personnel certification. An influence of the personnel properties upon its development is determined. A 
calculation for assessing the gradation of the qualification categories revision for enterprise personnel is conducted. 
Define the elements of the innovation policy of the enterprise: the media innovation (creative personality), user innovation 
(client or group of clients), as well as the institutions that ensure the implementation of innovations in process activities 
(primarily businesses). Defined quality innovative personalities, such as: openness to experience, critical thinking, the 
ability to overcome stereotypes in your career, adequate self-esteem, readiness to enhance exploratory behavior in 
response to stimulus novelty, inherited oppression or complete cessation of leading activity and perseverance. 

Originality consists in the formation of the system of personnel assessment of innovation-driven enterprise on 
the basis of attributive approach. 

Practical value. The developed methodology of assessment can be utilized in the strategic and tactical planning 
of enterprise personnel development. 

Key words:  personnel assessment, assessment of gradations, qualification, innovation perception, development. 
 
Гильорме Т.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель - разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по 

формированию системы оценки персонала инновационного предприятия. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

научного познания, а именно: критического анализа, научной абстракции и обобщения научного опыта 
современных теоретических исследований (при определении направлений совершенствования понятийного 
аппарата, изучение теоретических основ и научных подходов формирования системы оценки), корреляционно-
регрессионного анализа влияния свойств персонала на его развитие); оценку градаций (при просмотре 
квалификационных разрядов персонала предприятия). 

Результаты. Обоснована сущность, особенности, свойства персонала инновационного предприятия. 
Проанализированы недостатки традиционной аттестации персонала. Определено влияние свойств персонала на 
его развитие. Проведено расчёт оценки градации пересмотра квалификационных разрядов персонала 
предприятия. Определены элементы инновационной политики предприятия: носитель инновации (творческая 
личность), потребитель инновации (клиент или группа клиентов), а также институты, обеспечивающие внедрение 
инноваций в процесс деятельности (прежде всего предприятия). Определены качества инновационной 
персоналии: открытость новому опыту, критичность мышления, способность преодолевать стереотипы в 
профессиональной деятельности, адекватная самооценка, готовность к активизации исследовательского 
поведения в ответ на новизну стимула, унаследованное стремление к угнетению или полному прекращению 
ведущей деятельности и настойчивость. 

Научная новизна заключается в формировании системы оценки персонала инновационного предприятия 
на основе атрибутивного подхода. 

Практическая значимость. Разработана методика оценки может использоваться при стратегическом и 
тактическом планировании развития персонала предприятий. 

Ключевые слова: оценка персонала, оценка градаций, квалификация, инновационная восприимчивость, 
развитие. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ 
 

Постановка проблеми. Одним із ключових завдань нинішньої влади є питання розвитку 
регіонів та посилення їхнього економічного потенціалу. Важливим чинником економічного зростання є 
інвестиції. Для України, яка переживає період виходу з кризового стану, особливо важливим та 
актуальним є питання залучення іноземних інвестицій, оскільки вони мають вагомий вплив на 
економічний розвиток країни. Проте найбільшої деградації в Україні на сьогодні зазнає інвестиційна 
діяльність. Погіршення інвестиційного клімату, можливостей бюджетів усіх рівнів, зниження ділової 
активності суб’єктів господарювання призвели до складного стану інвестиційної сфери.  

Одним із показників, що відображає стабільний економічний розвиток окремих галузей 
економіки, а також економіки країни загалом є інвестиційна привабливість регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми та вивчення питань 
інвестиційної привабливості регіонів України сьогодні набуває особливої актуальності. Теоретичним і 
практичним аспектам інвестиційної привабливості регіонів присвятили значну кількість праць провідні 
вітчизняні і зарубіжні дослідники, серед них: Власюк О. С., Гаврилюк О. В., Губанський Б. О., 
Драган І. В., Калач Г. М., Бланк І. О. Однак багато проблем теоретичного та практичного характеру у 
цій сфері залишаються невирішеними, що зумовлює потребу в проведенні додаткових наукових 
пошуків щодо удосконалення інвестиційної привабливості регіонів.  

Постановка завдання. Визначити сутність поняття “інвестиційна привабливість регіонів”. 
Оцінити інвестиційну привабливість регіонів України, визначити основні проблеми, пов’язані з 
надходженням іноземних інвестицій в економіку України, виявити шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Інвестиційна привабливість є головною умовою 
формування інвестиційного клімату регіону. У сучасній науці багато уваги приділяється дослідженню 
сутності інвестиційної привабливості регіону, загалом вітчизняні економісти не мають щодо розуміння 
сутності “інвестиційна привабливість регіону” єдиної позиції трактування цієї складної економічної 
категорії. У наукових роботах доволі часто бачимо спроби окремих авторів наводити визначення 
інвестиційної привабливості регіону як “відповідність регіону основним цілям інвесторів, що полягають 
у прибутковості, безризиковості та ліквідності інвестицій” [11]; “рівень задоволення фінансових, 
виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного регіону” [12]. А. 
Асаул у своїй роботі подає таке визначення: “становище регіону в той чи інший момент часу, тенденції 
його розвитку що, відображаються в інвестиційній активності“ [1]. Я. Задорожною і Л. Дяченко 
інвестиційна привабливість розглядається не тільки як фінансово-економічний показник, а також як 
модель кількісних і якісних показників – оцінок зовнішнього середовища (політичного, економічного, 
соціального, правового) і внутрішнього позиціонування об’єкта у зовнішньому середовищі [4]. 

В українському діловому журналі “Експерт” інвестиційна привабливість розглядається в 
поєднанні з ефективністю інвестицій та інвестиційною діяльністю: “ефективність інвестицій визначає 
інвестиційну привабливість, а інвестиційна привабливість активність інвестиційної діяльності” [13]. 

С. О. Іщук та Т. В. Кулініч розглядають інвестиційну привабливість, як інтегральний показник, що 
об’єднує систему формальних і неформальних критеріїв, за якими визначається доцільність 
вкладення капіталу в потенційний об’єкт інвестування; сукупність певних параметрів та характеристик, 
притаманних цьому регіону, які дозволяють йому залучати необхідний обсяг капіталу на 
взаємовигідних з інвесторами умовах [6, с. 71]. 

Н. Макарій вбачає в інвестиційній привабливості справедливу кількісну і якісну характеристики 
зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта потенційно можливого інвестування [7]. 

О. Носова під сутністю інвестиційної привабливості розуміє узагальнену характеристику переваг 
і недоліків об’єкта інвестування, вважає її індикатором, показання якого дозволяють зробити висновки 
потенційним інвесторам про необхідність і доцільність вкладення фінансових засобів саме в даний 
об’єкт [10]. 

На думку вченого Т. Момота, інвестиційна привабливість являється рівнем задоволення 
фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного 
об’єкта, який може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі 
інтегральної оцінки [9]. 
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А. Дука вважає, що на регіональному рівні інвестиційна привабливість характеризується яскраво 
вираженою специфікою, яка насамперед стосується особливостей формування потенціалів кожної 
території, розміщення магістралей, агрокліматичних умов [3]. 

Л. Борщ та С. Герасимова на інвестиційну привабливість регіону дивляться з позицій 
інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливості залучення 
інвестиційних ресурсів та інших факторів, що істотно впливають на формування прибутковості 
інвестицій і інвестиційних ризиків [2]. 

Суперечливий статус поняття “інвестиційна привабливість” можна пояснити тим, що кожен з 
учасників процесу інвестування розуміє його по-своєму та вкладає в інвестиційну привабливість свій 
зміст [8].  

Оцінку інвестиційної привабливості регіонів проводить НАН України  
(рис.1).

 
Рис. 1. Рейтинг регіонів “ Індекс інвестиційної привабливості” 

Джерело: [5] 
 
Дослідження засвідчують, що за індексом інвестиційної привабливості (1, 601пункти) Львівська 

область посідає перше місце в Україні, тобто за підсумками 2014 р. лідерство інвестиційної 
привабливості регіонів отримав Львів. Івано-Франківська, Одеська, Вінницька області потрапили у 
групу лідерів та показують зростання конкуренції між собою. АР Крим, Чернівецька, Херсонська 
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області у рейтинговій таблиці розмістилися значно нижче. Місто Київ відноситься до регіонів з високим 
рейтингом інвестиційної привабливості для інвесторів (п’яте місце серед областей). Розбіжність в 
інвестиційній привабливості регіонів спричинена нерівномірністю соціально-економічного розвитку 
областей країни. 

Інвестиційна привабливість окремого регіону формується під дією факторів національного та 
регіонального рівнів. Фактори національного рівня характеризують інвестиційне середовище країни 
загалом, а регіональні  фактори притаманні окремому місту чи області. У свою чергу, серед цих 
факторів виділяють позитивні та негативні. 

Географічне розташування, трудові ресурси, природні ресурси є позитивними регіональними 
факторами, які здійснюють вагомий вплив на інвестиційну привабливість регіону. Несприятливий 
клімат і корупція є негативними регіональними факторами, які завдають шкоди інвестиційному 
середовищу регіону. 

Двома позитивними загальнодержавними факторами, які сприяють підвищенню інвестиційної 
привабливості регіонів є спеціальні заходи із залучення інвесторів на державному рівні та 
Євроінтеграція. Погіршення інвестиційної привабливості міст та областей України здійснюється під 
дією факторів державного рівня: відсутності законодавчих актів, нестабільності законодавчої бази, дії 
посадових осіб. 

В Україні на сьогодні існує ціла низка проблем, що перешкоджають поліпшенню інвестиційної 
привабливості регіонів, а саме: інфляція, обмежена зацікавленість потенційних інвесторів, істотне 
податкове навантаження. 

Щорічно Світовий економічний форум проводить опитування, згідно якого серед факторів, що 
мають найбільший вплив на розвиток бізнесу в Україні є: політична нестабільність (16,5%), а 
найменший – розвиток інфраструктури (1,0%) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Характеристика факторів, що заважають розвитку бізнесу в Україні 

Джерело: [5] 
 
Як випливає з рис. 2, вагомий вплив на інвестиційну привабливість регіонів здійснюють не лише 

політична нестабільність, доступ до фінансових ресурсів, а й бізнесові умови: недостатній рівень 
кваліфікації робочої сили, бюрократія. 

Інвестори передбачають втрати, оцінивши перешкоди у здійсненні капіталовкладень, у 
створенні та веденні бізнесу, що призводять до відмови від розвитку бізнесу в регіоні. 

Світова фінансова криза завдала Україні значної шкоди, в умовах якої інвестори не хочуть 
ризикувати та вкладати власні кошти в нестабільну українську економіку.  

Необхідно зауважити, що при виборі об’єкта вкладання іноземні інвестори керуються такими 
умовами: захищеність вкладів та отримання прибутку. На сьогоднішній день жодна з цих умов в 
Україні не виконується повною мірою.  

Висновки з проведеного дослідження. Інвестиційні ресурси постають важливими 
інструментами покращення соціально-економічного життя країни та регіонів. Їх роль у господарській 
діяльності суб’єктів господарювання зростає. В результаті цього з’являється потреба у створенні 
дієвих механізмів їх залучення, шляхом підвищення інвестиційної привабливості. Тому дослідження 
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направлене на визначення сутності поняття “інвестиційна привабливість регіонів”, її ролі та значення у 
житті регіонів.  

Інвестиційну привабливість регіону запропоновано розглядати як якісну та кількісну 
характеристику об’єкта можливого інвестування в певний момент часу, що складається з сукупності як 
об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, впливає на рішення інвестора щодо доцільності інвестування 
у даний об’єкт та можливості здійснення інвестиційної діяльності. 

Згідно з рейтингом інвестиційної привабливості регіонів, складеним Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій на 2014 р., лідерство інвестиційної привабливості регіонів 
отримав Львів. Івано-Франківська, Одеська, Вінницька області потрапили у групу лідерів та показують 
зростання конкуренції між собою. 

З одержаних результатів і проведеного дослідження випливає, що формувати в Україні 
привабливе інвестиційне середовище потрібно з активних державних дій, спрямованих на зміну 
правового, економічного, політичного поля в країні. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность 

регионов / А. Асаул // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – C. 53–62. 
2. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика [Текст] : навчальний посібник / Л.М. Борщ, 

С.В. Герасимова; Київський ун-т ринкових відносин, Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-
ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 685 с. 

3. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : підручник : для студ. 
ВНЗ / А. П. Дука. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 432 с. 

4. Задорожна Я. Є. Підвищення інвестиційної привабливості підприємництва як напрямок 
залучення інвестиційних ресурсів [Текст] / Я.Є. Задорожна, Л.П. Дядечко // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2007. – № 2. – С. 32–35. 

5. Інвестиційна привабливість регіонів (повна версія). Підготовлено Київським міжнародним 
інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на 
замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. – 
Київ, 2014. – 390 с.   

6. Іщук С.О. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект / С.О. Іщук, 
Т.В. Кулініч // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 71–78. 

7. Макарій Н. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств [Текст] / Н. Макарій // 
Економіст. – 2001. – № 10. – C. 52–61. 

8. Мамонова К. М. Інвестиційна привабливість як необхідна складова інвестиційного процесу: 
концептуальні підходи до її визначення та аналізу [Текст] / К. М. Мамонова // Економіка: проблеми 
теорії та практики : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т., 2008. – Вип. 235, Т. IV. – С. 844–853. 

9. Момот Т.В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення сучасних 
методик оцінки [Текст] / Т.В. Момот // Менеджер. Вісник Донецького державного університету 
управління. – 2005. – № 4(34). – С. 117–122. 

10. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи [Текст] / 
О.В. Носова // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – С.119–137. 

11. Про затвердження “Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і 
організацій” : наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій № 22 від 
23.02.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8. – С. 243. 

12. Про затвердження “Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного 
розвитку” : наказ Держкомстату України № 114 від 15.04.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – 
№ 5. – С. 348. 

13. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины [Текст] // Украинский 
деловой журнал “Експерт” – № 49 (52) – 26 декабря 2005 – 1января 2006 – С. 71–76.  

 
References  

 
1. Asaul, A. (2004), “Ordering of factors characterizing the region's investment attractiveness”, 

Rehionalna ekonomika, no. 2, pp. 53–62. 
2. Borshch L.M. (2007), Investuvannia: teoriia i praktyka [Investment: Theory and Practice], Znannia, 

Kyiv, Ukraine, 685 p. 
3. Duka, A.P. (2008), Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti. Investuvannia [Theory and practice of 

investment activity], Karavela, Kyiv, Ukraine, 432 p. 
4. Zadorozhna, Ya.Ye. (2007), “Increasing investment attractiveness of entrepreneurship as a way of 

attracting investment resources”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 2, pp. 32–35. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 188 

5. Investment attractiveness of regions (full version), (2014) Prepared by the Kiev International 
Institute of Sociology in partnership with the Institute for Economic Research and Policy, Kyiv, Ukraine, 
390 p. 

6. Ishchuk, S.O., Kulinich, T.V. (2010), “Evaluation of investment attractiveness of the region: 
Methodological aspects”, Rehionalna ekonomika, no. 3, pp. 71–78. 

7. Makarii, N. (2001), “Evaluation of investment attractiveness of Ukrainian enterprises”, Ekonomist, 
no. 10, pp. 52–61. 

8. Mamonova, K.M. (2008), “Investment attractiveness as a necessary component of the investment 
process: conceptual approaches to its definition and analysis”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, issue, 
235, vol. IV, pp. 844–853. 

9. Momot, T.V. (2005), “Investment attractiveness of the company: improving modern evaluation 
methods”, Menedzher. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia, no. 4(34), pp. 117–122. 

10. Носова О. В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи [Текст] / 
О.В. Носова // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – С.119–137. 

11. The order On approval of the “Methods of integrated evaluation of investment attractiveness of 
enterprises and organizations”, (1998), Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 8, p. 243. 

12. The order On approval of the “Method of calculating the integral index of regional economic 
development”, (2003), Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 5, p. 348. 

13. “Rejting investicionnoj privlekatelnosti regionov Ukrainy”, (2005), Ukrainskij delovoj zhurnal 
“Ekspert”, no. 49 (52). 

 
Сидор Г.В., Давидовська Г.І. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ 
Мета. Визначити сутність поняття “інвестиційна привабливість регіонів”. Оцінити інвестиційну 

привабливість регіонів України, визначити основні проблеми, пов’язані з надходженням іноземних інвестицій в 
економіку України, виявити шляхи їх вирішення. 

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є офіційні статистичні 
матеріали Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 
авторів з питань інвестиційної привабливості регіонів, ресурси Internet. У процесі дослідження використано  
загальнонаукові та спеціальні методи для проведення аналізу та оцінки інвестиційної привабливості регіонів 
України, застосовано прийоми графічного відображення результатів. 

Результати. Розглянуто наукові підходи щодо тлумачення сутності поняття “інвестиційна привабливість”. 
Розглянуто оцінку інвестиційної привабливості регіонів. З’ясовано фактори впливу на розвиток бізнесу в Україні і 
причини низької інвестиційної активності регіонів. Виявлено проблеми, що перешкоджають поліпшенню 
інвестиційної привабливості регіонів, а саме: інфляція, обмежена зацікавленість потенційних інвесторів, істотне 
податкове навантаження. З’ясовано, що формувати в Україні привабливе інвестиційне середовище потрібно з 
активних державних дій, спрямованих на зміну правового, економічного, політичного поля.  

Наукова новизна полягає у розкритті сутності поняття “інвестиційна привабливість регіону”, у 
теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні комплексу питань, пов’язаних з інвестиційною 
привабливістю регіонів та науковому аргументуванні напрямів його вдосконалення в сучасних умовах. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних 
проблем інвестиційної привабливості регіонів України. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційне середовище, інвестиційна привабливість регіонів, 
іноземні інвестори, іноземні інвестиції,  фактори впливу. 

 
Sidor G.V., Davidovskaya G.I. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REG IONS 
Purpose.  Determine the purpose of the concept of “the investment attractiveness of regions”. Rate investment 

attractiveness of regions of Ukraine, to identify the main problems associated with the arrival of foreign investment in 
Ukraine, to identify solutions. 

Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the study is the official statistical data of the 
Institute for Economic Research and Policy Consulting, scientific works domestic and foreign authors on investment 
attractiveness of regions, resources Internet. The study used general scientific and special methods for analysis and 
evaluation of investment attractiveness of regions of Ukraine applied techniques graphical display of results. 

Findings.  We consider scientific approaches to the interpretation of essence of concept “investment 
attractiveness”. Considers the investment attractiveness of regions. It is found impacts on business development in 
Ukraine and the reasons for low investment activity regions. The problems impeding the improvement of investment 
attractiveness of regions, namely inflation, limited interest of potential investors substantial tax burden. It was found that 
form in Ukraine an attractive investment environment with the required active state action aimed at changing the legal, 
economic and political fields. 

Originality  consists in revealing the essence of the concept of “investment attractiveness of the region”, the 
theoretical study and practical solving complex issues related to the investment attractiveness of regions and areas of 
scientific reasoning to improve it in modern terms. 

Practical value.  The results of research is the basis for solving practical problems of investment attractiveness of 
regions of Ukraine. 

Key words:  investment, investment environment, investment attractiveness of regions, foreign investors, foreign 
investments, factors of influence. 
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Сидор Г.В., Давидовская Г.И. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ 
Цель. Определить сущность понятия “инвестиционная привлекательность регионов”. Оценить 

инвестиционную привлекательность регионов Украины, определить основные проблемы, связанные с 
поступлением иностранных инвестиций в экономику Украины, обнаружить пути их решения. 

Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются официальные 
статистические материалы Института экономических исследований и политических консультаций, научные труды 
отечественных и зарубежных авторов по вопросам инвестиционной привлекательности регионов, ресурсы 
Internet. В процессе исследования использованы  общенаучные и специальные методы для проведения анализа 
и оценки инвестиционной привлекательности регионов Украины, применены приемы графического отображения 
результатов. 

Результаты. Рассмотрены научные подходы относительно толкования сущности понятия 
“инвестиционная привлекательность”. Рассмотрена оценка инвестиционной привлекательности регионов. 
Выяснены факторы влияния на развитие бизнеса в Украине и причины низкой инвестиционной активности 
регионов. Обнаружены проблемы, которые препятствуют улучшению инвестиционной привлекательности 
регионов, а именно: инфляция, ограниченная заинтересованность потенциальных инвесторов, существенная 
налоговая нагрузка. Выяснено, что формировать в Украине привлекательную инвестиционную среду нужно из 
активных государственных действий, направленных на смену правового, экономического, политического поля. 

Научная новизна заключается в раскрытии сущности понятия “инвестиционная привлекательность 
региона”, в теоретическом обосновании и практическом решении комплекса вопросов, связанных с 
инвестиционной привлекательностью регионов, и научном аргументировании направлений его 
совершенствования в современных условиях. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения 
практических проблем инвестиционной привлекательности регионов Украины. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная среда, инвестиционная 
привлекательность регионов, иностранные инвесторы, иностранные инвестиции, факторы влияния. 
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КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОГО 
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОГО  
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ПЕРЕДАНОГО В ОПЕРАЦІЙНУ ОРЕНДУ 

 
Постановка проблеми. Одним з напрямів підвищення ефективності використання 

нерухомого майна бюджетних установ в сучасних умовах є передача його в оренду. Оренда –  
досить багатогранна господарська операція, яка пов'язана з вирішенням цілого блоку питань 
юридичного, податкового і бухгалтерського характеру. Її складність полягає в тому, що різні види 
орендних операцій бюджетних установ регулюються численними нормативно-правовими актами, 
пояснюються чималою кількістю роз'яснень [3] щодо їх обліку і порядку оподаткування, та водночас 
характеризуються практично повною відсутністю нормативного регулювання питань організації їх 
контролю.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питаннями організації контролю правильності 
відображення в обліку орендних операцій бюджетних установ працювало ряд відомих вчених, таких 
як: П. Й. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, Р. Т. Джога, Т. В. Канєва, Г. Г. Кірейцев, В. І. Лемішовський, 
В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко та інші. Проте, незважаючи на досить широкий спектр досліджень 
вітчизняних і зарубіжних учених з даної тематики, окремі питання до тепер залишаються 
опрацьовані недостатньо. Зокрема, практично недослідженими залишаються питання щодо 
послідовності виконання контрольних дій з перевірки й отримання повної та достовірної інформації 
про вартість поліпшення орендованих об’єктів нерухомості, виконаних коштами орендаря, що, як 
наслідок, негативно впливає на якість, обґрунтованість і достовірність отриманих результатів 
контролю.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці практичних рекомендацій щодо 
послідовності виконання контрольних дій з перевірки й отримання повної та достовірної інформації 
про вартість поліпшення орендованих об’єктів нерухомості, виконаних коштами орендаря. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічні засади формування обліково-
інформаційного забезпечення управління орендними операціями в бюджетних установах 
регулюються Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ [12], 
НП(С)БОДС 126 «Оренда» [8], НП(С)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість» [4], Методичними 
рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору [7] та 
іншими нормативними актами. Оскільки з прийняттям перелічених нормативних актів переважна 
більшість питань облікового відображення орендних операцій в бюджетних установах практично 
вирішена, то вважаємо за доцільне зупинитись лише на розгляді питань організації їх контролю. 

Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 
2269-ХІІ (далі – Закон №2269-ХІІ), оренда - це засноване на договорі строкове платне користування 
майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності [16]. Тобто 
передача майна в оренду надає орендарю право й можливість вилучати корисні властивості майна, 
за умови його утримання в належному стані (шляхом проведення капітального та поточного 
ремонту) та поліпшення [9]. 

Право орендаря поліпшувати нерухоме майно, передане йому в найм, визначається нормою 
ст. 778 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) [17]. Більше того, питання відновлення 
орендованого майна нормою ст. 284 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) віднесені до 
істотних умов договору, без погодження яких, як відомо, не виключається ризик визнання договору 
неукладеним [2]. 

Поняття «поліпшення» та «ремонт» на практиці досить часто ототожнюють, що зумовлює 
формування так званої пастки синонімізації, виникнення якої є недопустимим, оскільки кожному 
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явищу має відповідати лише єдине поняття як завершений, визнаний і вкорінений результат синтезу 
його багатьох визначень. Юридичні тонкощі розмежування зазначених понять чітко визначені 
Наказом Державного комітету України з питань ЖКГ «Про затвердження Примірного переліку послуг 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, 
споруд» від 10 серпня 2004 р. № 150 [15], яким передбачено, що розподіл витрат на поліпшення і 
ремонт майна залежить від того чи приводять такі ремонти й поліпшення до збільшення майбутніх 
первісно очікуваних економічних вигід від використання об'єкта, чи лише забезпечують його 
підтримання у робочому стані. 

Поліпшення майна означає проведення в ньому таких змін, завдяки яким значно зростає 
вартість майна, а також його корисність порівняно зі станом, у якому воно було до передачі його 
наймачу, без зміни функціонального призначення майна. А ремонт – це комплекс робіт, під час 
проведення яких змінюються або відновлюються основні частини, деталі або механізми майна (а не 
окремі його частини) у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням [5, с. 38]. Отже, приходимо 
до висновку, що поліпшення відрізняється від ремонту саме проведенням суттєвих змін, в ході якого 
відновлюються стан та корисні властивості майна. 

Здійснення поліпшення орендованого майна, як відомо, супроводжується певними витратами, 
тож під час контролю правильності облікового відображення вартості виконаного поліпшення 
доцільним є в першу чергу встановити джерела їх фінансування. Зазвичай, коли мова йде про 
контроль облікового відображення вартості поліпшення орендованих об’єктів нерухомості, то 
традиційно перевага надається контролю правильності відображення в обліку вартості поліпшення 
виконаних коштами орендодавця, тож контроль за правильністю відображення в обліку операцій з 
поліпшення орендованих основних засобів, виконаних коштами орендаря, практично залишається 
поза увагою, що є недопустимим. Тож, зупинимось на більш детальному розгляді його методики. 

Перевірку правильності відображення в обліку вартості поліпшення орендованих об’єктів 
нерухомості, виконаного коштами орендаря, слід розпочинати з перевірки етапу формування 
орендних відносин, а саме з перевірки: експертного висновку оцінки вартості майна, переданого в 
оренду, розрахунку орендної плати, вивчення договору оренди тощо.  

Зокрема, що стосується перевірки незалежного оцінювання вартості об’єкта нерухомості, 
переданого в оренду, перевіряючий має звернути увагу на наступні досить важливі моменти: 

− оцінювання вартості об’єкта нерухомості, переданого в оренду, має здійснювати лише 
суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України; 

− результати експертизи є чинними лише протягом шести місяців від дня її проведення, якщо 
інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки [1, с. 357]. 

При перевірці розрахунку орендної плати слід пам’ятати, що методика розрахунку орендної 
плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом визначається для об’єктів, що 
перебувають у комунальній власності, органами місцевого самоврядування на тих самих 
методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності [1, с. 360]. 

Контроль за правильністю та законністю укладення договорів оренди має полягати: 
− у вивченні інформації про орендаря, умов сплати орендної плати, відповідальності орендаря 

тощо; 
− у розгляді бізнес-планів та інших документів, які надаються орендодавцю для укладання 

договору оренди. 
Наступним етапом контролю має стати безпосередньо перевірка правильності відображення в 

обліку вартості поліпшення орендованих об’єктів нерухомості. Варто нагадати, що поліпшення 
орендованих основних засобів коштами орендаря (рис. 1) можуть здійснюватись з компенсацією 
орендареві понесених витрат, без компенсацій та у рахунок орендної плати.  

Під час перевірки правильності відображення в обліку вартості поліпшення орендованих 
основних засобів, виконаного коштами орендаря з компенсацією понесених витрат, слід пам’ятати, 
що чинним законодавством не передбачено порядок компенсування витрат орендареві, тобто ці 
питання орендар та орендодавець мають узгоджувати самостійно. Якщо, наприклад, орендар провів 
якісний ремонт (поліпшення) орендованої будівлі і після закінчення терміну оренди орендодавець 
зможе ще кілька років користуватися цією будівлею без додаткових витрат на ремонт, то сторони 
згідно ч. 3 ст. 778 ЦКУ можуть домовитися про компенсацію витрат або про зарахування вартості 
поліпшення в рахунок плати за користування орендованим майном [17]. 

Контроль за обліковим відображенням поліпшення орендованих основних засобів з 
компенсацією понесених витрат варто здійснювати у розрізі видів поліпшення, а саме: 

− здійснення відокремлених поліпшень (добудова, надбудова тощо); 
− здійснення невідокремлених поліпшень (модернізація, заміна, відновлення тощо за згодою 

сторін); 
− здійснення поліпшень з метою підтримки орендованого об’єкта нерухомості у робочому 

стану (у відповідності до умов договору оренди). 
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Рис. 1. Класифікація видів поліпшення орендованих об’єктів нерухомості за джерелами 
їх фінансування 

Джерело : власна розробка 
 
При перевірці здійснення відокремлених поліпшень слід пам’ятати, що орендар згідно ч. 2 

ст. 778 ЦКУ має право на вилучення поліпшення лише за можливості його відокремлення від об’єкта 
нерухомості без пошкоджень [17]. Посилання ж орендарів на ч. 4 ст. 778 ЦКУ про набуття права 
власності на поліпшене майно державної та комунальної власності за умови здійснення 
відокремлених поліпшень є безпідставним з тієї причини, що: 

− по-перше, влаштування орендарем власного бізнесу відповідно до обраного виду діяльності 
у орендованому приміщенні не дає йому підстав вимагати визнання права власності за об’єктом 
лише тому, що для організації виробничого процесу він поніс витрати на облаштування приміщення 
належним обладнанням [5, с. 40]; 

− по-друге, внутрішнє перепланування, переобладнання приміщення, у тому числі надання 
об’єкту нового функціонального призначення в межах існуючої капітальної будівлі не може 
призвести до створення нової речі; 

– по-третє, спеціальним законодавством, яке підлягає застосуванню щодо відчуження об’єктів 
державної та комунальної власності, є приватизаційне законодавство, і в ньому не передбачено 
іншого шляху переходу права власності на таке майно, окрім його приватизації. 

Тож, у випадку, якщо орендар за згодою орендодавця зробив поліпшення, які не можна 
відокремити від об’єкта нерухомості, наймач згідно ч. 3 ст. 778 ЦКУ має право на відшкодування 
вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування майном. 
У протилежному ж випадку – якщо орендар без згоди орендодавця зробив поліпшення, які не можна 
відокремити, згідно ч. 5 ст. 778 ЦКУ орендар не має права на відшкодування їх вартості [17]. 

Наступним етапом контролю має стати перевірка правильності відображення витрат по 
експлуатації майна, переданого в оренду та отриманого доходу у вигляді орендної плати. На 
даному етапі перевіряючому слід визначитись зі складом експлуатаційних витрат на утримання 
житлових та нежитлових приміщень. 
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До експлуатаційних витрат на утримання переданих в оренду житлових приміщень входять: 
−  вартість комунальних послуг, включаючи споживання електроенергії, опалення, 

водоспоживання та водовідведення, вивіз побутових відходів тощо; 
−  експлуатаційні витрати, а саме: витрати на прибирання прибудинкової території та 

приміщень, охорону, дезінфекцію, обслуговування внутрішньої системи водо- і теплопостачання та 
водовідведення, тобто витрати на експлуатацію будинку та прибудинкової території. 

Розподіл витрат на утримання зданого в оренду приміщення між орендарями здійснюється 
орендодавцем залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем 
тепло-, водопостачання, каналізації за спеціальними розрахунками, а неподільній частині – 
пропорційно до розміру орендованої площі. 

Склад витрат підприємств житлового господарства, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 червня 1998 р. за № 939. Нормативного акта, який би визначав склад витрат 
на утримання нежилих приміщень, на цей час немає. Щоправда, спроба врегулювати хоч одну із 
статей кошторису витрат на утримання нежилих приміщень, була прийнята законодавцем України у 
вигляді Закону «Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення 
плати за спожиті комунальні послуги на утримання прибудинкових територій». Зокрема ч. 1 ст. 1 
Закону передбачено, що суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують нежилі будинки і 
приміщення, орендовані ними на підставі договору, для провадження цієї діяльності сплачують 
комунальні послуги за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують 
повну вартість їхнього надання та пропорційну частку витрат на утримання прибудинкової території 
[14]. У наведеній вище нормі йдеться про відшкодування пропорційної частки витрат на утримання 
прибудинкової території. Та, врегулювання лише одного пункту кошторису витрат в такій 
розповсюдженій, динамічній та ресурсній сфері господарювання, як оренда державного нерухомого 
майна, є вкрай недостатнім. 

Як відомо, «білі плями» у законодавстві швидко заповнюються не найкращим для держави 
чином та спричиняють суперечливі та конфліктні ситуації, які на практиці не вирішуються навіть у 
судовому порядку. Від неврахування у кошторисі певних витрат страждають державні інтереси, тому 
що на суму вказаних вище витрат недоотримуються податки (зокрема, податок на додану 
вартість) [6]. 

Що стосується перевірки доходів, то слід зазначити, що орендодавець дохід від операційної 
оренди має визнавати доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом 
строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід чи потенціалу корисності, 
пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди, і в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності відображати як збільшення дебіторської заборгованості та отримання доходу [7]. Тож, при 
перевірці правильності відображення в обліку отриманих доходів від операційної оренди слід 
вивчити інформацію, викладену в меморіальному ордері № 4 «Накопичувальна відомість за 
розрахунками з іншими дебіторами» (у розрізі КЕКВ) та фінансовій звітності (форми № 4-1д, 4-1м 
«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами») [11]. 

Наступним етапом контролю має стати перевірка правильності відображення вартості 
поліпшення орендованих об’єктів нерухомості в податковому обліку бюджетних установ. 

Слід наголосити, що порядок оподаткування неприбуткових організацій та установ, до яких, 
зокрема, належать органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені 
ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, 
встановлено п. 157.1 та п. 157.2 ст. 157 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [10]. 

Згідно з абзацом другим п. 157.10 ст. 157 ПКУ, доходи неприбуткових організацій 
звільняються від оподаткування за умови, що вони зараховуються до складу кошторисів (на 
спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно 
на фінансування видатків такого кошторису, розрахованого та затвердженого в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

У разі, якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для 
утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума 
перевищення має враховуватись у складі кошторису наступного року. При цьому із суми 
перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений 
у п. 151.1 ст. 151 ПКУ, не сплачується [10]. Враховуючи вищевикладене, кошти, які бюджетна 
установа отримує від надання майна в оренду, звільняються від оподаткування за умови, якщо 
такі кошти: 

−  передбачено кошторисом, затвердженим відповідно до Порядку № 228 [13]; 
−  зараховуються до доходів спеціального фонду (на спеціальний рахунок) відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу; 
−  використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі 

фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами). 
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Отже, у разі надання бюджетною установою приміщення в оренду, 50% коштів від здійснення 
такої операції зараховуються органами державного казначейства до спеціального фонду 
Державного бюджету України, а 50% –  безпосередньо на спеціальний рахунок бюджетної установи 
та, відповідно, такі кошти звільняються від оподаткування податком на прибуток [9]. Проте від 
сплати ПДВ бюджетні установи не звільняються. Тож, на етапі перевірці правильності відображення 
орендних операцій в податковому обліку основна увага має бути відведення правильності 
визначенню податкових зобов’язань з ПДВ та правильності їх відображення в податковій звітності. 

Тож, виходячи з вищевикладеного, контроль за правильністю облікового відображення 
вартості поліпшення об’єктів нерухомості, переданих в оренду, має здійснюватись у наступній 
послідовності (рис. 2): 

 
 

Рис. 2. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна 
бюджетних установ, переданого в операційну оренду 

Джерело : власна розробка 
 
Запровадження на практиці поданих пропозицій сприятиме отриманню повної та достовірної 

інформації про вартість поліпшення орендованих об’єктів нерухомості, виконаних коштами 
орендаря. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного 
дослідження приходимо до висновку, що при перевірці правильності облікового відображення 
поліпшень орендованих об’єктів нерухомості традиційно перевага віддається контролю 
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нерухомого майна, переданого в оренду 
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правильності відображення в обліку вартості поліпшень, виконаних коштами орендодавця, тож 
контроль за правильністю відображення в обліку операцій з поліпшення орендованого майна, 
виконаних коштами орендаря, практично залишається поза увагою, що є недопустимим. З метою 
усунення даного недоліку запропоновано практичні рекомендації щодо послідовності здійснення 
контролю за правильністю відображення в обліку операцій з поліпшення орендованого майна, 
виконаних коштами орендаря, запровадження яких на практиці дозволить забезпечити якість, 
обґрунтованість і достовірність отриманих результатів контролю, і тим самим сприятиме підвищення 
ефективності використання нерухомого майна бюджетних установ. 
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Левченко Н.М., Пустовалова В.М. КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ПЕРЕДАНОГО В ОПЕРАЦІЙНУ ОРЕНДУ 
Мета полягає у розробці практичних рекомендацій щодо послідовності виконання контрольних дій з 

перевірки й отримання повної та достовірної інформації про вартість поліпшення орендованих об’єктів 
нерухомості, виконаних коштами орендаря. 

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 
методи пізнання. У роботі використовувалися: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при 
уточненні економічної сутності оренди), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці 
практичних рекомендацій щодо послідовності контрою правильності облікового відображення поліпшення 
орендованого нерухомого майна), абстрактно-логічний метод – при узагальненні теоретичних положень, 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій. 
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Результати. Встановлено, що при перевірці правильності облікового відображення поліпшення 
орендованих об’єктів нерухомості традиційно перевага віддається контролю правильності відображення в 
обліку вартості поліпшення, виконаних коштами орендодавця, тож контроль за правильністю відображення в 
обліку операцій з поліпшення орендованого майна, виконаних коштами орендаря, практично залишається 
поза увагою. Розроблено практичні рекомендації щодо послідовності здійснення контролю за правильністю 
відображення в обліку операцій з поліпшення орендованого майна, виконаних коштами орендаря, 
запровадження яких на практиці дозволить забезпечити якість, обґрунтованість і достовірність отриманих 
результатів контролю, і тим самим сприятиме підвищення ефективності використання нерухомого майна 
бюджетних установ. 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо послідовності виконання контрольних дій 
з перевірки й отримання повної та достовірної інформації про вартість поліпшення орендованих об’єктів 
нерухомості, виконаних коштами орендаря. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі 
практичних рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання при організації контролю 
правильності відображення орендних операцій. 

Ключові слова: оренда, операційна оренда, нерухоме майно, поліпшення нерухомого майна, орендні 
платежі, вартість поліпшення. 

 
Levchenko N.M., Pustovalova V.M. CONTROL OF THE COR RECTNESS OF RECORDING 

IMPROVEMENT OF REAL ESTATE BUDGETARY INSTITUTIONS, SUBJECT TO OPERATING LEASES 
Purpose  is to develop practical recommendations for the run sequence of control actions to verify and 

obtain complete and accurate information on the cost of improvements of leased property made by the lessee. 
Methodology of research.   The study used as a general scientific and specific methods of learning. We 

used: methods of logical analysis, synthesis, induction and deduction (in the refinement of the economic substance 
of the lease), the method of systematic study of economic processes (in the development of practical 
recommendations for the sequence control of correctness in accounting improvements leased real property), the 
abstract-logical method – at generalization of theoretical positions, establishing causal relationships and forming 
conclusions and suggestions. 

Findings.  It has been established that the control of the accuracy in accounting the cost of improvements 
implemented by the funds of tenant is traditionally preferred in checking the accuracy of accounting reflection for 
improvement of leased real estate objects. So, monitoring operations of leasehold improvements on the correctness of 
reflection in accounting, implemented by the funds of tenant is practically ignored. 

Practical recommendations of operations on leasehold improvements for sequence implementation of the control 
over the accuracy reflection in accounting implemented by the funds of tenant have been developed. The implementation 
of these operations in practice will ensure the quality, validity and reliability of the obtained results of the control and 
thereby will contribute improving the efficiency of immovable property of budgetary institutions. 

Originality.  Scientific novelty lies in the substantiation of proposals on sequence of execution control actions on 
the verification and obtaining complete and accurate information about the cost of improving leased real estate objects 
implemented by the funds of tenant. 

Practical  value  of the results of the study is that the main provisions of this study in the form of practical 
recommendations can be used by business entities in the organization of the control of correctness in accounting 
lease operations. 

Key words:  lease, operating lease, real estate, improvement of real estate, lease payments, the cost of 
improvements. 

 
Левченко Н.М., Пустовалова В.М. КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 

УЛУЧШЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В 
ОПЕРАЦИОННУЮ АРЕНДУ 

Цель состоит в разработке практических рекомендаций относительно последовательности 
выполнения контрольных действий по проверке и получению полной и достоверной информации о 
стоимости улучшения арендованных объектов недвижимости, выполненных арендатором. 

Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и 
специфические методы познания. В работе использовались: методы логического анализа, синтеза, 
индукции и дедукции (при уточнении экономической сущности аренды), метод системного изучения 
хозяйственных процессов (при разработке практических рекомендаций относительно последовательности 
контроля правильности отражения в учете улучшения арендованного недвижимого имущества), абстрактно-
логический метод – при обобщении теоретических положений, установлении причинно-следственных связей 
и формировании выводов и предложений. 

Результаты. Установлено, что при проверке правильности учетного отображения улучшения 
арендованных объектов недвижимости традиционно предпочтение отдается контролю правильности 
отражения в учете стоимости улучшения, выполненных средствами арендодателя, поэтому контроль за 
правильностью отражения в учете операций по улучшению арендованного имущества, выполненных 
средствами арендатора, практически остается без внимания. Разработаны практические рекомендации по 
последовательности осуществления контроля за правильностью отражения в учете операций по улучшению 
арендованного имущества, выполненных средствами арендатора, внедрение которых на практике позволит 
обеспечить качество, обоснованность и достоверность полученных результатов контроля, и тем самым 
будет способствовать повышению эффективности использования недвижимого имущества бюджетных 
учреждений.  
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Научная новизна заключается в обосновании предложений по последовательности выполнения 
контрольных действий по проверке и получения полной и достоверной информации о стоимости улучшения 
арендованных объектов недвижимости, выполненных средствами арендатора. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные положения 
данного исследования в форме практических рекомендаций могут быть использованы субъектами 
хозяйствования при организации контроля правильности отражения в учете арендных операций. 

Ключевые слова: аренда, операционная аренда, недвижимость, улучшение недвижимого 
имущества, арендные платежи, стоимость улучшения. 

 
 
 
УДК 658.003:631.15 

Сава А.П., 
к.е.н., с.н.с., завідувач науково-технологічного  

відділу аграрної економіки, інформаційно-аналітичної  
роботи, маркетингу і трансферу інновацій, 

Тернопільська державна сільськогосподарська 
дослідна станція ІКСГП НААН, 

Завитій О.П., 
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку  

і правового забезпечення в АПВ, 
Тернопільський національний економічний університет 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Економічна діяльність у ринкових умовах передбачає в системі 
управління підприємством, зокрема сільськогосподарським, не тільки констатацію фактів 
господарського життя, але і висвітлення звітних показників у натуральному і вартісному вимірниках 
для подальшого її прогнозування. Його основним завданням є визначення результативності роботи 
господарства. Розглядаючи витрати як основний чинник формування рівня рентабельності, 
необхідно проаналізувати їхню ефективність. 

Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні є 
важливою народногосподарською проблемою. Її розв’язання залежить від комплексу 
макроекономічних чинників. Водночас вагомі результати діяльності в значній мірі залежать від 
організаційно-економічних внутрішніх чинників, які потребують фахового вирішення низки проблем 
на підприємствах. 

Аграрний сектор економіки за останні десятиріччя характеризується значними 
диспропорціями в аграрному виробництві – поєднанням дрібних та крупних формувань, 
нерівномірними змінами рівнів обсягів виробництва в різних галузях АПК, постійним зростанням 
собівартості. Результатом цих процесів є збитковість основних галузей сільського господарства у 
більшості підприємств. 

Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, на наш 
погляд, насамперед, залежить від обґрунтування раціональних параметрів їх функціонування та 
розвитку, запровадження інтенсивних технологій агропромислового виробництва, поліпшення рівня 
використання трудового потенціалу тощо. Все це зумовлює необхідність застосування адекватної 
оцінки (економічної діагностики) діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку теоретичних та 
методологічних засад економічного аналізу як науки, обґрунтування методики оцінки ефективності 
діяльності підприємств, зокрема аграрного сектору економіки, в сучасних умовах господарювання 
висвітлено у працях багатьох вчених-економістів: Андрійчук В. Г. [2], Дієсперов В.С. [3], 
Ковальчук М. І. [4], Лахтіонова Л. А. [5], Личева В. В. [6], Мних Є. В. [8], Попович П. Я. [9], 
Савицька Г. В. [10] тощо.  

Проте в умовах економічної невизначеності та просування суб’єктів аграрного бізнесу на 
міжнародні ринки варто було б визначити комплексність організаційних питань та методичних 
процедур щодо оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, що вирішено в 
економічній літературі не в повній мірі. 
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Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обґрунтування організаційних аспектів 
економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств та запропонування методики 
оцінки їх ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед основних економічних критеріїв 
ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства, як і будь якого господарюючого 
суб’єкта, є прибуток. Завдяки прибутку, одержаного від порівняння доходів з витратами, і 
ефективності як результату їх зіставлення, визначають фінансовий стан підприємств і 
зацікавленість власників у господарській діяльності та відповідно в створенні доданої вартості для 
подальшого розвитку. Тому застосування адекватних інструментів оцінки ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств стає дедалі актуальнішим. 

Основним механізмом реалізації цієї мети на сьогодні є статистичне вивчення показників 
господарської діяльності аграрних формувань, визначення рівня витрат і доходів та моделювання 
їх оптимального співвідношення, тобто досягнення умов беззбиткової діяльності. Тут 
найважливішим питанням є правильно оцінити фактичний їх рівень, передбачити майбутні 
тенденції поведінки та віднайти ефективні рішення в умовах невизначеності. 

У процесі оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств згідно сучасної 
статистичної методології вважаємо за необхідне визначати наступні показники: 

• натуральні показники обсягів виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції; 
• величина і структура витрат на виробництво продукції; 
• повна собівартість та чистий дохід від реалізації продукції; 
• рівень рентабельності (збитковості). 
Слід врахувати і те, що для досягнення більшої об’єктивності розрахунків показників 

обчислення доцільно здійснювати за період не менше 3 років, за видами продукції, організаційно-
правовими формами господарювання та регіонами. 

Здійснюючи економічну оцінку основних параметрів господарювання аграрних формувань, 
виникає потреба розробки концептуального підходу до визначення змісту показників і методів їх 
побудови за інформаційними ресурсами звітності. На наш погляд, він повинен базуватися на 
синтезі комплексного вивчення показників діяльності сільськогосподарських підприємств України як 
важливої складової вітчизняної економічної системи. При цьому основним завдання його реалізації 
є розробка методології економічної діагностики на основі об’єктивних інформаційних ресурсів 
обліку і звітності. 

Наступним етапом проведення оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств є вивчення витрат, що формуються при витрачанні різноманітних виробничих 
ресурсів. 

Оцінка ефективності витрат – один з етапів комплексного економічного аналізу господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств, що має важливе значення для економіки усіх сфер 
агропромислового комплексу. В умовах нестабільності національної економіки, впливу інфляційних 
процесів, обмеженості запасів ресурсів та постійного зростання на них цін, особливо під час 
сезонних робіт, оцінювання ефективності витрат дає змогу визначати здатність аграрних 
підприємств виживати на ринку в сучасних умовах господарювання. 

Основний показник цього аналізу – собівартість продукції. Її рівень відображає фінансовий 
стан підприємства, темпи розширеного відтворення, раціональне використання виробничих 
ресурсів та ін. Актуальним питанням в управлінні є зниження собівартості й досягнення її 
оптимального рівня. Багато в чому величина собівартості продукції залежить від її аналізу. 

Оцінка ефективності витрат через механізм проведення аналізу собівартості продукції є 
важливим елементом управління. Цієї думки дотримується більшість економістів. Зокрема, П. 
Попович вважає, що основною метою такого аналізу є „…виявлення можливості раціонального 
використання виробничих ресурсів, зменшення затрат на виробництво, реалізацію і забезпечення 
зростання прибутку” [9]. 

Для її розв’язання перед ним ставиться низка завдань: 
– здійснення контролю за додержанням плану зниження собівартості та оцінювання її 

динаміки; 
– вивчення впливу чинників на величину собівартості; 
– виявлення резервів зниження рівня собівартості й економії виробничих ресурсів; 
– оцінювання отриманих результатів та розробка заходів і подальших дій для досягнення 

ефективності роботи. 
При цьому об’єктами досліджень є загальна сума витрат за елементами, витрати на гривню 

продукції, собівартість окремих видів продукції, витрати за статтями та центрами відповідальності. 
Необхідність поділу аналітичної роботи на певні етапи передбачає його проведення протягом 
усього життєвого циклу продукції. Акцент робиться на попередній і перспективний аналіз. 

Враховуючи роль, цілі та об’єкти оцінки ефективності витрат, в умовах ринкової економіки 
можна застосувати модель їх визначення. Її можна зобразити у вигляді схеми (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель визначення ефективності витрат 
Джерело: авторська розробка 
 
В свою чергу, В. Личева пропонує передбачити в оцінці ефективності витрат наступні етапи: 
1. Вивчення використання виробничих ресурсів і виявлення впливу основних чинників на 

рівень ефективності витрат у базисному та прогнозному періодах. 
2. Проведення економічних розрахунків їхньої ефективності при різних варіантах 

пріоритетних напрямів використання. 
3. Порівняння показників ефективності витрат за різних умов виробництва продукції [6, с. 48]. 
У методиці оцінці ефективності витрат Г. Савицька виділяє такі етапи: 
а) аналіз динаміки собівартості продукції; 
б) аналіз виконання плану за рівнем собівартості продукції; 
в) міжгосподарський порівняльний аналіз собівартості продукції; 
г) факторний аналіз собівартості продукції загалом, за видами і статтями витрат; 
д) визначення резервів зниження собівартості продукції [10, с. 185]. 

Аналіз можливостей підвищення ефективності витрат 
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На нашу думку, аналіз собівартості продукції необхідно розпочинати з вивчення динаміки 
загальної суми витрат загалом та за структурними елементами. Таким чином, забезпечується 
оцінювання матеріало-, трудо- і фондомісткості й енергоємності з метою підвищення 
продуктивності здійснюваних витрат. 

Загалом аналіз ситуації в галузях АПК за останні роки показує, що у кожній із них витрати 
змінюються по-різному. В залежності від технологічних особливостей вирощування 
сільськогосподарських культур і виробництва тваринницької продукції прослідковується різна їх 
строкатість за елементами. На виявлені зміни впливає низка чинників. Серед них можна виділити 
такі: обсяг виробництва, структура видів продукції, рівень змінних витрат на одиницю продукції, 
величина постійних витрат. 

Їхній вплив можна розрахувати за допомогою такої формули: 
 

                                             ПВ)ЗВСПП(ВВ
і

+⋅⋅=∑ ,     (1) 

 
де ВВ – витрати на виробництво; П – обсяг продукції; СП – структура продукції; ЗВі – змінні 

витрати одиниці продукції; ПВ – сума постійних витрат. 
Для оцінки впливу вказаних чинників на величину витрат виробництва нами запропоновано 

методику їх факторного аналізу на прикладі аграрних підприємств (табл. 1). 
Таблиця 1 

Методика факторного аналізу витрат на виробництво аграрних підприємств 
 

Витрати 

Чинники зміни витрат 
обсяг 
продукції 

(П) 

структура 
продукції 

(СП) 

змінні 
витрати 

(ЗВі) 

постійні 
витрати 

(ПВ) 

ВВ0: 

∑ (П0 * ЗВі0) + ПВ0. 
t0 t0 t0 t0 

ВВ0Івп : витрати t0– періоду з урахуванням 
обсягу продукції t1 – періоду при збереженні 
базової структури: 

∑ (П0 * ЗВі0) * ІВП + ПВ0. 

t1 t0 t0 t0 

ВВ0П1 : витрати за рівнем t0– періоду на 
фактичний випуск продукції при фактичній 
структурі у t1 – періоді: 

∑ (П1 * ЗВі0) + ПВ0. 

t1 t1 t0 t0 

ВВ1ПВ0:  витрати при базовому рівні постійних 
витрат: 

∑ (П1 * ЗВі1) + ПВ0. 
t1 t1 t1 t0 

ВВ1: 

∑ (П1 * ЗВі1) + ПВ1 
t1 t1 t1 t1 

Джерело: авторська розробка 
 
Ще одним чинником, який має важливе значення, є вартість виробничих ресурсів. Його 

необхідно враховувати разом зі змінами інфляції. Так, Г. Савицька акцентує увагу на інфляційному 
прирості амортизації, орендної плати, відсотків за кредит, спожитих послуг та ін. [11]. 

Як вважає В. Личева, під час аналізу ефективності витрат „…помітну роль відіграють також: 
затрати трудових ресурсів на 1 га землі і 1 голову тварин; рівень забезпеченості 
сільськогосподарського виробництва матеріальними і трудовими ресурсами, їхня кількість і 
співвідношення; фондозабезпеченість і ступінь механізації виробничих процесів; якість землі і 
розташування підприємства; ринок збуту; якість, строки і ціна реалізації продукції” [6, с. 49]. 

Оскільки основна питома вага у собівартості продукції належить матеріальним витратам, а 
зовнішні чинники у зростанні собівартості займають найбільшу частку, необхідно враховувати в 
аналізі ефективності витрат і методику визначення вартості ресурсів. 

У своїх дослідженнях на це звертає увагу В. Хліпальська. Вона дійшла такого висновку: 
„Первісною вартістю товару потрібно вважати вартість самого товару, не враховуючи всіх витрат 
придбання та зберігання” [14, с. 12]. Цим дослідниця пояснює актуальність вартості саме у момент 
придбання, до якого не входять інші витрати. Таким чином, формується резерв зниження 
собівартості і збільшення обсягу виробництва у майбутніх звітних періодах. 
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Для визначення ефективності виробництва взагалі необхідно також проаналізувати 
можливості просування на ринку окремих видів продукції. Найбільш характерним показником, який 
вказує на зв'язок між собівартістю і прибутком, є витрати на гривню валової продукції. 

 

                                                            
ВП

ВВ
В

м
= ,                                             (2) 

де Вм – витрати на гривню валової продукції; ВВ – витрати на виробництво; ВП – валова 
продукція. 

 
Його вивчення проводять у динаміці за кілька років та у порівнянні з іншими структурними 

підрозділами сільськогосподарських підприємств. 
Практичні дані вказують, що у сільськогосподарських підприємствах регіону відбувається 

процес зниження ефективності витрат. Це свідчить про тенденцію до їхнього зростання. Підвищення 
здійснюваних витрат на гривню валової продукції пояснюється різними чинниками. Серед них слід 
вказати такі як співвідношення витрат за видами діяльності, спеціалізацією виробництва, зростання 
цін на ресурси та коливання відпускних цін на готову продукцію (Ці).  

Методика розрахунок впливу чинників на зміну суми витрат на гривню валової продукції 
аграрних підприємств відображена у табл. 2. 

Таблиця 2 
Методика розрахунок впливу чинників на зміну суми витрат на гривню валової продукції 

аграрних підприємств 
 

Витрати на гривню валової 
продукції, грн. 

Чинник 

обсяг 
виробництва 

(П) 

структура 
виробництва 

(СП) 

рівень 
питомих 
змінних 
витрат 
(ЗВі) 

сума 
постійних 
витрат 
(ПВ) 

відпускні 
ціни на 
продукцію 

(Ці) 

Вм0 = ВВ0 / ВП0 t0 t0 t0 t0 t0 

Вмум1 = ВВ0Івп / ВП0Івп t1 t1 t0 t0 t0 

Вмум2 = ВВ0П1 / ВП0П1 t1 t1 t0 t0 t0 

Вмум3 = ВВ1ПВ0 / ВП0ПВ0 t1 t1 t1 t0 t0 

Вмум4 = ВВ1 / ВП0ПВ0 t1 t1 t1 t1 t0 

Вм1 = ВВ1 / ВП1 t1 t1 t1 t1 t1 

∆Вмзаг = Вм0 – Вм1 
∆ВмП = 

Вм0 – Вмум1 
∆ВмСП = Вмум1 – 

Вмум2 

∆ВмЗВі = 
Вмум2 – 
Вмум3 

∆ВмПВ = 
Вмум3 – 
Вмум4 

∆ВмЦі = 
Вмум4 – Вм1 

Джерело: авторська розробка 
 

Як показують розрахунки, найбільший вплив на зміну суми витрат на гривню валової продукції 
має динаміка поведінки змінних і постійних витрат. Враховуючи перевагу зовнішніх чинників у 
вартості ресурсів та їхню матеріаломісткість, вважаємо за необхідне проводити аналіз і за 
реалістичними цінами на ресурси. 

Факторна модель витратомісткості витрат продукції (Вм) виглядає так: 
 

                                          
)(

)(

ЦіСПП

ПВЗВіСПП

ВП

ВВ
Вм

⋅⋅∑

+⋅⋅∑==  .                                                   (3) 

 
Його механізм полягає в оцінювані можливостей альтернативних варіантів застосування видів 

ресурсів для виробництва певної продукції в умовах їхньої обмеженості та цінового паритету на 
промислову й сільськогосподарську продукцію. Модель такого аналізу передбачає наявність кількох 
блоків. Враховуючи вартість ресурсу, кількість якого обмежена, необхідно вибрати напрям 
виконання при вищій ефективності виробництва окремого виду продукції. 

Тут варто дотримуватись співвідношення приросту вартості продукції і ресурсу. В кінцевому 
результаті оптимальний рівень вартості продукції певного виду порівнюється із фактичним, що має 
бути більшим [6, с. 52]. 
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Наступним етапом оцінки ефективності витрат аграрних підприємств є оцінювання 
собівартості окремих видів продукції. Його проведення здійснюють з метою глибшого і більш 
всебічного дослідження цієї проблеми. Поряд з цим важливим є аналіз структури витрат на 
виробництво продукції. Це дає змогу до певної міри знизити ризик інфляційних процесів. 

Крім чинників, що мають об’єктивний характер, на зміни у рівні собівартості продукції впливає 
низка суб’єктивних чинників, серед яких: урожайність культур і продуктивність тварин; дотримання 
технологічних вимог та ступінь механізації; рівень концентрації й спеціалізації виробництва; 
організація праці окремих підрозділів та інші. Від ефективності роботи кожного із центру витрат 
(відповідальності) залежить життєздатність сільськогосподарського підприємства загалом. 

Таким чином, аналіз проводиться на всіх рівнях управління. Його основною метою є визначити 
здатність впливати на виробничі процеси. Дієвість аналізу визначається плануванням й обліком 
витрат, відповідальністю менеджера за здійснені витрати. Отримані дані у звітах аналізуються з 
метою вивчення відхилень від планового рівня витрат на виробництво, встановлення причин та 
вжиття відповідних заходів для мінімізації негативних процесів. 

Окрім цього, важливим елементом у діяльності сільськогосподарських підприємств є 
планування витрат. В умовах, в яких функціонують досліджувані нами підприємства АПК, процес 
планування має визначальну роль. На початковій стадії планування такі підприємства 
обґрунтовують виробничу програму і закладають її в основу кошторису доходів та витрат. У процесі 
його виконання вносяться зміни з врахуванням динаміки ринку. Тут визначальною є напруженість 
показників кошторису. Аналіз його виконання проводять з метою вивчення чинників впливу змін 
планових показників, резервів раціоналізації кошторисних витрат та їхньої ефективності в розрізі 
елементів чи статей. 

Як показує практика, кошторис витрат аграрних підприємств часто встановлюється без 
обґрунтування розрахунків, а параметри показників не завжди відповідають реальним потребам. 
Через це, виникає обмежений доступ управлінських ресурсів до ефективної організації 
господарської діяльності. На нашу думку, в ситуації, що склалася у сільськогосподарських 
підприємствах, доцільно вести мову про аналіз ефективності управлінської системи. 

У своїй праці на це вказує і С.Філіпова. Вона вводить поняття „ефективне управлінське 
рішення”, яке означає, що ефективність певного рішення випливає з вищих оцінок критеріїв її 
визначення, порівняно з іншим рішенням [13, с. 195]. Тут критерій має бути лише один. Для 
прикладу, серед них можна виділити такі: рівень витрат на виробництво одиниці продукції, 
матеріало- чи трудомісткість продукції, функціонування всієї системи управління або граничний 
показник критерію. 

Характер рішення визначається величиною кількісних і якісних показників оцінювання 
ефективності управління: 

1. Кількісні: частка ринку; збільшення обсягів виробництва та збуту; рівень витрат; 
ефективність використання виробничих ресурсів; продуктивність праці; рентабельність галузей 
господарства. 

2. Якісні: досягнення вищого рівня професійності; розширення співпраці виробництва і науки; 
вдосконалення знань щодо кон’юнктури ринку; зниження впливу ризиків; можливість приймати 
альтернативні рішення, що будуть більш ефективними. 

Один з основних критеріїв оцінювання – досягнення певного ефекту на величину витрат, 
пов’язаних з виконанням управлінського рішення. Їх розраховують як співвідношення фактичних 
витрат до планових. Таким чином, йдеться про їхній вплив на собівартість продукції. Результатом 
аналізу має бути виявлення резервів зниження собівартості. 

Джерелами оптимізації рівня собівартості є, по-перше, збільшення обсягу виробництва або 
його розширення, а по-друге, скорочення самих витрат шляхом підвищення продуктивності чи 
ефективності використання ресурсів. В умовах обмеженої їхньої наявності інтенсивний шлях є більш 
прийнятним. 

Як відомо, фактичний рівень собівартості продукції розраховується в кінці року, тому вплинути 
на нього вже неможливо. Працюючи з плановими показниками протягом року, необхідно вивчати 
зміни для формування кінцевої собівартості за допомогою оперативного аналізу за кожним видом 
робіт, сільськогосподарською культурою та ін. 

У процесі його проведення спочатку визначають різницю між фактичними і плановими 
витратами на виробництво одиниці продукції на кожному етапі робіт. Враховуючи природно-
кліматичні та технологічні аспекти, з’ясовують причини змін за основними статтями витрат. Таким 
чином, забезпечується контроль за використанням матеріальних, трудових та інших ресурсів. 

Вважаємо, що багатогранність проблеми оцінки ефективності витрат сільськогосподарських 
підприємств потребує системного і комплексного вирішення. При цьому доцільно визначити роль 
витрат в ефективному господарюванні; розробити алгоритм економічного аналізу витрат із 
зазначенням завдань та об’єктів; обрати методи і прийоми аналізу; забезпечити раціональне 
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використання виробничих ресурсів; врахувати усі чинники як зовнішніх, так і внутрішніх, що мають 
вплив на процес формування витрат. 

Наступним етапом проведення оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств є вивчення прибутковості і відповідно рентабельності. 

В економічній літературі та на практиці доведено, що основним показником, який характеризує 
ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств є валовий прибуток (ВПриб). 
Валовий прибуток, який можна назвати джерелом покриття витрат і формування операційного 
прибутку, обчислюється за формулою: 

 

                                     ∑∑
==

−=
n

i

n

i

ВСОРЦРОРВПриб
11

** ,                          (4) 

 
де ОР – обсяг реалізації (продажу) аграрної продукції в натуральному виразі; ЦР – ціна 

реалізації одиниці продукції (робіт, послуг); ВС – виробнича собівартість одиниці продукції (робіт, 
послуг). 

 
Відповідно операційний прибуток є різницею між валовим прибутком (ВПриб) та постійними 

витратами (ПВ). За умови, коли постійні витрати прямують до нуля (ПВ→0), операційний прибуток 
прямує до валового прибутку (ОПриб→ВПриб). Ці закономірності цінні при статистичному вивченні 
впливу динаміки виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, її собівартості і ціни 
реалізації на прибутковість діяльності. 

Загалом же ефективність господарювання економічних систем зручно діагностувати за 
допомогою статистичних відносних показників інтенсивності: валової (ПВЧД) і оперативної (ПОЧД) 
прибутковості чистого доходу: 

 
                                               ЧДВПрибПВЧД ÷= ,                           (5) 

 
                                             ЧДОПрибПО

ЧД
÷= .                                        (6) 

 
Валова прибутковість характеризує ефективність роботи внутрішніх підрозділів підприємств за 

їхніми центрами витрат і відповідальності, де відбувається формування основних виробничих 
витрат. Прибутковість чистого доходу за операційним прибутком свідчить про ефективність 
використання ресурсів в процесі виробництва, управління і збуту. 

Як вказують дані проведеної діагностики збільшення прибутку в сільськогосподарських 
підприємствах відбувається шляхом приросту чистого доходу (виручки) від реалізації продукції при 
оптимізації рівня витрат та нарощування обсягів виробництва. 

На сучасному етапі реформування аграрного сектору економіки України для прийняття 
управлінських рішень зростає потреба у розрахунках і моделюванні можливих рівнів показників 
результатів діяльності сільськогосподарських підприємств та застосуванні при цьому адекватних 
методів оцінки функціональних взаємозв’язків і взаємозалежностей між економічними явищами. 

Дієвим інструментом перспективного управління ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств може виступати економічна діагностика та моделювання 
функціональних зв’язків факторних ознак. 

З цією метою в економічній літературі пропонують застосовувати статистичні показники 
цінового (ОЛЦ), натурального (ОЛН) і комбінованого (ОЛК) операційного лівериджу, а також моделі 
функціональних зв’язків впливу цін (ЦЗ, ЦЗБ) і натуральних обсягів реалізації (НЗ, НЗБ) на фінансовий 
результат господарської діяльності [4]. 

Показники операційного лівериджу характеризуються відносними величинами інтенсивності, 
які вказують на те, скільки одиниць однієї сукупності припадає на одиницю іншої. Це дозволяє  з 
високим рівнем точності виконати прогнозні розрахунки показників, між якими існують чіткі 
причинно-наслідкові (функціональні) зв’язки. 

В моделях розрахунків операційного лівериджу взаємозв’язки між показниками звітності 
сільськогосподарських підприємств реалізуються таким чином: 

 
                                                            

ОЛЦ ПЧДО ÷= ,                                       (7) 

 
що показує, яка сума чистого доходу (ЧД) створює на сільськогосподарському підприємстві 1 

гривню операційного прибутку (ПО); 
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ПВПрибО ÷= ,                         (8) 

 
що показує, яка сума валового прибутку (ВПриб) створює на сільськогосподарському 

підприємстві 1 гривню операційного прибутку (ПО); 
 
                                         ( ) ( )[ ] ( )ЗЛНЗЗЛЦООЛК НОНЦОППО ×++××=÷∆= 1 ,  (9) 

 
що показує темп приросту (спаду) операційного прибутку (∆ПО) від зміни цін (ЦЗ) і обсягів 

реалізації (НЗ) при заданому рівні ОЛЦ і ОЛН. 
Операційний ціновий, натуральний і комбінований ліверидж показують, у скільки разів темпи 

зміни прибутку перевищують темпи зміни чистого доходу, відповідно, від зміни цін, натуральних 
обсягів реалізації і обох факторів разом при відповідних витратах. При цьому основною метою таких 
моделей взаємозв’язку – виявити і кількісно виміряти вплив факторів на результат. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, наведена методика оцінки покликана 
відповісти на запитання про можливий ступінь регулювання витрат, цін, обсягів виробництва та 
реалізації продукції для забезпечення прибутковості та ефективної діяльності 
сільськогосподарських підприємств, особливо в сучасних умовах болісної адаптації галузі до 
ринкового середовища. 

Підсумовуючи дане питання, можна зробити наступні висновки. По-перше, для забезпечення 
дієздатності системи управління сільськогосподарських підприємств на всіх рівнях необхідно 
проводити економічну оцінку ефективності їх діяльності з метою прийняття оперативних рішень і 
стратегічного планування. По-друге, ефективність самого аналізу визначається комплексним та 
системним вивченням об’єктів дослідження, їхніх чинників і можливих наслідків змін середовища. 
По-третє, проведення оцінки має ґрунтуватись на якісній інформаційний базі та достовірних 
облікових джерелах. 

Бібілографічний список 
 

1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [М.В. Присяжнюк, 
М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.] ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-
Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с. 

2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз 
[Текст] / В.Г. Андрійчук: монографія, 2-е вид. без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 292 с. 

3. Дієсперов В.С. Оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств за статистичними 
формами звітності / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 68-73. 

4. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК : підручник / М.І. Ковальчук. 
– К. : КНЕУ, 2005. – 390 с. 

5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств : навч. посіб. / 
Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2004. – 365 с. 

6. Лычёва В.В. Формирование механизма управления производственными затратами в 
системе агропромышленного комплекса / В.В. Лычёва ; [под ред. Н.В. Рыскина, М.А. Ананьева]. – 
Саранск : Изд-во Мордовск. ун-та, 2001. – 160 с. 

7. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: 
монографія [Текст] / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с. 

8. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / Є.В. Мних. – К. : КНТЕУ, 
2008. – 513 с. 

9. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник / 
П.Я. Попович. – К : Знання, 2008. – 630 с. 

10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : учебник / 
Г.В. Савицкая– [3-е изд., испр.]. – Минск : Новое знание, 2003. – 696 с. 

11. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. пос. – 3-тє вид., випр. і 
доп. / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2007. – 668 с. 

12. Сільське господарство України. Статистичний збірник / за ред. Н.С. Власенко. – К. : 
Державна служба статистики України, 2014. – 400 с. 

13. Филлипова С.В. Управленческий анализ : теория и практика / С.В. Филлипова. – К. : 
АВРИО, 2004. – 336 с. – (Цикл „Современные управленческие технологии”).  

14. Хліпальська В.В. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та 
зберігання запасів, виходячи з методу оцінки вартості їх обліковування / В.В. Хліпальська. – Львів : 
ВМС, 2003. – 39 с. 

15. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності 
підприємства : монографія / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с. 

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 206 

References 
 

1. Prysiazhniuk, М.V., Zubets, М.V., Sabluk, P.Т. et al. (2011), Ahrarnyi sektor ekonomiky 
Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agricultural sector of Ukraine (state and prospects)], textbook, 
IAE,Kyiv, Ukraine, 1008 p. 

2. Andriichuk, V.H. (2006), Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriya, metodyka, 
analiz [The effectiveness of the agricultural enterprises: the theory, methodology, analysis], textbook, 
KNEU, Kyiv, Ukraine, 292 p. 

3. Diiesperov, V.S. (2009), Evaluation of agricultural enterprises by statistical reporting forms, 
Ekonomika APK, no. 9, pp. 68-73. 

4. Kovalchuk, М.І. (2005), Ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstv APK [Economic 
analysis of activity agricultural enterprises], textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine, 390 p. 

5. Lahtionova, L.А. (2004), Finansovyy analiz sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv [The 
financial analysis of agricultural enterprises], textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine, 365 p. 

6. Lycheva, V.V. (2001), Formyrovanye mekhanyzma upravlenyya proyzvodstvennymy 
zatratamy v systeme ahropromyshlennoho kompleksa [Formation of the mechanism of management of 
production costs in the agro-industrial complex], textbook, Publishing Mordoviya University, Saransk, 
Russia, 160 p. 

7. Malik, М.Y. and Nuzhna, O.A. (2007), Konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv: 
metodolohiia i mekhanizmy [The competitiveness of agricultural enterprises: methodology and 
mechanisms], textbook, IAE, Kyiv, Ukraine, 270 p. 

8. Mnykh, Ye.V. (2008), Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of 
enterprise activity], textbook, KNTEU, Kyiv, Ukraine, 513 p. 

9. Popovych, P.Ya. (2008), Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia 
[Economic analysis of activities of business entities], textbook, Znannya, Kyiv, Ukraine, 630 p. 

10. Savytskaia, H.V. (2003), Analiz khozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiy APK [Analysis of 
economic activity of agricultural enterprises], textbook, Novoe izdanie, Minsk, Belarus, 696 p. 

11. Savytska, H.V. (2007), Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of 
enterprise activity], textbook, Znannya, Kyiv, Ukraine, 668 p. 

12. Agriculture of Ukraine for 2013, (2014), Statistical Yearbook, Kyiv, Ukraine, 400 p. 
13. Filippova, S.V. (2004), Upravlencheskiy analiz : teoriya i praktika [Management analysis: 

theory and practice], textbook, AVRIO, Kyiv, Ukraine, 336 p. 
14. Khlіpalska, V.V. (2003), Analiz i otsinka efektyvnosti formuvannia vytrat z prydbannia ta 

zberihannia zapasiv, vykhodiachy z metodu otsinky vartosti ikh oblikovuvannia [Analysis and evaluation 
of formation costs of acquisition and storage of stocks based on their valuation accounting method], 
textbook, VMS, Lviv, Ukraine, 39 p. 

15. Shvydanenko, H.О. and Oleksiuk, О.І. (2002), Suchasna tekhnolohiia diahnostyky finansovo-
ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Modern technology diagnostics of financial-economic activity], 
textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine, 192 p. 

 
 
Сава А.П., Завитій О.П. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета - обґрунтувати організаційні аспекти економічного аналізу діяльності сільськогосподарських 

підприємств та запропонувати методику оцінки їх ефективності. 
Методика дослідження. Реалізація мети та завдань наукової роботи здійснена за допомогою 

наступних методів: системного підходу – при формуванні організаційних засад проведення економічного 
аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, узагальнення – при обґрунтуванні методики оцінки 
ефективності діяльності аграрних підприємств за запропонованою системою показників. 

Результати. Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено організаційну модель аналізу 
ефективності діяльності аграрних підприємств, визначено систему показників оцінки витрат, доходів, 
прибутку та рентабельності, що характеризується системним вивченням об’єктів дослідження, їхніх чинників 
і можливих наслідків змін середовища, запропоновано алгоритм проведення комплексного аналізу 
ефективності діяльності, що дозволить приймати оперативні та стратегічні рішення. 

Наукова новизна. Сформовано авторський погляд на організацію та проведення економічної оцінки 
ефективності діяльності аграрних підприємств, який ґрунтується на забезпеченні прийняття оперативних 
рішень і стратегічного планування, а також на комплексному та системному вивченні об’єктів дослідження, 
їхніх чинників і можливих наслідків змін середовища. 

Практична значущість результатів дослідження рекомендацій щодо процесу організації та 
проведення аналітичних процедур з оцінки ефективності аграрних підприємств, що дозволяє комплексно 
вивчати здійснення витрат, формування доходів та забезпечення ефективності сільськогосподарського 
виробництва, а також планувати їх для потреб менеджменту. 

Ключові слова: організація, методика, аналіз, оцінка, ефективність діяльності, аграрні підприємства. 
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Sava А.P., Zavytiy О.P. ORGANIZATION AND METHOD OF ECONOMIC ANALYSIS OF  EFFICIENCY OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Purpose  - substantiate organizational aspects of the economic analysis of agricultural enterprises and 
propose a methodology for evaluating their effectiveness. 

Methodology of research.  Implementation of the purposes and tasks the scientific work carried out by the 
following methods: a systematic approach - when forming organizational basis of the economic analysis of 
agricultural enterprises, generalization - with justification methodology for assessing the efficiency of agricultural 
enterprises on the proposed system of indicators. 

Findings.  Substantiated of theoretical position and developed an organizational model of analysis of the 
efficiency of agricultural enterprises, defined system of indicators to measure the costs, revenues, profits and 
profitability, which is characterized by systematic study of research objects, factors and their possible 
consequences of changes in the environment, proposed algorithm of complex analysis performance, which will 
make operational and strategic decisions. 

Originality.  Formed author's view of the organization and conduct of economic evaluation efficiency of 
agricultural enterprises, based on providing operational decision-making and strategic planning, as well as 
comprehensive and systematic study of research objects, their factors and possible effects of environmental 
changes. 

Practical value results of the study recommendations on the process of organizing and conducting 
analytical procedures to assess the effectiveness of agricultural enterprises, allowing comprehensive study of 
expenditure, income generation and ensure the efficiency of agricultural production, and plan for their management 
needs. 

Key words:  organization, methodology, analysis, evaluation, efficiency activity, agrarian enterprises. 
 
Сава А.П., Завытий О.П. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель - обосновать организационные аспекты экономического анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и предложить методику оценки их эффективности. 
Методика исследования. Реализация целей и задач научной работы осуществлена с помощью 

следующих методов: системного подхода - при формировании организационных основ проведения 
экономического анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий, обобщение - при обосновании 
методики оценки эффективности деятельности аграрных предприятий по предложенной системой 
показателей. 

Результаты. Обоснованы теоретические положения и разработана организационная модель 
анализа эффективности деятельности аграрных предприятий, определена система показателей оценки 
издержек, доходов, прибыли и рентабельности, характеризуется системным изучением объектов 
исследования, их факторов и возможных последствий изменений среды, предложен алгоритм проведения 
комплексного анализа эффективности деятельности, что позволит принимать оперативные и стратегические 
решения. 

Научная новизна. Сформирован авторский взгляд на организацию и проведение экономической 
оценки эффективности деятельности аграрных предприятий, основанный на обеспечении принятия 
оперативных решений и стратегического планирования, а также на комплексном и системном изучении 
объектов исследования, их факторов и возможных последствий изменений среды. 

Практическая значимость результатов исследования рекомендаций относительно процесса 
организации и проведения аналитических процедур по оценке эффективности аграрных предприятий, что 
позволяет комплексно изучать осуществления расходов, формирования доходов и обеспечения 
эффективности сельскохозяйственного производства, а также планировать их для нужд менеджмента. 

Ключевые слова: организация, методика, анализ, оценка, эффективность деятельности, аграрные 
предприятия. 
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ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Ефективність функціонування аграрного сектору економіки і 

кожного окремого сільськогосподарського підприємства переважно визначається 
конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання та виробленої аграрної продукції. В свою чергу 
цей процес базується на раціональному використанні виробничих ресурсів, серед яких ключову 
роль відіграють основні засоби як засоби праці виробничого циклу. 

Забезпечення позитивних структурних змін і трансформацій в аграрній галузі на макрорівні 
залежить від процесу відтворення основних засобів на кожному сільськогосподарському 
підприємстві, особливо в умовах швидких темпів фізичного та морального старіння об’єктів 
основних фондів. Тому з метою прийняття адекватних управлінських рішень у сільськогосподарській 
діяльності необхідно володіти необхідного рівня обсягу та якості інформацією про стан, 
використання та ефективність відтворення основних засобів, що сприятиме формуванню 
достовірної і повномасштабної інформаційної бази про стан галузі в частині матеріально-технічного 
забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням дослідження основних засобів, їх 
ролі в економічних процесах підприємств присвячено багато наукових робіт, в яких розглянуто 
окремі сторони об’єкту: визнання основних засобів, їх склад, оцінка вартості, показники 
ефективності використання основних засобів або їх відтворення. Серед авторів можна виділити 
наступних вчених: Андрійчук В.Г. [1], Богацьку Н.М. [2], Ковальчук М.І., Лапіну Е.В., Левицьку І.В. [3], 
Могилову М.М. [4], Осипову П.В., Поповича П.Я. тощо. 

Поряд із цим постає необхідність в обґрунтуванні інноваційних механізмів оцінки стану та 
використання основних засобів для подальшого реформування амортизаційної та інфляційної 
політики в процесі прискореного їх відтворення. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є дати оцінку стану і ступеню 
ефективності використання основних засобів в аграрному секторі та обґрунтувати шляхи більш 
ефективного їх відтворення в рамках глобалізаційного вектору розвитку аграрного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одними із найбільш загальними 
макроекономічними показниками, що характеризують стан розвитку аграрного сектору економіки, є 
його ресурсозабезпеченість, фінансові результати та рентабельність виробництва. Між величиною 
цих показників та параметрами стану і використання основних засобів існує тісний зв'язок, оскільки 
власне через обсяг капітальних інвестицій у придбання основних засобів та їх використання у формі 
амортизаційних відрахувань вони впливають на рівень собівартості і як наслідок на прибутковість. 

Як свідчать статистичні дані рівень прибутковості і рентабельності в аграрному секторі 
економіки Тернопільської області значною мірою коливається і в останні роки має тенденцію до 
зниження (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ефективність сільськогосподарського виробництва  

в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області  
 

Показники 
Рік  2013 р. до 

2010 р. 
2013 р. до 

2012 р. 
2010 2011 2012 2013 

+,- % +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Прибуток, збиток (–),  
від реалізації сільськогосподарської 
продукції, млн. грн. 

322,5 734,7 507,7 279,3 -43,2 86,6 -228,4 55,0 

у тому числі         

продукції рослинництва 317,1 716,6 475,4 239,8 -77,3 75,6 -235,6 50,4 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

продукції тваринництва 5,4 18,1 32,3 39,5 34,1 731,5 7,2 122,3 
Рівень рентабельності (збитковості) 
виробництва сільськогосподарської  
продукції, % 

16,1 27,5 15,3 8,1 -8,0 х -7,2 х 

у тому числі         

продукції рослинництва 18,1 30,9 16,4 8,3 -9,8 х -8,1 х 

продукції тваринництва 2,1 5,1 7,7 7,1 5,0 х -0,6 х 
Джерело: [9, с. 30] 

 
Згідно даних таблиці 1 прибутковість сільськогосподарських підприємств за останні чотири 

роки зменшилась на 43,2 млн. грн. в абсолютному виражені, а за 2013 рік аж на 228,4 млн. грн. 
Особливо низькі результати сформувалися у галях рослинництва. Відносні параметри знизилися 
відповідно на 8,0 та 7,2 відсотки. 

Окремі фахівці стверджують, що при оцінці фінансових параметрів діяльності підприємств 
варто враховувати вплив ефективності використання основних фондів, тобто інтегрований 
фінансовий показник необхідно модулювати з урахуванням таких показників фондовіддачі та 
фондорентабельності [7]. 

Вони дієві, насамперед, на рівні окремих сільськогосподарських підприємств, оскільки будуть 
забезпечувати інтенсивних шлях розвитку окремих галузей суб’єкта та сприятимуть підвищенню 
продуктивності праці та рентабельності підприємства загалом. Підтвердженням важливості 
основних засобів в аграрному секторі економіки, які входять до складу необоротних активів 
підприємств, є їх частка у підприємствах усіх галузей економіки (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структура балансу підприємств Тернопільської області 

за видами економічної діяльності за 2013 рік  
(тис. грн.) 

Галузі економіки 

Актив Відхилення 

необоротні активи 

+,– % на 1 січня 
2013 р. 

на 31 грудня 
2013 р. 

Усі галузі економіки 15581202,1 18109452,0 2528249,9 116,2 

У відсотках 100 100 х х 

сільське, лісове та рибне господарство 2975921,2 3828665,1 852743,9 128,7 

частка галузі, %  19,1 21,1 2,0 х 

Джерело: [9] 

 
Як свідчать дані таблиці 2, частка необоротних активів сільського господарства та пов’язаних 

із ним сфер діяльності, становить на кінець 2013 року 21,1 відсоток, що порівняно із іншими 
галузями є надзвичайно високим показником. 

Загалом же для прийняття рішення про ефективність використання основних засобів на 
сільськогосподарських підприємствах треба володіти інформацією про наявність, структуру і стан 
основних засобів. 

Тому варто виділити низку завдань оцінки стану та використання основних засобів на 
підприємстві: 

−вивчення наявності, складу й динаміки надходження та використання основних засобів; 
–оцінка їх технічного стану й темпів відновлення їх активної частини, технічного 

переозброєння, упровадження нової техніки, модернізації й заміни морально застарілих об’єктів 
основних засобів на рівні підприємства; 

−встановлення рівня ефективності застосування основних засобів, характеристика 
екстенсивності й інтенсивності роботи найважливіших їх груп; 

−визначення показників використання виробничої потужності й основних засобів – 
фондовіддачі та фондооснащеності, а також факторів, що впливають на них; 

−виявлення впливу використання основних засобів на обсяг виробництва, собівартість 
продукції й інші показники. 
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Спробуємо проаналізувати більш детально стан та використання основних засобів на 
прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області. 

Так, на кінець 2013 рік в сільськогосподарських підприємствах нараховувалося 3108 тракторів, 
(з них 2843 колісних), 1458 машин посівних та для садіння, 685 зернозбиральних комбайнів, 20 
кукурудзо-збиральних комбайнів, 93 кормозбиральні та 119 бурякозбиральних комбайнів і машин, 
2241 вантажних та вантажно-пасажирських  автомобілів. У 2013 р. в порівнянні з 2012р. в аграрних 
підприємствах збільшилась кількість тракторів, машин посівних та для садіння, сінокосарок, машин 
для захисту сільськогосподарських культур, однак скоротився парк зернозбиральних та 
кормозбиральних комбайнів. Зменшення  кількості технічних засобів та розширення посівних площ 
призводить до збільшення навантаження на одиницю техніки. Так, якщо в 2012 р. на 1 
кукурудзозбиральний комбайн припадало по 5701 га площі, то в 2013 р. вже прийшлося по 7277 га 
посівів кукурудзи на зерно. У 2013р. в сільськогосподарських підприємствах на 1 зернозбиральний 
комбайн припадало по 317 га посівів зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) проти 360 га 
в 2012 р. Сумарні енергетичні потужності сільськогосподарської техніки та робочої худоби (в 
перерахунку на механічну силу) в аграрних підприємствах за рік зменшилися на 0,6% і на кінець 
2013 р. складали 808 тис.кВт. На 100 га посівної площі в 2013 р. припадало по 150 кВт енергетичних 
потужностей, що на 1 кВт менше, ніж у 2012 р. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей 

у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області  
 

(на кінець року; шт.) 

Показник 

Рік  2013 р. до 
2010 р. 

2013 р. до 
2012 р. 

2010 2011 2012 2013 +,- % +,- % 

Трактори
1 3289 3101 3054 3108 -181,0 94,5 54,0 101,8 

  у розрахунку на 1000 га ріллі 7 7 7 7 0,0 100,0 0,0 100,0 

Зернозбиральні комбайни 840 757 743 685 -155,0 81,5 -58,0 92,2 
  у розрахунку на 1000 га  
  посівної площі зернових культур 3 3 3 3 0,0 100,0 0,0 100,0 

Кукурудзозбиральні комбайни 23 20 19 20 -3,0 87,0 1,0 105,3 
  у розрахунку на 1000 га  
  посівної площі кукурудзи 0,4 0,2 0,2 0,1 -0,3 25,0 -0,1 50,0 

Бурякозбиральні комбайни та машини 
(без машин для обрізання бурячиння) 168 152 142 119 -49,0 70,8 -23,0 83,8 

  у розрахунку на 1000 га  
  посівної площі буряків 

3 3 4 4 1,0 133,3 0,0 100,0 

Картоплезбиральні комбайни та 
картоплекопачі 64 60 58 64 0,0 100,0 6,0 110,3 

  у розрахунку на 1000 га  
  посівної площі картоплі 5 2 2 2 -3,0 40,0 0,0 100,0 

Наявність установок та агрегатів для 
доїння корів 163 171 165 145 -18,0 89,0 -20,0 87,9 

Наявність енергетичних потужностей у 
сільськогосподарських підприємствах          

усього, тис.кВт 818 795 813 808 -10,0 98,8 -5,0 99,4 

на 100 га посівної площі, кВт 161 151 151 150 -11,0 93,2 -1,0 99,3 
1 Включаючи трактори, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші машини. 

Джерело: [9, с. 118] 
 

Ще одним дієвим механізмом оцінки стану основних засобів на сільськогосподарських 
підприємствах є балансовий метод аналізу наявності, надходження та використання їх об’єктів. Ми 
розглянули цей метод на прикладі аграрних підприємств Тернопільської області (табл. 4). 

Як свідчать дані, упродовж 2013 року сільськогосподарські підприємства списали 60 тракторів, 
27 зернозбиральних та 6 кормозбиральних комбайнів, 6 бурякозбиральних комбайнів і машин. 
Натомість, у 2013 році аграрії закупили 246 тракторів, 47 зернозбиральних комбайнів, 97 машин 
посівних та для садіння, 87 сівалок, 8 одиниць техніки для післяурожайних робіт та інше. 

Аналіз статистичних даних та власні спостереження показали, що за останні роки 
господарства області дещо модернізували свій машинно-тракторний парк за рахунок 
високоефективної техніки. На полях усе більше застосовують комбіновані ґрунтообробні, 
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енергонасичені агрегати, які при використанні з потужними тракторами дозволяють вчасно провести 
комплекс польових робіт. 

Таблиця 4 
Рух основних сільськогосподарських машин та устаткування в сільськогосподарських 

підприємствах Тернопільської області у 2013 році  
(шт.) 

Показники 
Наявність 
на початок 

року 

Надійшло протягом 
року 

Вибуло протягом 
року Наявність 

на кінець 
року усього у т.ч. 

куплено усього у т.ч. 
списано 

Трактори всіх марок  2720 282 232 158 54 2844 
Трактори, на яких змонтовані 
машини 244 30 14 10 6 264 

Тракторні причепи 1107 40 12 54 25 1093 

Сівалки 1325 101 87 85 51 1341 

Картоплесаджалки 88 1 1 7 4 82 

Сінокосарки тракторні 157 11 8 10 5 158 

Комбайни       

зернозбиральні 686 61 47 62 27 685 

кукурудзозбиральні 21 1 – 2 – 20 

кормозбиральні 100 4 1 11 6 93 

картоплезбиральні 9 – – – – 9 
Бурякозбиральні комбайни 
та машини (без машин для 
обрізання бурячиння) 

129 – – 10 6 119 

Жатки валкові 222 24 22 27 12 219 
Доїльні установки та 
агрегати 157 6 6 18 5 145 

Джерело: [9, с. 119] 
 

Крім цього, у 2013 році сільськогосподарські підприємства регіону придбали загалом 154 
одиниці техніки іноземного виробництва, що дозволить застосовувати в аграрному виробництві нові 
прогресивні технології, забезпечить значну економію матеріальних та енергетичних ресурсів і, як 
наслідок, дасть змогу знизити собівартість продукції. Більшість господарств придбання техніки та 
обладнання проводили за рахунок власних обігових коштів, а також за програмами лізингу. 

Більш розгорнута інформація про закупівлю основних засобів, пов’язаної із 
сільськогосподарською діяльністю, подана у табл. 5. 

Таблиця 5 
Купівля сільськогосподарськими підприємствами1 Тернопільської області основних засобів, 

пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю в 2013 році [9, с. 122] 
 

Назва сільськогосподарської техніки Кількість 
2013 р. 

Середня ціна купівлі, грн. 

2013 р. 2012 р. 2013 р. у % до 
2012 р. 

1 2 3 4 5 

Сільськогосподарська техніка, штук     

Трактори всіх видів 93 574837,0 589508,7 97,5 

з потужністю менше 40 кВт – – – – 

з потужністю від 40 до 60 кВт 7 152809,6 165711,2 92,2 

з потужністю від 60 до 100 кВт 41 247592,7 286595,7 86,4 

понад 100 кВт 45 938641,7 1062371,3 88,4 

Плуги 34 147730,7 272441,1 54,2 

Культиватори 25 159999,6 202653,6 79,0 

Борони 17 117568,4 227022,9 51,8 

Сівалки 37 378805,4 376726,2 100,6 

Розкидачі гною і добрив 22 67537,5 58426,5 115,6 
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продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 

Машини і пристрої для поливу 9 159138,1 95875,0 166,0 

Водяні насоси і насосні станції 4 7008,3 13005,5 53,9 

Сінокосарки 12 34168,8 81598,0 41,9 

Жатки валкові 16 238874,6 276200,9 86,5 

Прес-пакувальники, включаючи прес-підбирачі 3 213470,7 195738,1 109,1 

Комбайни зернозбиральні 7 1486672,1 1760892,5 84,4 

Комбайни кукурудзозбиральні – – – – 

Комбайни кормозбиральні 1 58500,0 60596,0 96,5 

Молотарки – – – – 
Сортувальні і калібрувальні машини і 
механізми 2 82833,0 30691,0 269,9 

Зерноочисні машини 4 587510,0 50893,8 1154,4 

Доїльні установки та апарати 5 331566,2 584034,8 56,8 

Очищувачі-охолоджувачі молока 2 200033,5 205886,3 97,2 

Машини і механізми для приготування кормів 3 427466,7 170898,8 250,1 
Роздавачі кормів для великої  
рогатої худоби 3 108225,0 31472,5 343,9 

Роздавачі кормів для свиней 1 83616,0 73200,0 114,2 

Транспортери для прибирання гною 20 47391,0 36411,5 130,2 

Причепи та напівпричепи сільськогосподарські 41 214303,4 83838,9 255,6 

Автомобілі вантажні, штук 31 353182,1 191260,7 184,7 
Джерело: [9, с. 122] 
 

Дослідженні питання наявності, надходження та використання основних засобів на 
сільськогосподарських підприємствах ґрунтуються на двох постулатах, які не враховуються в 
економічній політиці як самих суб’єктів господарювання, так і держави загалом. Йдеться про 
амортизаційну політику та політику індексування. 

Необхідність реалізації сучасної амортизаційної політики засвідчує той факт, що більшість 
основних засобів в аграрному секторі застарілі: фізично (основні засоби галузі мають значний знос – 
до 80 відсотків); повернення авансованого капіталу в основні засоби може сягати 20-100 років, що 
характеризує їх як морально застарілими. 

Також практично відсутнє оновлення основних засобів на інноваційній основі, коефіцієнти 
оновлення мають невеликі значення, тому що найбільша частина інвестицій була спрямована в 
третю групу, пасивну частину основних засобів, а амортизація виконує функції відшкодування 
витрат, відтворення, стимулювання та регулювання. Це потребує створення інноваційного фонду на 
рівні підприємства і держави, облік якого вести на окремому рахунку додаткового капіталу [5]. 

Щодо політики переоцінки основних засобів, то слід наголосити, що відсутність адекватної 
дооцінки чи уцінки на рівні підприємства, враховуючи швидкоплинні зміни ринкового середовища, 
може негативно впливати на формування собівартості (наприклад, штучне її зниження) 
сільськогосподарської продукції та підвищення таким чином показників прибутковості діяльності. 

З цією метою окремі науковці пропонують запровадити постійну переоцінку основних засобів 
відповідно до їхньої відновної вартості та до рівня зростання цін на окремі групи засобів праці (або 
шляхом експертної оцінки відповідно до вимог ринку) [4; 6; 10]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, детальний аналіз стану та 
використання основних засобів у сільському господарстві показав: по-перше, основні засоби 
відіграють визначальну роль у формування економічних показників розвитку аграрних підприємств; 
по-друге, за останні роки представники аграрного бізнесу регіону інвестують значні кошти у 
оновлення основних засобів, особливо рухомого складу; по-третє, високий відсоток фізичного зносу 
та рівень моральної зношеності основних засобів потребує застосування інноваційних механізмів 
оцінки (переоцінки) вартості об’єктів та прогресивної амортизаційної політики, що в комплексі буде 
позитивно впливати на процес відтворення основних засобів та прискорить окупність інвестицій. 
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Палюх М.С., Матвійчук Л.О. ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
Мета - дати оцінку стану і ступеню ефективності використання основних засобів в аграрному секторі та 

обґрунтувати шляхи більш ефективного їх відтворення в рамках глобалізаційного вектору розвитку аграрного 
бізнесу. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є висвітлені у працях 
вчених-економістів наукові положення у галузі управління основними засобами, їх обліку та аналізу. Реалізація 
мети та завдань наукової роботи здійснена за допомогою наступних методів: системного підходу, 
узагальнення, аналізу, статистичного, графічного. 

Результати. Обґрунтовано інноваційні механізми оцінки стану та використання основних засобів у 
сільському господарстві; визначено роль основних засобів у формуванні економічних показників розвитку 
аграрних підприємств, встановлено, що більшість основних засобів в аграрному секторі мають високий 
відсоток фізичного зносу та рівень моральної зношеності, запропоновано напрями подальшого реформування 
амортизаційної та інфляційної політики в процесі прискореного відтворення основних засобів. 

Наукова новизна. Сформовано авторський погляд на проведення економічної оцінки стану та 
використання основних засобів сільськогосподарських підприємств та запропоновано шляхи прискореного 
відтворення основних засобів на основі виділення базових елементів амортизаційної та інфляційної політики. 
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Практична значущість результатів дослідження щодо проведення оцінки стану та використання 
основних засобів аграрних підприємств дозволяє комплексно вивчити наявність, склад, рух та відтворення 
основних засобів та її основі запропонувати інноваційні шляхи удосконалення амортизаційної та інфляційної 
політики. 

Ключові слова: оцінка, основні засоби, стан, використання, відтворення, амортизація, інфляція, 
сільськогосподарські підприємства. 
 

Palukh М.S., Matviychuk L. О. EVALUATION OF CONDITION AND USE OF FIXED ASSETS I N 
AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY 

Purpose  - to assess the condition and the efficiency of fixed assets in the agricultural sector and more 
effective ways to justify their reproduction within the vector of globalization agrarian business. 

Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of research is highlighted in the writings of 
economists scientific positions in the management of the fixed assets, their accounting and analysis. Implementation 
of the purposes and tasks the scientific work carried out by the following methods: a systematic approach, synthesis, 
analysis, statistical, graphical. 

Findings.  Grounded innovative mechanisms and assessment of fixed assets in agriculture; the role of assets 
in shaping economic performance of agricultural enterprises, found that most of the assets in the agricultural sector 
with a high percentage of physical deterioration and the level of moral deterioration, suggested areas for further 
reform depreciation and inflationary policies in the accelerated reproduction of fixed assets. 

Originality.  Formed author's view of the economic assessment of the fixed assets and agricultural 
enterprises and the ways of the accelerated reproduction of fixed assets based on the allocation of basic elements 
depreciation and inflationary policy. 

Practical value results of research on the assessment of the status and fixed assets of agricultural 
enterprises allow to study the existence, composition, movement and reproduction of fixed assets and its base offer 
innovative ways to improve depreciation and inflationary policy. 

Key words:  assessment, fixed assets, condition, use, reproduce, depreciation, inflation, agricultural 
enterprises. 

 
Палюх М.С., Матвийчук Л.А. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
Цель - дать оценку состояния и степени эффективности использования основных средств в аграрном 

секторе и обосновать пути более эффективного их воспроизведения в рамках глобализационного вектора 
развития аграрного бизнеса. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 
освещены в работах ученых-экономистов научные положения в области управления основными средствами, 
их учета и анализа. Реализация целей и задач научной работы осуществлена с помощью следующих методов: 
системного подхода, обобщения, анализа, статистического, графического. 

Результаты. Обоснованно инновационные механизмы оценки состояния и использования основных 
средств в сельском хозяйстве; определена роль основных средств в формировании экономических 
показателей развития аграрных предприятий, установлено, что большинство основных средств в аграрном 
секторе имеют высокий процент физического износа и уровень морального износа, предложены направления 
дальнейшего реформирования амортизационной и инфляционной политики в процессе ускоренного 
воспроизводства основных средств. 

Научная новизна. Сформирован авторский взгляд на проведение экономической оценки состояния и 
использования основных средств сельскохозяйственных предприятий и предложены пути ускоренного 
воспроизводства основных средств на основе выделения базовых элементов амортизационной и 
инфляционной политики. 

Практическая значимость результатов исследования по проведению оценки состояния и 
использования основных средств аграрных предприятий позволяет комплексно изучить наличие, состав, 
движение и воспроизводство основных средств и ее основе предложить инновационные пути 
совершенствования амортизационной и инфляционной политики. 

Ключевые слова: оценка, основные средства, состояние, использование, воспроизведение, 
амортизация, инфляция, сельскохозяйственные предприятия. 
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Постановка проблеми. Рухомий склад виступає важливим елементом ресурсного потенціалу 

будь-якого підприємства, а тому проведення аудиту операцій з обліку рухомого складу – важливе і 
складне завдання. Запорукою ефективного аудиту є вибір процедур, оскільки аудиторські процедури є 
певними діями аудитора, спрямованими на виконання визначених завдань перевірки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аудиту операцій з обліку рухомого 
складу підприємства розглядаються в працях Б. Ф. Усач, В. В. Сопко, К. О. Утенкової, Ф. Ф. Бутинця, 
Л. П. Кулаковської, Л. Н. Шкірі, М. О. Виноградової, Л. І. Жидєєвої та ін. Проте, незважаючи на вагомі 
напрацювання вчених, зміни чинного законодавства та трансформаційний перехід формування 
фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів вимагають на подальше вивчення методики 
аудиторської перевірки правильності облікового відображення рухомого складу підприємства.  

Постановка завдання. Метою статті є розгляд аудиторських процедур та визначення 
послідовності їх здійснення, здатної забезпечити проведення ефективного аудиту операцій з обліку 
рухомого складу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рухомий склад є складовою основних засобів. 
Об’єктами аудиту операцій з обліку рухомого складу є їх вартість, правильність документального 
оформлення операцій з транспортними засобами, достовірність обліку та відображення у фінансовій 
звітності, а також показники використання транспортних засобів, внутрішній контроль, організація і 
планування забезпеченості та використання рухомого складу на підприємстві. 

Метою проведення аудиту операцій з обліку рухомого складу відповідно до МСА 200 «Загальні 
цілі незалежного аудитора на проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» є 
висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у 
бухгалтерському обліку і фінансової звітності підприємства інформації щодо операцій з 
транспортними засобами [5]. 

Джерелами інформації для здійснення аудиту операцій з обліку рухомого складу є: наказ про 
облікову політику підприємства; розпорядчі документи керівника щодо введення об’єктів транспортних 
засобів в експлуатацію (наказ, розпорядження, акт); статут (засновницький договір); первинні 
документи; регістри синтетичного і аналітичного обліку за рахунками; головна книга та форми 
фінансової звітності; аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація. 

Щоб сформулювати обґрунтовані висновки, аудитор має виконати ряд процедур та отримати 
достовірні докази. Перелік процедур, які потрібно виконати аудитору, визначені МСА 500 «Аудиторські 
докази».  

Для того, щоб ефективно провести перевірку операцій з обліку рухомого складу підприємства, 
аудитор повинен чітко сформулювати мету проведення аудиту, основні завдання, виокремити об’єкти, 
чітко визначити джерела отримання інформації та спланувати аудиторську перевірку. 

Планування аудиту операцій з обліку рухомого складу має розроблятися, виходячи із норм МСА 
300 «Планування аудиту фінансової звітності». Метою аудитора є планування аудиту так, щоб його 
можна було виконати ефективно [8]. 

Одним із шляхів забезпечення ефективного виконання аудиту є оцінка системи внутрішнього 
контролю. Для оцінки системи внутрішнього контролю аудитор проводить тестування. При оцінці 
системи внутрішнього контролю аудитор повинен перевірити: наявність документів з обліку рухомого 
складу, порядок документального оформлення, графіки документообігу, регістри аналітичного та 
синтетичного обліку рухомого складу, проведення інвентаризації транспортних засобів.  

Оцінивши систему внутрішнього контролю, аудитор має визначитися з аудиторськими 
процедурами. Вважаємо за необхідне розглянути найефективніші процедури одержання аудиторських 
доказів щодо правильності облікового відображення операцій з обліку рухомого складу підприємства.   

Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази», одним з основних видів процедур є перевірка. 
Перевірка записів або документів надає аудиторські докази різних ступенів достовірності залежно від 
їх характеру та джерела отримання інформації, а також у разі внутрішніх записів або документів – 
залежно від ефективності заходів внутрішнього контролю над їх формуванням [1]. 
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Перевірка передбачає дослідження документів та відображення інформації в облікових 
регістрах. У ході перевірки операцій з обліку рухомого складу, аудитор перевіряє первинні документи з 
обліку основних засобів, дані аналітичного і синтетичного обліку, фінансової звітності.  

Аудитор повинен зосередити свою увагу не тільки на правильне оформлення, а й вірне 
відображення в обліку руху транспортних засобів. Надходження на підприємство рухомого складу 
відображається в обліку залежно від способу надходження.  

У разі придбання транспортних засобів за кошти, згідно п.8 П(С)БО 7 «Основні засоби», до 
складу первісної вартості транспортного засобу, придбаного за кошти, входять: суми, що сплачують 
постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих 
податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з 
придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих 
податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються 
підприємству); витрати зі страхування ризиків тощо [7]. 

Витрати, що формують первісну вартість рухомого складу, акумулюються за дебетом 
субрахунка 152 «Придбання (створення) основних засобів», а при введенні об’єкта в експлуатацію (на 
підставі акта типової форми № ОЗ-1, затвердженої наказом № 352) списуються в дебет субрахунка 
105 «Транспортні засоби». 

Згідно п. 7 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» при 
придбанні рухомого складу підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, 
фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній 
реєстрації в Україні в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ 
України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та 
успадкування легкових автомобілів, відповідно до закону є платниками збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування [10].  

Сума такого збору рекомендована включенню до первісної вартості об’єкта транспортних 
засобів.  

Згідно статті 198 ПКУ, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної 
(контрактної) вартості транспортних засобів та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) 
платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного 
періоду у зв’язку з придбанням з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у 
межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає 
незалежно від того, чи такі транспортні засоби почали використовуватися в оподатковуваних 
операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, 
а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного 
податкового періоду. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) 
у зв'язку з придбанням транспортних засобів, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі 
податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими 
документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ [9]. 

Стосовно придбання рухомого складу у кредит, слід зазначити, що первісна вартість 
формується аналогічно, як і при придбанні за кошти. Відсотки за користування кредитом включаються 
до витрат поточного періоду.  

Витрати, пов'язані з нарахуванням і сплатою відсотків за користування кредитами банку, 
обліковуються на субрахунку 951 «Проценти за кредит». Сума визнаних витрат за нарахованими 
процентами відображається бухгалтерським проведенням Д-т 951 – К-т 684 «Розрахунки за 
нарахованими процентами».  

У разі безоплатного отримання транспортних засобів первісна вартість визначається як 
справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 [7]. 

Слід пам’ятати, що операції з безплатного отримання транспортних засобів не тягнуть за собою 
коригувань бухгалтерського фінансового результату. 

Аудитор має звернути особливу увагу на правильність облікового відображення операцій, 
пов’язаних з вибуттям рухомого складу підприємства. Транспортні засоби можуть бути виключені зі 
складу основних засобів з різних причин. Транспортні засоби, які планується продати, повинні бути 
переведені зі складу основних засобів в необоротні активи, що утримуються для продажу згідно п. 3 
розд. II П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Слід 
пам’ятати, що при переведенні до складу запасів і надалі на дату балансу необоротні активи, 
призначені для продажу, мають оціюватися за найменшою з двох оцінок згідно п. 9 розд. II П(С)БО 27: 
балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. Сума коригування балансової вартості до чистої 
вартості реалізації визнається іншими операційними доходами (витратами) звітного періоду з 
відображенням на субрахунку 719 «Інші доходи операційної діяльності» або 949 «Інші витрати 
операційної діяльності» п. 10 розд. II П(С)БО 27 [6]. 

Аудитор має врахувати, що під час переходу права власності на транспортні засоби продавець 
має визначати дохід за вимогами П(С)БО 15 «Дохід». Така операція має відображатися проведеннями 
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Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – К-т 712 «Дохід від реалізації інших оборотних 
активів» та Д-т 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» – К-т 286 «Необоротні активи і 
групи вибуття, що утримуються для продажу» [4]. При цьому податкові зобов'язання з ПДВ мають 
визначатися згідно п. 187.1 ПКУ за правилом першої. Базою оподаткування є договірна вартість 
операції, а для контрольованих операцій – не нижче від звичайних цін згідно п. 188.1 ПКУ. Проте база 
оподаткування не може бути меншою від балансової (залишкової) вартості автомобіля, що 
продається, за даними бухгалтерського обліку. Така балансова вартість визначається на початок 
звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється продаж. 

У разі, якщо транспортні засоби непридатні для подальшої експлуатації, підприємство має 
виключити їх  зі складу основних засобів. Залишкова вартість транспортних засобів і витрати, 
пов’язані з ліквідацією, мають включатися до складу інших витрат і мають відображатися за дебетом 
субрахунка 976 «Списання необоротних активів» згідно п. 29 П(С)БО 16 «Витрати» [3].   

Таким чином, перевірка рухомого складу – це аудиторська процедура, яка дозволяє встановити 
наявність, рух та стан транспортних засобів, тобто дана процедура забезпечує отримання доказів 
фактичного існування.  

Наступною процедурою є спостереження, яке представляє собою нагляд за процесом або 
процедурою, які виконують інші особи, наприклад спостереження аудитора за процесом 
інвентаризації, що здійснює персонал суб’єкта господарювання, або за виконанням заходів 
внутрішнього контролю [1]. Тобто, це нагляд за процесом або процедурою, що виконуються іншими 
особами. Відповідно до МСА 501 «Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних 
елементів», спостереження аудитора за здійсненням інвентаризації на підприємстві, яке 
перевіряється, дає можливість переконатися в правильності проведення інвентаризації [2]. Аудитор 
має перевірити правильність організації аналітичного обліку і визначити, чи всі транспортні засоби  
підприємства закріплено за матеріально відповідальними особами та визначити відповідність даних 
аналітичного обліку за субрахунком 105 «Транспортні засоби» даним головної книги та ф.1 Баланс 
(Звіт про фінансовий стан).  

Заслуговує на увагу така процедура, як запит. Запит представляє собою пошук фінансової та 
нефінансової інформації від обізнаних осіб як у самого суб’єкта господарювання, так і за його межами 
[1]. Процедура запиту застосовується аудитором в ході аудиторської перевірки та часто доповнює 
виконання інших процедур. Запити бувають як офіційні письмові, так і неофіційні усні. Офіційні 
письмові запити оформлюються у вигляді додатку до робочих документів аудитора, а неофіційні усні 
запити заносяться до робочої документації аудитора. Стосовно аудиту рухомого складу, процедура 
запит використовується аудитором при необхідності визначення первісної вартості об’єкта 
транспортних засобів, так як надходження рухомого складу на підприємство здійснюється різними 
способами.  

Наступною процедурою, на розгляді якої слід зупинитися, є зовнішнє підтвердження. Зовнішнє 
підтвердження представляє собою аудиторські докази, отримані аудитором у вигляді прямої 
письмової відповіді від третьої сторони (підтверджуюча сторона) у паперовій, електронній або іншій 
формі. Процедури зовнішнього підтвердження часто є доречними при розгляді тверджень, пов’язаних 
із певними залишками на рахунках та їх елементами, а також використовуються для отримання 
аудиторських доказів щодо відсутності певних умов, наприклад, додаткових угод, які можуть впливати 
на визнання доходів [1]. Аудитор застосовує процедуру зовнішнього підтвердження щодо: залишків на 
рахунках бухгалтерського обліку, наявності первинних документів по обліку транспортних засобів.  

Досить часто на практиці застосовується така аудиторська процедура, як повторне обчислення. 
Повторне обчислення представляє собою аудиторську перевірку, яка полягає у перевірці 
математичної правильності документів чи записів [1]. Застосування даного методу вважається 
доцільним лише за умови, коли формування первинного документа або регістру бухгалтерського 
обліку здійснюється ручним способом, зокрема у разі перевірки правильності таксування та 
визначення підсумків. Стосовно проведення аудиту рухомого складу, аудитор має перевіряти первинні 
документи з обліку транспортних засобів, регістри синтетичного і аналітичного обліку, нарахування 
амортизації, списання амортизаційних відрахувань, тому що можливі математичні помилки.  

З урахуванням вище викладеного, проведення аудиту операцій з обліку рухомого складу 
підприємства має здійснюватися у наступній послідовності (рис. 1):  
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Рис. 1. Схема послідовності проведення аудиту операцій з обліку рухомого складу 
підприємства  

Джерело : авторське бачення 
 
Запропонована схема послідовності проведення аудиту операцій з обліку рухомого складу 

підприємства забезпечить отримання достовірних аудиторських доказів.  
Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що ефективність аудиту операцій з 

обліку рухомого складу підприємства в першу чергу залежить від рівня інформаційного забезпечення 
аудиту, досконалості програми та вірно вибраних процедур аудиту. Чим якісніше буде проведено 
аудиторську перевірку, тим більш чітким, обґрунтованим та виваженим буде аудиторський висновок, а 
також рекомендації щодо забезпечення ведення обліку транспортних засобів на належному рівні. 
Запровадження на практиці поданих пропозицій надасть можливість підвищити якість аудиторських 
послуг. 
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Візіренко С.В., Доненко Ю.П. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ РУХОМОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА  
Мета – розгляд  аудиторських процедур та визначення послідовності їх здійснення, здатної забезпечити 

проведення ефективного аудиту операцій з обліку рухомого складу підприємства.   
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітико-монографічний 

– при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні законодавчих чи інших 
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нормативно-правових актів з питань аудиту операцій з обліку рухомого складу підприємства; абстрактно-логічний 
метод – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій. 

Результати. Розглянуто та охарактеризовано джерела інформації та  методику аудиту операцій з обліку 
рухомого складу підприємства. Доведено, що якість аудиторської перевірки залежить від правильності вибору 
процедур та отримання достовірних доказів. Запропонована схема послідовності проведення аудиту операцій з 
обліку рухомого складу підприємства та визначено аудиторські процедури, які забезпечать отримання 
достовірних аудиторських доказів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці послідовності проведення аудиту операцій з 
обліку рухомого складу підприємства, шляхом виокремлення етапів перевірки, в залежності з переліку обраних 
аудиторських процедур.  

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 
рекомендацій можуть бути використані аудиторськими компаніями під час проведення аудиту операцій з обліку 
рухомого складу підприємства. 

Ключові слова: рухомий склад, транспортні засоби, аудит операцій з обліку рухомого складу 
підприємства, основні засоби, аудиторські процедури, перевірка, спостереження, зовнішнє підтвердження, 
повторне обчислення, запит. 

 
Vizirenko S.V., Donenko Yu. Р. AN AUDIT OF OPERATIONS IS FROM ACCOUNT OF ROLLING STOC K OF 

ENTERPRISE 
Purpose there is consideration of public accountant procedures and determination of sequence of their 

realization, able to provide the lead through of effective audit of operations from the account of rolling stock of enterprise. 
Methodology of research.  For achievement of the put purpose it is used in the article: analytical-monographic – 

at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or other normatively legal acts on 
questions the audit of operations from the account of rolling stock of enterprise; abstractly logical method – for 
generalization of theoretical positions, forming of conclusions and suggestions. 

Findings.  Information generators and method of audit of operations are considered and described from the 
account of rolling stock of enterprise. It is well-proven that quality of public accountant verification depends on the 
rightness of choice of procedures and receipt of reliable proofs. Offered chart of sequence of leadthrough of audit of 
operations from the account of rolling stock of enterprise and certainly public accountant procedures which will provide 
the receipt of reliable public accountant proofs. 

Originality got results consists in development of sequence of lead through of audit of operations from the 
account of rolling stock of enterprise, by the selection of the stages of verification, in dependence from the list of select 
public accountant procedures. 

Practical value consists in that the substantive provisions of this research in form practical recommendations can 
be used public accountant companies during the lead through of audit of operations from the account of rolling stock of 
enterprise. 

Key words:  rolling stock, transport vehicles, audit of operations, from the account of rolling stock of enterprise, 
fixed assets, public accountant procedures, verification, supervision, external confirmation, repeated calculation, query. 

 
Визиренко С.В., Доненко Ю.П. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – рассмотрение аудиторских процедур и определение последовательности их осуществления, 

способной обеспечить проведение эффективного аудита операций по учету подвижного состава предприятия. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использовано: аналитико-

монографический – при изучении литературных источников; системно аналитический метод – при исследовании 
законодательных или других нормативно правовых актов по вопросам аудита операций по учету подвижного 
состава предприятия; абстрактно логический метод – для обобщения теоретических положений, формирования 
выводов и предложений. 

Результаты. Рассмотрены и охарактеризованы источники информации и  методика аудита операций по 
учету подвижного состава предприятия. Доказано, что качество аудиторской проверки зависит от правильности 
выбора процедур и получения достоверных доказательств. Предложенная схема последовательности 
проведения аудита операций по учету подвижного состава предприятия и выделены аудиторские процедуры, 
которые обеспечат получение достоверных аудиторских доказательств. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке последовательности проведения 
аудита операций по учету подвижного состава предприятия, путем выделения этапов проверки, в зависимости из 
перечня избранных аудиторских процедур. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме 
практических рекомендаций могут быть использованы аудиторскими компаниями во время проведения аудита 
операций по учету подвижного состава предприятия. 

Ключевые слова: подвижной состав, транспортные средства, аудит операций по учету подвижного 
состава предприятия, основные средства, аудиторские процедуры, проверка, наблюдение, внешнее 
подтверждение, повторное вычисление, запрос. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Постановка проблеми. Дебіторська заборгованість в сучасних економічних умовах – одна з 

найбільш актуальних проблем багатьох підприємств, оскільки некерована дебіторська заборгованість, 
як правило, є однією із причин кризового стану. Управління дебіторською заборгованістю є важливим 
моментом діяльності підприємства, що вимагає особливої уваги з боку керівників та менеджерів і має 
передбачати формування й виконання цілей та завдань управління, узгоджених із загальною 
стратегією підприємства. Тому головною метою управління дебіторською заборгованістю підприємств 
є мінімізація її розміру, максимізація грошових надходжень за рахунок її погашення, скорочення 
строків інкасації боргу та підвищення ліквідності дебіторської заборгованості з мінімальною втратою 
вартості [1, с. 158]. 

Підґрунтям управління дебіторською заборгованістю підприємств є опрацювання чисельних 
потоків різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності яких належить 
обліковій інформації. Тож, для запобігання подальшого зростання дебіторської заборгованості та 
зміцнення платіжної дисципліни необхідно передусім сформувати відповідне обліково-інформаційне 
забезпечення прийняття управлінських рішень, яке б дозволило оперативно усувати всі негативні 
явища, що виникають в процесі розрахунків між контрагентами та уникати ризиків, пов’язаних з їх 
здійсненням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні теоретичні та методичні аспекти проблеми 
облікового відображення дебіторської заборгованості певною мірою висвітлювалися в працях таких 
вітчизняних науковців та вчених, як М. Т. Білика, Ф. Ф. Бутинця, Г. А. Велша, М. В. Кужельного, 
В. Г. Лінника, О. І. Лучкова, Н. В. Матіцина, В. Ф. Палія, Р. А. Слав'юка, Я. В. Соколова та ін. 
Результати їх досліджень є вагомим внеском в розвиток як теоретичних, так і практичних аспектів 
обліку дебіторською заборгованістю сучасних підприємств. Разом з тим, вивчення наукових праць і 
практика господарської діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно 
формування необхідного обліково-інформаційного забезпечення управління дебіторською 
заборгованістю є дискусійними, зокрема методика рейтингової оцінки дебіторів. У зв'язку з цим, вибір 
теми дослідження та його цільова спрямованість до тепер залишаються досить актуальними. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розгляді методичних підходів до формування 
обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо здійснення 
факторингових операцій та укладання договору факторингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 
дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [3]. Під таке 
трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка утримується підприємством до дати погашення, 
так і заборгованість дебіторів призначена для перепродажу [2, с. 222]. 

Виникнення дебіторської заборгованості, призначеної для перепродажу, є об’єктивним явищем, 
яке потребує прийняття ефективних управлінських рішень, одним з яких є її рефінансування шляхом 
проведення факторингових операцій [4, с. 319].  

Під факторингом розуміють продаж (відступлення) права грошової вимоги. Відповідно до ст. 
1077 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ), за договором факторингу (фінансування під 
відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати 
грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений 
договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової 
вимоги до третьої особи (боржника) [8] (рис. 1).  

Водночас в Податковому Кодексі України (далі ПКУ) поняття факторингу не вживається, а 
наводиться визначення відступлення права вимоги, як операції з переуступки кредитором прав вимоги 
боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого 
боргу кредитору або без такої компенсації [5]. Отже, основним нормативним актом, яким на сьогодні 
регулюються факторингові операції слід визнати ЦКУ, тож при формуванні обліково-інформаційного 
забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства його норми мають бути взяті за 
основу. 
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Рис. 1. Схема факторингової операції  
Джерело : [7, с. 119] 
 
Так, згідно з ч. 1 ст. 1078 ЦКУ, предметом договору факторингу може бути право грошової 

вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне у 
майбутньому (майбутня вимога). 

У випадку, якщо клієнт відступає своє право грошової вимоги, то вона є фактичною (наявною), 
проте якщо клієнт зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги, то це означає, що 
предметом договору є вимога, строк сплати за якою виникає в майбутньому. Таке розмежування є 
необхідним для здійснення вірного відображення факторингових операцій у бухгалтерському обліку. 
Тому що, у випадку передачі фактором грошових коштів до моменту фактичної передачі в його 
розпорядження грошової вимоги, у бухгалтерському обліку клієнта має відображатися отримання 
передплати (попередня компенсація вартості грошової вимоги). 

Важливим чинником, від якого залежить відображення в обліку факторингових операцій, є 
наявність або відсутність права регресу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Класифікація факторингу за правом регресу  
Джерело : [8] 
 
У випадку, якщо ж договір факторингу укладається з правом регресу, то клієнт виступає 

поручителем перед фактором за виконання дебіторами своїх зобов’язань. В протилежному випадку 
при здійсненні факторингу без права регресу фактор бере на себе ризик щодо одержання грошових 
коштів від покупців [7, с. 120]. 

Підставою для прийняття управлінського рішення щодо продажу (відступлення) права грошової 
вимоги до дебітора має стати, на нашу думку, рейтингова оцінка дебіторів.  
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це факторинг, при якому фактор бере на себе 
ризик щодо одержання грошових коштів від 
покупців. Таким чином, при здійсненні 
факторингу без права регресу клієнт передає 
своє право одержання боргу від боржника 
фактору. Фактор стає власником неоплачених 
боргових вимог і бере на себе ризик їх несплати. 

ФАКТОРИНГ 

Факторинг з правом регресу 
 

це факторинг, при якому постачальник бере на 
себе кредитний ризик по відношенню до 
дебіторської заборгованості, переуступленої 
фактору, тобто в разі відсутності оплати з боку 
покупця (дебітора) постачальник зобов’язується 
викупити у фактора дебіторську заборгованість. 
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Рейтингова оцінка (віднесення до класу, розряду, категорії) – це оцінка позиції аналізованого 
об'єкта за сукупністю показників (критеріїв). 

Методика рейтингової оцінки дебіторів не раз розглядалась науковцями, проте поширення її на 
практиці так і не відбулось. Зокрема, Сметанко О. В. було запропоновано методику рейтингу оцінки 
дебіторів за видами договірних відносин та формами розрахунків, за якої оцінка дебіторів має 
здійснюватись за наступними критеріями (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Критерії рейтингової оцінки дебіторів  
Джерело : [6, с. 108] 
 
Проте, погодитись в повній мірі з даним переліком критеріїв було б не вірним, оскільки в даному 

випадку не враховано низку критеріїв, які випливають з норм глави 73 ЦКУ. 
Так, зокрема, згідно ст. 1077 ЦКУ при прийнятті рішення щодо укладання договору факторингу з 

правом регресу чи без має враховуватись критерій ризику одержання грошових коштів від покупців. 
Водночас стаття 1078 ЦКУ дає підстави стверджувати, що під час рейтингової оцінки дебіторів 

також слід враховувати і строк платежу грошової вимоги, тобто чи є дана вимога наявною, чи вона є 
майбутньою [8]. 

Не менш важливу роль при прийнятті рішення щодо здійснення факторингових операцій відіграє 
і спосіб передачі права грошової вимоги фактору, тож спосіб передачі теж слід визнати визначальним 
критерієм при рейтинговій оцінці дебіторів. 

При прийнятті рішення щодо здійснення факторингових операцій згідно ст. 1080 ЦКУ клієнтом 
має бути враховано і наявність домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення 
права грошової вимоги або його обмеження, тобто іншими словами враховано критерій обмеження 
відступлення права грошової вимоги. Згідно ст. 1083 ЦКУ до уваги має братись і критерій можливості 
наступного відступлення права грошової вимоги. 

Тож, приходимо до висновку, що при виборі критеріїв рейтингової оцінки дебіторів за основу 
мають бути взяті критерії визнання операцій з відступлення грошових вимог факторинговими 
операціями, передбачені главою 73 ЦКУ, оскільки іншими нормативними актами питання регулювання 
зазначених операцій не передбачено. А отже основними критеріями рейтингової оцінки дебіторів при 
прийнятті управлінського рішення щодо здійснення операцій з відступлення грошових вимог та 
укладенні договору факторингу мають стати (рис. 4): 

 

 
 

Рис. 4. Критерії рейтингової оцінки дебіторів  
Джерело : авторська розробка 
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Рейтингова оцінка дебіторів має здійснюватись за наступними етапами: 
1) збір та аналітична обробка вихідної інформації за певний період; 
2) обґрунтування системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки дебіторів; 
3) розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки; 
4) класифікація (ранжирування) дебіторів щодо рейтингу. 
Зупинимось детально на кожному з перелічених етапів. 
Для збору та аналітичної обробки вихідної інформації за певний період вважаємо за доцільне 

використовувати Звіт про рейтингову оцінки дебіторів (далі – Звіт), який має будуватись на підставі 
договорів і даних бухгалтерського обліку по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та 
37 «Розрахунки з різними дебіторами» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Звіт про рейтингову оцінку дебіторів 
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Джерело : авторська розробка 
 
На наступних етапах, виходячи з визначених критеріїв рейтингової оцінки дебіторів, мають бути 

визначені основні показники оцінки ризику погашення дебіторської заборгованості, дана їм оцінка 
згідно зі шкалою оцінювання дебіторів, визначено їх вагоме значення та вагомий коефіцієнт груп 
показників, а також визначено підсумковий показник рейтингової оцінки та проведено його порівняння 
з допустимим балом. При цьому оцінка ризику погашення дебіторської заборгованості має 
здійснюватись наступним чином (табл. 2). 

Таблиця 2 
Оцінка ризику погашення дебіторської заборгованості 

 

Показники 
Значення показника 

Зона ризику Зона небезпеки Зона благополуччя 

Тип дебітора ≤1 2 ≥2 

Термін співпраці з дебітором <1 3-5 >5 

Строк платежу грошової вимоги ≤1 2-4 ≥5 

Ризик одержання грошових коштів від покупців ≤1 2-4 ≥5 

Спосіб передачі грошової вимоги фактору ≤3 4 ≥5 
Заборона відступлення або обмеження відступлення 
права грошової вимоги ≤2 3-4 ≥5 

Можливість наступного відступлення права грошової вимоги ≤1 2 ≥3 

Підсумковий показник рейтингової оцінки ≤10 11-4 ≥30 
Джерело : авторська розробка 
 
При оцінці ризику погашення дебіторської заборгованості та рейтинговій оцінці дебіторів 

пропонується використовувати наступну систему оцінювання: 
1) за типом дебіторів: фізичні особи – 1 бал, юридичні особи – 2 бали; 
2) за терміном співпраці з дебітором: менше року – 1 бал; від 1 до 3 років – 3 бали; понад 3 

років – 5 балів; 
3) за строком платежу грошової вимоги: наявна грошова вимога – 1, майбутня грошова вимога – 5; 
4) за ризиком одержання грошових коштів від покупців: високий – 1, низький – 5; 
5) за способом передачі грошової вимоги фактору: з наявністю домовленості між клієнтом та 

боржником – 5 балів; без наявності домовленості між клієнтом та боржником – 3 бали; 
6) за забороною відступлення або обмеження відступлення права грошової вимоги: заборона 

відступлення права грошової вимоги – 2 бал; обмеження відступлення права грошової вимоги – 3-4 
бали; відсутність заборони чи обмеження  відступлення права грошової вимоги – 5 балів; 
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7) за можливістю наступного відступлення права грошової вимоги: можливість наступного 
відступлення права грошової вимоги – 3 балів; відсутність можливості наступного відступлення права 
грошової вимоги – 1 бал. 

Таким чином, дебітори мають бути класифіковані за наступними групами: 
− групи ризику (рейтинг ≤10 балів); 
− групи небезпеки (рейтинг в межах від 10 до 30 балів); 
− групи благополуччя (рейтинг ≥30 балів). 
Віднесення тих чи інших дебіторів до відповідної групи має стати підставою прийняття 

управлінського рішення щодо здійснення операцій з відступлення грошових вимог та укладення 
договору факторингу.   

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного 
дослідження приходимо до висновку, що підґрунтям прийняття управлінського рішення щодо 
забезпечення погашення дебіторської заборгованості має стати сформоване належним чином 
обліково-інформаційного забезпечення, завдяки якому є можливість здійснити рейтингову оцінку 
дебіторів, визначити ступінь ризиковості непогашення наявної дебіторської заборгованості та 
прийняти рішення щодо здійснення факторингових операцій. 
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Очеретько Л.М., Кончева М.О. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
Мета полягає в розгляді методичних підходів до формування обліково-інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень щодо здійснення факторингових операцій та укладання договору факторингу. 
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Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям встановлення 
сутності факторингу, як одного з методів забезпечення погашення дебіторської заборгованості. Логічний метод, методи 
індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою доведення значимості формування обліково-
інформаційного забезпечення в управлінні дебіторською заборгованістю. Метод рейтингової оцінки при визначенні 
критеріїв оцінки ризиковості дебіторської заборгованості та побудові бальної системи оцінювання дебіторів. 

Результати. В ході дослідження доведено вагомість та значимість формування обліково-інформаційного 
забезпечення при прийнятті управлінських рішень щодо здійснення факторингових операцій та обґрунтовано 
потребу в рейтинговій оцінці дебіторів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці практичних рекомендацій  щодо формування 
обліково-інформаційного забезпечення необхідного для прийняття управлінських рішень стосовно здійснення 
факторингових операцій та укладання договору факторингу, а також розробці системи рейтингової оцінки 
дебіторів за ступенем ризиковості непогашення ними боргових зобов’язань. 

Практична значущість полягає в тому, що поширення на практиці поданих практичних рекомендації щодо 
рейтингової оцінки дебіторів за ступенем ризиковості непогашення ними боргових зобов’язань сприятиме 
підвищенню рівня забезпеченості погашення дебіторської заборгованості та формуванню належного обліково-
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень стосовно здійснення факторингових операцій та 
укладання договору факторингу. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, обліково-інформаційне забезпечення, рейтингова оцінка 
дебіторів, факторинг, факторингові операції. 

 
Ocheretko L.M., Koncheva M.O. FORMATION OF ACCOUNTI NG AND INFORMATION ENSURING FOR 

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ENTERPRISE 
Purpose  consists is to examine methodological approaches to the formation of accounting and information support 

management decision-making for the implementation of factoring transactions and the conclusion of the contract factoring. 
Methodology of research.  The method of theoretical generalization and became the basis of a comparison 

review of the nature of factoring as a method of ensuring collection of receivables. Logical method, methods of induction 
and deduction, groups and generalizations were made the basis of the evidence the importance of formation of 
accounting and information support in the management of accounts receivable. The method of rating in determining the 
criteria for assessing the risk of receivables and construction point evaluation system debtors. 

Findings . The study demonstrated the importance of the formation of accounting and information support for 
management decisions on the implementation of factoring operations and the need for rating assessment debtors.  

Originality  of the results is to develop practical recommendations for the formation of accounting and information 
support necessary for making management decisions for the implementation of factoring transactions and concluded 
factoring agreement, as well as developing a system of rating debtors to repay the risk of debt. 

Practical  value  lies in the fact that the spread in practice, providing practical advice on-rated borrowers at risk of 
non-repayment of debt will increase the level of security collection of receivables and the formation of proper accounting 
and information support management decision-making for the implementation of factoring transactions and to sign the 
contract factoring. 

Key words:  accounts receivable, accounting and information management, rating of debtors, factoring, factoring 
operations. 

 
Очеретько Л.М., Кончева М.О. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель состоит в рассмотрении методических подходов к формированию учетно-информационного 

обеспечения принятия управленческих решений по осуществлению факторинговых операций и заключению 
договора факторинга. 

Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой рассмотрения 
сущности факторинга, как одного из методов обеспечения погашения дебиторской задолженности. Логический 
метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили основой доказательства значимости 
формирования учетно-информационного обеспечения в управлении дебиторской задолженностью. Метод 
рейтинговой оценки при определении критериев оценки риска дебиторской задолженности и построении 
балльной системы оценивания дебиторов. 

Результаты. В ходе исследования доказано важность и значимость формирования учетно-
информационного обеспечения при принятии управленческих решений относительно осуществления 
факторинговых операций, а также обосновано потребность в рейтинговой оценке дебиторов. 

Научная новизна полученных результатов состоит в разработке практических рекомендаций по 
формированию учетно-информационного обеспечения необходимого для принятия управленческих решений по 
осуществлению факторинговых операций и заключению договора факторинга, а также разработке системы 
рейтинговой оценки дебиторов по степени риска непогашения ими долговых обязательств. 

Практическая значимость состоит в том, что распространение на практике представленных практических 
рекомендации по рейтинговой оценке дебиторов по степени риска непогашения ими долговых обязательств 
будет способствовать повышению уровня обеспеченности погашения дебиторской задолженности и 
формированию должного учетно-информационного обеспечения принятия управленческих решений по 
осуществлению факторинговых операций и заключения договора факторинга. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, учетно-информационное обеспечение, рейтинговая 
оценка дебиторов, факторинг, факторинговые операции. 

 
 
 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 227 

УДК 657.22 
Лищенко О.Г., 

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, 
Кукоба Г.М., 

Запорізькій національний технічний університет 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах для прийняття управлінських рішень у 
господарюванні актуальною є потреба в аналізі діяльності підприємства. 

Складність проведення аналізу структури доходів спеціального фонду бюджетних установ 
полягає в різнонаправленостях та особливостях діяльності, в методичній недосконалості визначення 
показників, недосконалості законодавчої бази України та відсутності даних. З огляду на активне 
включення бюджетних установ у «виробничу» діяльність, зокрема у процес надання платних послуг, 
зазначена категорія доходів набуває дедалі вагомішого значення серед інших об’єктів обліку [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За умови постійної економії бюджетних асигнувань, 
викликаної необхідністю подолання кризових явищ світової економіки та безпосередньо економіки 
України, посилюється інтерес до власних надходжень бюджетних установ. Проблеми аналізу 
виконання кошторису бюджетних установ знайшли відображення в наукових працях багатьох вчених: 
П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, Ф. Ф. Бутинця, С. В. Левицької, С. В. Свірко та ін. Проте ці питання 
набувають особливої актуальності з огляду на поширення ринкових відносин у бюджетну сферу 
України та реформування вітчизняної облікової системи. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці практичних рекомендацій щодо 
удосконалення обліково-аналітичного забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної 
установи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи наукові публікації сучасників, 
простежується загальність визначення доходів бюджетних установ. Зокрема, С. В. Свірко стверджує, 
що доходи бюджетних установ – це надходження грошових коштів, отримуваних установами за 
рахунок державних коштів для виконання кошторису доходів і видатків [8]; С. О. Левицька доводить, 
що доходи – це отримані з державного або місцевого бюджетів та генеровані бюджетними 
організаціями асигнування [1]. Зосереджуючись на доходах спеціального фонду бюджетних установ, 
Н. Нечипорук наголошує, що під доходами спеціального фонду слід розуміти власні надходження 
бюджетних установ, які виконують доповнювальну функцію по відношенню до бюджетних асигнувань і 
забезпечують виконання основних завдань бюджетних установ в частині, не покритій доходами 
загального фонду [3]. Автори погоджуються з переліченими визначеннями, і вважає досить 
обґрунтованими визнання доходів спеціального фонду елементом додаткового фінансового 
забезпечення функціонування бюджетних установ.  

У системі фінансування бюджетних установ України значне місце займає спеціальний фонд [2].  
Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи: «Плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами» – такі надходження мають постійний характер і обов'язково 
плануються в бюджеті та «Інші джерела власних коштів» – такі кошти не мають постійного характеру і 
плануються лише за наявності відповідної підстави, наприклад, угода про надання благодійної 
допомоги, рішення КМУ тощо [4]: 

Перша група «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами» включає наступні 
підгрупи: 

1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними 
повноваженнями, тобто це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання 
яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ, а також за послуги із 
створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів; 

2) надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності; 
3) плата за оренду майна бюджетних установ. Бюджетні установи отримують у повному обсязі 

плату за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом; 
4) надходження бюджетних установ від реалізації майна. До цієї підгрупи відносяться кошти, які 

отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших 
матеріальних цінностей, у тому числі списаних. 

Друга група «Інші джерела власних коштів» поділяється на такі підгрупи: 
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1) благодійні внески, гранти та дарунки – всі види добровільної безповоротної та безоплатної 
допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі 
внески від спонсорів та меценатів. Гранти надаються на безповоротній основі та спрямовуються на 
реалізацію цілей, визначених програмою їх надання, проектом міжнародної технічної допомоги тощо; 

2) кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від 
підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ. До цієї підгрупи відносяться 
також інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на 
спорудження житлових будинків. 

Для зберігання та обслуговування власних надходжень бюджетних установ і проведення 
операцій з ними в Державній казначейській службі України на ім’я установи відкривають відповідні 
спеціальні реєстраційні рахунки залежно від суті операції [5]. 

Кошти, що надходять від платних послуг, зараховують на спеціальний реєстраційний рахунок 
без віднесення до КЕКВ (кодів економічної класифікації видатків) [6]. 

Щоб забезпечити отримання запланованого обсягу доходів, необхідно заздалегідь провести 
моніторинг надходжень до спеціального фонду. Одним із основних елементів моніторингу слід 
визнати аналіз джерел поповнення спеціального фонду. 

У формуванні суми доходів обов’язково враховується рівень їх фактичного виконання за 
останній звітний рік, а також очікуване виконання за плановий період [5]. 

За основу цих розрахунків беруться такі показники, як обсяг надання тих чи інших платних 
послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання та іншого майна, 
що здаються в оренду тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен 
встановлюватися відповідно до законодавства. На підставі зазначених показників визначається сума 
доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з урахуванням конкретних умов роботи 
установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, 
обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного 
виконання за плановий період. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і 
повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди. Планові показники за 
спеціальним фондом кошторису розпорядників у формах звітності повинні відповідати даним обліку, 
який ведеться органами Державної казначейської служби [7]. 

Формування доходної частини спеціального фонду бюджетних установ залежить від 
особливостей функціонування. Наприклад, говорячи про спеціальний фонд Запорізької міської 
державної лікарні ветеринарної медицини, надходженнями є плата за послуги, що надаються 
бюджетною установою згідно з її функціональними повноваженнями, а використовуються вони на 
покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг. Діяльність установи обумовлена 
наявністю тарифів, затверджених Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України. 

Оскільки бюджетні установи є неприбутковими, мета їхньої діяльності полягає в наданні послуг 
населенню. Тобто, аналіз їх власних надходжень або коштів спеціального фонду повинен ще й 
узагальнювати усі результати для оцінки роботи установи в цілому. Отримані дані повинні бути 
використані та втілені у конкретні заходи щодо зменшення виявлених недоліків, пошуку 
невикористаних резервів. 

До завдань аналізу структури доходів спеціального фонду бюджетної організації належать:  
− прогнозування потреби населення в послугах бюджетної організації та координація їх повноти;  
− визначення обсягу задоволення потреб населення в послугах бюджетної організації та 

перевірка відповідності нормативно-правовим актам; 
− вивчення ефективності використання ресурсів, наявних у бюджетної організації в цілому та по 

спецфонду; 
− оцінка та виявлення причин невідповідності фактичних показників діяльності бюджетної 

організації плановим та визначення факторів відхилення; 
− підготовка аналітичної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
Проаналізуємо надходження до спеціального фонду на прикладі Запорізької міської державної 

лікарні ветеринарної медицини (табл. 1). 
Дані табл. 1 свідчать, що надходження по спеціальному фонду Запорізької міської державної 

лікарні ветеринарної медицини протягом 2014 року у порівнянні з надходженнями за 2013 рік 
зменшились на 69425,50 грн., або, якщо розглядати у відсотковому відношенні, то сумарне зменшення 
становить 1,79% від загальної суми власних надходжень. Це зменшення надходжень по спеціальному 
фонду відбулося за рахунок зміни суми поточних надходжень за послуги, що надаються офіційними 
лікарями Запорізької міської державної лікарні ветеринарної медицини на 185932,18 грн. або 31,18% 
від загального обсягу та зменшення сум надходжень від ветеринарно-санітарної експертизи і 
протиепізоотичних заходів (профілактичних, діагностичних, лікувальних) на 212134,24 грн. та 43734,82 
грн. відповідно або 6,83% та 24,67% від загальної суми власних надходжень.  
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Таблиця 1 
Аналіз надходжень до спеціального фонду Запорізької міської державної лікарні 

ветеринарної медицини протягом 2013-2014 років  
 

Спеціальний фонд 
Обсяг надходжень, грн. Відхилення за 

сумою, грн. 
Відхилення, 

% 2013 рік 2014 рік 
Надійшло власних надходжень  
у тому числі: 3 880 476,05 3 811 050,55 -69 425,50 -1,79 

ветеринарно-санітарної експертизи 3 106 984,85 2 894 850,61 -212 134,24 -6,83 
протиепізоотичних заходів 

(профілактичних, діагностичних, 
лікувальних) 

177 264,60 133 529,78 -43 734,82 -24,67 

від реалізації майна - 511,38 511,38 - 
послуги, що надаються офіційними 

лікарями 596 226,60 782 158,78 185 932,18 31,18 

Джерело : власна розробка 
 
Найбільшу питому вагу у загальній сумі доходів спеціального фонду Запорізької міської 

державної лікарні ветеринарної медицини займають доходи від діяльності лабораторій ветеринарно-
санітарної експертизи. Отже, пошук нових резервів має бути пов’язано з даним видом діяльності 
бюджетної організації. Значна негативна тенденція спостерігається в надходженні коштів від 
здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів – зменшення майже 25% у 
порівнянні з попереднім роком.  

Графічно динаміка обсягу надходжень до спеціального фонду за напрямами послуг Запорізької 
міської державної лікарні ветеринарної медицини за 2013-2014 роки наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка структури доходів Запорізької міської державної лікарні ветеринарної 

медицини, тис. грн.  
Джерело : власна розробка 
 
Щоб дослідити за рахунок чого відбулися зміни сум доходів, потрібно проаналізувати їх зміну у 

структурі по основних підрозділах. Адже «загальна» динаміка не дає розгорнутої відповіді чи всі 
структурні підрозділи мають однакову тенденцію. Так, надання протиепізоотичних заходів здійснюють 
чотири дільничні лікарні ветеринарної медицини, послуги з санітарно-ветеринарної експертизи 
надаються вісімнадцятьма лабораторіями, а також тринадцять офіційних лікарів здійснюють контроль 
на підприємствах міста. 

Для прийняття оперативних управлінських рішень пропонується розробити внутрішню форму 
звітності «Звіт про надходження коштів по спеціальному фонду в розрізі структурних підрозділів 
бюджетної установи» (табл. 2). Наявність даної форми звітності допоможе в оцінці рівня ефективності 
діяльності в розрізі структурних підрозділів і послуг, які вони надають. Це дозволить належним чином 
провести моніторинг надходжень до спеціального фонду та тим самим допоможе в оцінці рівня 
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ефективності діяльності бюджетної установи, забезпеченні отримання запланованого обсягу доходів,  
прискорення обробки та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень.    

Таблиця 2 
Звіт про надходження коштів до спеціального фонду Запорізької міської державної 

лікарні ветеринарної медицини протягом 2013-2014 років (в розрізі структурних підрозділів) 
 

Назва структурного підрозділу 
(районна / міська лікарня, 

лабораторія, лабораторії ВСЕ, 
дільничні лікарні, дільниці, пункти) 

Сума коштів, 
отриманих як 

плата за послуги 
за 2014 рік, грн. 

Сума коштів, 
отриманих як 

плата за послуги 
за 2013 рік, грн. 

Відхилення (+,-) 

грн. % 

ЛВСЕ № 1 173 468,91 260 092,67 -86 623,76 -33,30 

ЛВСЕ № 2 744 517,62 577 919,23 166 598,39 28,83 

ЛВСЕ № 3 75 260,97 103 007,54 -27 746,57 -26,94 

ЛВСЕ № 4 33 468,70 53 749,04 -20 280,34 -37,73 

ЛВСЕ № 5 223 016,40 244 698,30 -21 681,90 -8,86 

ЛВСЕ № 6 69 547,44 84 236,54 -14 689,10 -17,44 

ЛВСЕ № 7 93 612,28 107 293,64 -13 681,36 -12,75 

ЛВСЕ № 8 69 666,50 81 462,78 -11 796,28 -14,48 

ЛВСЕ № 9 98 190,92 151 471,50 -53 280,58 -35,18 

ЛВСЕ № 10 266 175,35 263 138,66 3 036,69 1,15 

ЛВСЕ № 11 12 117,80 19 368,11 -7 250,31 -37,43 

ЛВСЕ № 12 44 147,27 67 535,29 -23 388,02 -34,63 

ЛВСЕ № 13 281 402,28 300 989,31 -19 587,03 -6,51 

ЛВСЕ № 14 69 359,06 76 472,32 -7 113,26 -9,30 

ЛВСЕ № 15 441 745,58 475 259,19 -33 513,61 -7,05 

ЛВСЕ № 16 70 233,53 93 040,23 -22 806,70 -24,51 

ЛВСЕ № 17 24 904,72 30 799,02 -5 894,30 -19,14 

ЛВСЕ № 18 104 015,28 116 451,44 -12 436,16 -10,68 

РАЗОМ по ЛВСЕ 2894850,61 3106 984,81 -212 134,20 -6,83 

ДЛВМ Шевченківського району 42 321,89 53 414,86 -11 092,97 -20,77 

ДЛВМ Заводського району 287,69 10 250,10 -9 962,41 -97,19 

ДЛВМ Орджонкідзівського району 51 528,07 48 225,08 3 302,99 6,85 

ДЛВМ Комунарського району 4 332,49 13 373,24 -9 040,75 -67,60 

ДЛВМ Ленінського району 35 059,64 52 001,36 -16 941,72 -32,58 

РАЗОМ по ДЛВМ 133 529,78 177 264,64 -43 734,86 -24,67 
Послуги, що надаються офіційними 
лікарями 782 158,78 596 226,60 185 932,18 31,18 

РАЗОМ по послугам 782 158,78 596 226,60 185 932,18 31,18 

Реалізації майна 511,38 - 511,38 - 

РАЗОМ по установі (згідно ф. 4-1) 3811050,55 3 880 476,05 -69 425,50 -1,79 
Джерело : власна розробка 
 
Дані табл. 2 свідчать, що загальний відсоток зниження дохідної частини спеціального фонду 

Запорізької міської державної лікарні ветеринарної медицини -1,79 набуває значення аж -97,19%, що 
потребує з'ясовування причин, виявлення резервів та розробки заходів щодо усунення виявлених 
негативних тенденцій на майбутнє. 

Запровадження на практиці запропонованої внутрішньої форми звітності щодо формування 
спецфонду бюджетної установи допоможе в оцінці рівня ефективності діяльності в розрізі структурних 
підрозділів і послуг, які вони надають.  

Підсумок даної звітності також може бути використаний як джерело даних при складанні форми 
звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду ф. № 4-1д, № 4-1 м.  

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження встановлено, що до 
теперішнього часу не існує внутрішньої звітності, яка б дозволила створити належне обліково-
інформаційне забезпечення доходів спеціального фонду бюджетної установи. З метою вирішення 
зазначеної проблеми нами запропоновано внутрішню форму звітності «Звіт про надходження коштів 
по спеціальному фонду в розрізі структурних підрозділів бюджетної установи», що дозволить 
належним чином провести моніторинг надходжень до спеціального фонду. 
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Лищенко О.Г., Кукоба Г.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ 

ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 
Мета полягає у розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи.  
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Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися наукові дослідження (збір, опис та аналіз 
фактів; обґрунтування наукових рекомендацій); для виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до 
аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи – порівняльний, аналітичний, математичний, вибірковий; 
при розгляді динамічної та прогнозованої системи організації бухгалтерського обліку –  діалектичний метод; при 
формуванні висновків - індукція, дедукція та узагальнення. 

Результати. Розроблено практичні рекомендації щодо впровадження обліково-аналітичних удосконалень 
для забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи.  

Наукова новизна полягає в розробці практичних рекомендацій щодо виконання моніторингу надходжень 
до спеціального фонду бюджетної установи в розрізі структурних підрозділів і послуг, які вони надають, що 
допоможе забезпечити отримання запланованого обсягу доходів.  

Практична значимість отриманих результатів полягає у впровадженні запропонованої внутрішньої форми 
звітності «Звіт про надходження коштів спеціального фонду в розрізі структурних підрозділів бюджетної установи 
з аналізу формування спеціального фонду бюджетної установи», що дозволить належним чином провести 
моніторинг надходжень до спеціального фонду і тим самим допоможе в оцінці рівня ефективності діяльності 
бюджетної установи, забезпеченні отримання запланованого обсягу доходів, прискорення обробки і 
представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень. Результати доведені до рівня 
конкретних розробок і впроваджені в діяльність. 

Ключові слова: бюджетна установа, спеціальний фонд, надходження, аналіз доходів, моніторинг. 
 

Lishchenko A.G., Kukoba G.M. IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTI NG AND ANALYTICAL SUPPORT FOR 
THE ANALYSIS OF SPECIAL FUND REVENUES OF BUDGETARY INSTITUTIONS 

Purpose  is to develop practical recommendations for improving the accounting and analytical support for the 
analysis of special Fund revenues of budgetary institutions.  

The methodology of research.  In the study applied scientific research (collection, description and analysis of the 
facts; the scientific justification of the recommendations); to identify common and distinctive features in scientific 
approaches to the analysis of special Fund revenues of budgetary institutions comparative, analytical, mathematical, 
selective; when considering the dynamic and predictable system of accounting – the dialectical method; when forming 
conclusions induction, deduction and synthesis. 

Results.  Developed practical recommendations for the implementation of accounting and analytical 
enhancements to support analysis of special Fund revenues of budgetary institutions. 

Scientific novelty  consists in the development of practical recommendations for implementation of monitoring 
revenues in the special Fund budget institutions in terms of structural divisions and the services they provide that will 
help to ensure the achievement of targeted revenues.  

The practical significance  of the obtained results lies in the implementation of the proposed internal reporting 
form "Report on receipt of funds of the special Fund in the context of structural units of budgetary institutions for the 
analysis of the formation of a special Fund budgetary institutions that will allow you to properly monitor the revenues in a 
special Fund and thereby will help in assessing the level of efficiency of activity of budgetary establishment, ensure 
planned revenues, accelerating the processing and presentation of economic information for management decision 
making.  The results brought to the level of specific developments and embedded in the activity. 

Key  words:  institution, special Fund receipts, income analysis, monitoring. 
 
Лищенко А.Г., Кукоба Г.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АНАЛИЗА ДОХОДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Цель заключается в разработке практических рекомендаций по совершенствованию учетно-

аналитического обеспечения анализа доходов специального фонда бюджетного учреждения.  
Методика исследования. В процессе исследования применялись научные исследования (сбор, описание 

и анализ фактов; обоснование научных рекомендаций); для выявления общих и отличительных черт в научных 
подходах к анализу доходов специального фонда бюджетного учреждения сравнительный, аналитический, 
математический, выборочный; при рассмотрении динамической и прогнозируемой системы организации 
бухгалтерского учета – диалектический метод; при формировании выводов индукция, дедукция и обобщение. 

Результаты. Разработаны практические рекомендации по внедрению учетно-аналитических 
усовершенствований для обеспечения анализа доходов специального фонда бюджетного учреждения. 

Научная новизна заключается в разработке практических рекомендаций по выполнению мониторинга 
поступлений в специального фонда бюджетного учреждения в разрезе структурных подразделений и услуг, 
которые они предоставляют, что поможет обеспечить получение запланированного объема доходов.  

Практическая значимость полученных результатов заключается во внедрении предложенной 
внутренней формы отчетности «Отчет о поступления средств специального фонда в разрезе структурных 
подразделений бюджетного учреждения по анализу формирования специального фонда бюджетного 
учреждения», что позволит должным образом провести мониторинг поступлений в специальный фонд и тем 
самым поможет в оценке уровня эффективности деятельности бюджетного учреждения, обеспечении получения 
запланированного объема доходов, ускорение обработки и представления экономической информации для 
принятия управленческих решений.  Результаты доведены до уровня конкретных разработок и внедрены в 
деятельность. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, специальный фонд, поступления, анализ доходов, 
мониторинг. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ 

МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища  головним 
фактором, який забезпечить підприємству довготривале і успішне функціонування, є персонал. Тому, 
одним з найголовніших завдань кожного підприємства стає пошук методів і способів, які б сприяли 
підвищенню ефективності роботи персоналу, а, отже, збільшували рівень його відповідальності та 
зацікавленості. Працівник, який буде добре вмотивований, буде працювати заради добробуту і 
процвітання організації, він буде відповідальніше ставитись до своїх обов’язків, докладатиме до 
виконання роботи більше зусиль, це, в свою чергу, призведе до досягнення високих показників 
діяльності підприємства. З огляду на це, перед керівництвом кожного підприємства стоїть проблема 
створення такого механізму мотивації персоналу, який би зміг зацікавити працівників до якісної, 
продуктивної, конкурентоспроможної праці. А для цього варто провести аналіз існуючих мотиваційних 
теорій і виявити ті, які б були найбільш доцільними в нинішніх умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різноманітних методів і способів 
мотивації працівників було присвячено велику кількість наукових робіт українських та зарубіжних 
вчених: Л. Брентано, Т. Веблена, Д. Врума, А. Маслоу, К. Маркса, А. Маршалла, А. Смітта, М. Туган-
Барановського, Х. Хекхаузена, С. Адамса, К. Альдерфера, Ф. Герцберга, Е. Лока, Е. Лоулера, 
Л. Портера, Б. Скінера, Ю. Зайцева, М. Карліна, А. Колота, Т. Костишина, Л. Кривенко, Г. Кулікова, 
В. Лагутіна, О. Кузьміна, О. Прокопенка та багатьох інших. 

Результати їх наукових досліджень мають важливе значення для розвитку вітчизняної теорії та 
практики. Однак питання щодо мотивації праці, поведінки людей в умовах постійних заохочень на 
робочих місцях, дослідження різноманітних методів і способів стимулювання роботи персоналу 
підприємств завжди буде потребувати подальших досліджень та розробки науково-обґрунтованих 
рекомендацій. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування ролі застосування сучасних груп 
теорій мотивації для створення ефективного механізму мотивації праці персоналу на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотивація – це вид управлінської діяльності, 
який спонукає працівника виконувати свої обов’язки із ентузіазмом, завзятістю, наполегливістю, 
сумлінністю. Кожне підприємство для ефективного функціонування прагне мати 
конкурентоспроможний персонал, а для цього потрібне вміння так організувати працю, щоб віддача 
працівників була максимальною. При цьому важливим фактором посилення трудового потенціалу 
повинна стати особиста зацікавленість працівників, заснована на можливості задоволення їх 
соціальних і фізіологічних потреб [1]. 

Мотивація праці включає: а) вибір мотиваторів праці; б) політику заробітної плати; в) політику 
винагород і послуг; г) політику участі в успіху; д) управління витратами на персонал. Вибір мотиваторів 
праці є основою управління працею. Мотивація праці пов'язана з природою стимулів до праці. 
Побудова схеми «потреби – інтереси – стимули (мотиви) – винагорода» допомагає зрозуміти, як 
здійснюється спонукання людини до активної праці. 

При побудові системи мотивації праці важливо дотримуватися таких традиційних принципів: 
− типовість і прогресивність відібраних інтересів; 
− присутність у кожному стимулі особистого інтересу; 
− присутність в одному стимулі кількох протилежних інтересів; 
− верховенство одних стимулів над іншими; 
− простота і наочність системи [4]. 
Присутні в мотивації праці стимули вимагають перевірки щодо наслідків своїх дій. Необхідність 

цього пояснюється тим, що використання прогресивних стимулів може призвести до протилежного 
результату. Наприклад, стимул зростання обсягу роботи в чистому вигляді є антистимулом 
підвищення якості продукції. Крім того, потрібен аналіз суми векторів дії стимулів і їх відповідності 
загальнолюдським цінностям і перевагам. Кращими є стимули, пов'язані з інтересами: споживчими, 
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економічними, соціальними, професійними, матеріальними, моральними, пізнавальними, 
оздоровчими, духовними, етичними, естетичними, творчими, технічними, регіональними. 

Таким чином, сутність мотивації праці полягає у впливі стимулів праці на інтереси працівника. 
Головний особистий інтерес працівника – це прагнення отримати дохід від роботи. Тому оплата праці 
лежить в основі всіх систем мотивації працівника до продуктивної праці [3]. 

Отже, управління мотивацією праці спирається на політику заробітної плати, тобто вибір і 
обґрунтування форм і систем заробітної плати, найбільш ефективних у даних умовах роботи для 
досягнення поставлених цілей в діяльності підприємства. Йдеться про систему цілей і заходів, за 
допомогою яких здійснюється вплив на розмір, склад і динаміку заробітної плати працівників колективу. 

Також управління мотивацією праці спирається на політику винагороди і послуг, тобто 
преміювання та виплати соціального характеру. Вибір виду преміювання залежить від умов діяльності, 
але на розмір винагороди визначальний вплив справляє фінансове становище підприємства. 
Еталоном винагороди працівника є його особисті інтереси. Так, якщо для працівника найбільший 
інтерес представляють питання кар'єри, то для нього системою винагород перевага повинна бути 
віддана можливостям зростання по службі. Для іншого працівника система мотивації у винагороді 
може бути акцентована на питаннях житла, режим роботи, самостійності при виконанні функцій і т. д. 
Як розрізняються фізичні і розумові здібності людей, так повинні бути різні стимули їхньої праці. 
Індивідуалізація винагороди, застосовувана поряд із загальними видами преміювання, підвищує 
ефективність мотивації праці. Це пов'язано і з тим, що сучасне виробництво характеризується 
високим рівнем взаємозв'язку і взаємозалежності. Іноді бездоганне виконання роботи веде до 
формування у працівника чіткого, швидкого, але бездумного виконання рішення керівництва. Такий 
підхід не завжди ефективний. Для багатьох професій вважається кращим не беззаперечне виконання 
наказів, а вдумливе і відповідальне ставлення до роботи [5]. 

Враховуючи перераховані вище фактори, в даний час вважається, що для підприємства, що 
прагне зайняти гідне місце на ринку, найважливіше значення має інноваційний підхід до вирішення 
всіх проблем. Інноваційний підхід покликаний забезпечити ефективний пошук оригінальних ідей для 
вирішення конкретних управлінських, організаційних, економічних та інших завдань. 

Існує велика кількість методів пошуку нових ідей і рішень, які забезпечують ефективну творчу 
діяльність. Ці методи служать надійним і ефективним інструментом інноваційного менеджменту. 

У процесі вивчення питання, яким чином можна спонукати людину досягати цілей організації, що 
не завжди збігаються з його особистими цілями, виникає цілий ряд мотиваційних теорій.  

Розрізняють дві групи таких теорій: змістовні і процесуальні. 
Змістовні теорії мотивації засновані на класифікації первинних та вторинних потреб людини. 

Процесуальні теорії базуються на потребах і пов'язаних з ними чинниках, що визначають поведінку 
людей [7]. 

Історично першою групою теорій мотивації є змістовні теорії. В рамках цих теорій особлива увага 
приділяється аналізу факторів, що лежать в основі мотивації. До них відносяться теорія ієрархії потреб 
А. Маслоу, теорія набутих потреб Д.К. МакКлелланда, двофакторна теорія Ф.Герцберга і деякі інші. 

Змістовні теорії побудовані на аналізі факторів, що лежать в основі мотивації. Тобто, керівник 
повинен виявити первинні і вторинні потреби своїх підлеглих і створити всі умови для їх задоволення. 
Над розробкою концепції мотивації праці в різний час працювало багато психологів, економістів та 
інших вчених, але якщо мова йде про змістовні теорії, то, як правило, мають на увазі: ієрархію потреб 
А. Маслоу, двофакторну теорію Ф. Герцберга і теорію набутих потреб Д.К. МакКелланда. 

Абрам Маслоу розробив знамениту «Піраміду Маслоу» – 5 ієрархічних рівнів потреб. Його робота 
стала основоположною для змістовних теорій мотивації і використовується менеджерами і сьогодні. 

Способи задоволення первинних потреб співробітників очевидні і, як правило, зводяться до 
матеріального стимулювання. Однак протягом часу потреби індивіда зростають і стають більш 
вагоміші, будь-то потреба в самореалізації або в духовному розвитку. Від керівника в цьому випадку 
потрібен особливий підхід до управління творчими людьми, що передбачає різноманітні та 
нестандартні рішення в області мотивації (яскравий приклад тому – кампуси великих IT-компаній). 
Варто також пам'ятати, що керівництво може впливати на своїх підлеглих лише в тому випадку, якщо 
в очах працівника воно сприймається як джерело задоволення його потреб. 

Викликає практичний інтерес теорія мотивації Фредеріка Герцберга. Він виділив два ключові 
фактори, що впливають на діяльність людини у виробничій ситуації: мотиваційні та гігієнічні (здоров'я).  

Фактори гігієни (зовнішні фактори) – цей той мінімум, який необхідний працівнику для того, щоб 
продуктивно працювати і виконувати свої функції і завдання. Їх ще називають факторами здоров'я. 
Вони пов'язані з навколишнім середовищем, в якому здійснюється робота. До них можна віднести такі 
фактори, як: 

1. нормальні умови праці; 
2. достатня заробітна плата; 
3. політика фірми і адміністрації; 
4. міжособистісні відносини з начальниками, колегами і підлеглими; 
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5. ступінь безпосереднього контролю за роботою; 
6. статус. 
Гігієнічні фактори забезпечують практично нейтральні почуття серед працівників організації. 

Усунення цих факторів з робочого місця викликає у працівників стан незадоволеності. 
Мотиваційні чинники (внутрішні фактори) викликають почуття задоволення роботою, це 

внутрішні фактори задоволеності, спрямовані на: 
1. успіх, досягнення (факт досягнення мети); 
2. просування по службі; 
3. визнання і схвалення результатів роботи; 
4. високий ступінь відповідальності за виконувану справу; 
5. можливість творчого і ділового росту; 
6. саму робота (наскільки вона цікава, змістовна) та інші [6]. 
Мотиваційна група факторів припускає, що кожна окрема людина може краще працювати, коли 

бачить мету і вважає за можливе її досягнення. 
Відсутність факторів мотивації не призводить до незадоволеності роботою, але їх наявність 

приносить задоволення і мотивує працівників до більш продуктивної праці. 
Враховуючи життєві реалії, слід зазначити, що практичне застосування мотиваційних теорій 

залежить від конкретних умов діяльності, особистісних характеристик працівників та інших ситуаційних 
чинників.  

Класифікація потреб досі використовується сучасними теоретиками і практиками, але єдиної 
системи не існує. У сучасних реаліях, коли ринок вимагає повної самовіддачі від кожного його 
учасника, ініціативний співробітник може стати справжнім творцем успіху для компанії. 

Викликає інтерес застосування процесуальних теорій мотивації. Ці теорії дозволяють дізнатися, як 
будується процес мотивації і яким чином можна здійснювати мотивування людей на досягнення бажаних 
результатів. Визначимо їх особливості. Так, теорія очікування В. Врума заснована на тому, що наявність 
потреби не є єдиною необхідною умовою мотивації працівника до досягнення певної мети. Людина 
повинна також сподіватися на те, що обраний нею тип поведінки дійсно приведе до задоволення або 
отримання бажаного [2]. При цьому ключову роль відіграє повнота реалізації 3-х факторів: 

− додатково витрачені зусилля повинні забезпечувати отримання очікуваного результату; 
− за отриманий результат має бути забезпечено очікувану винагороду; 
− реально отримана винагорода має відповідати (бути валентною) очікуваній. 
Відповідно до теорії постановки цілей (Е. Лок, Т. Райен та ін.), поведінка людини визначається 

цілями, які вона ставить перед собою. При цьому рівень виконання роботи залежить від 4-х 
характеристик цілей: 

− складності (ступінь професіоналізму та рівень виконання, необхідні для досягнення цілі); 
− специфічності (кількісна зрозумілість мети, її точність і визначеність); 
− прийнятності (рівень, до якого людина сприймає мету організації як власну); 
− прихильності (готовність витрачати зусилля певного рівня для досягнення мети). 
Теорія рівності – справедливості (засновник С. Адамс) виходить з того, що в процесі роботи 

людина порівнює оцінку власних дій з оцінкою таких же дій інших людей. І якщо при цьому людина 
виявляє, що її не у повному обсязі нагородили, у неї виникає відчуття незадоволеності, і вона може 
скоротити витрати праці, зробити спробу збільшити винагороду, втратити впевненість у собі, 
залишити організацію [6]. 

У відповідності з теорією партисипативного управління, якщо зацікавлений працівник активно 
приймає участь у внутрішньоорганізаційній діяльності, то він працює краще і з більшою віддачею. 

У 2013 році було проведено соціологічне дослідження на тему «Який спосіб мотивації є самим 
ефективним?». Опитування проводилося в соціальних мережах з 5 по 12 березня 2013 року. У ньому 
взяло участь 500 респондентів з України. Згідно з опитуванням Work.ua, 67,2% українців вважають 
грошові заохочення найкращим способом мотивації, підтверджуючи думку кадрових експертів. За 
безкоштовне навчання та тренінги віддали свої голоси 8,9% опитаних. Похвалу від керівництва 
цінують 6,6% респондентів, персональні подарунки від компанії – 5,8%. Штрафи та покарання 
змушують краще працювати 4,7% українців, а корпоративні свята – 4,1%. Найменше цінуються 
додаткові вихідні – так відповіли лише 2,7% опитаних (рис. 1). 

Для будь-якої організації важливо, щоб співробітники відчували себе комфортно і впевнено, 
тому для досягнення найкращого результату різні способи мотивації повинні використовуватися в 
сукупності. Отже, розглянемо способи, за допомогою яких можливо підвищити мотивацію працівників: 

1. Визнання того, що підлеглі можуть бути мотивовані тим, що безпосередньо не пов'язане з їх 
роботою (наприклад, улюблена справа, хобі). Позитивне ставлення до захоплень підлеглого обов'язково 
позначиться на його роботі. Завдяки підтримці керівництва дана ситуація стає удвічі виграшною: чим 
більших успіхів домагається працівник у житті, тим вища якість і продуктивність його праці. 
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2. Слід навчити підлеглих вимірювати ступінь успішності виконаної роботи. Будь-яка мета 
роботи може бути виміряна в простій системі оцінок. Якщо завдання не передбачає вираження 
результату в чисельній формі, потрібно створити  шкалу оцінки продуктивності праці. 

 

 
Рис. 1. Результати опитування працівників за даними Work.ua 

Джерело : побудовано авторами за даними Work.ua [8] 
 
3. Відстеження рівня мотивації. Якщо ви почнете вимірювати мотивацію, то, найімовірніше, 

незабаром навчитеся нею керувати. Не маючи даних про рівень мотивації, ви ніколи не зможете 
поліпшити цей показник. 

4. Потрібно дізнатися у підлеглих, чого б їм хотілося. У різних працівників різні цілі і бажання, а 
значить, їм необхідно надати різні можливості для роботи і професійного росту. Один із способів це 
зробити – делегування повноважень, цілей і завдань кожному співробітнику при розробці загального 
плану або проекту. Інший спосіб - надати підлеглим можливість самостійно виробляти власні 
стратегічні завдання і плани. 

5. Слід дізнаватися про результати роботи співробітників. Запитання підлеглому потрібні бути 
націлені на те, щоб змусити його задуматися про виконану роботу і відзвітувати про конкретні 
результати. Такі питання стимулюють підвищення рівня самоінформованості співробітника. А 
володіння інформацією сприяє внутрішній мотивації. 

6. Потрібно пояснити підлеглим прийняту систему винагород. Повага до співробітників з боку 
керівництва та пояснення підлеглим сутності нової програми заохочень підвищить їх мотивацію до праці. 

7. Взаємодія в колективі. Доцільно розробити план зборів і заходів так, щоб керівники опинялися в 
один час і в одному місці з підлеглими. Неможливо підвищити мотивацію людини, яку ви рідко бачите. 

8. Мотивація знаннями. Захоплена навчанням людина обов'язково виросте на посаді і розвине в 
собі додаткові навички. Тому ви можете використовувати знання і навчання в якості нагороди і 
мотивуючого фактора. 

9. Нагорода окремим підлеглим за сукупний внесок групи. Керівники і колеги повинні вміти 
відзначати внесок окремих співробітників у загальну справу. 

10. Позитивний обмін інформацією між підлеглими. Корпоративна культура, яка підтримує 
прагнення давати один одному позитивні оцінки за результатами кожного виконаного завдання, 
підвищує рівень мотивації та продуктивності праці. Коли співробітники почнуть визнавати і 
нагороджувати один одного за успіхи, рівень їх мотивації значно підвищиться. 

11. Винагороди підлеглим доцільно надавати у менших обсягах, але частіше. Витрати потрібно 
спланувати так, щоб частіше нагороджувати підлеглих та співробітників, в результаті вони відчують, 
що у них з'явилося більше шансів домогтися успіху. Це дозволить вам привернути увагу персоналу до 
поступового поліпшення якості роботи, а не до нагороди як такої. 

12. Мотивація контролем. Слід дозволити персоналу самостійно вносити зміни в будь-які 
аспекти свого робочого середовища, які не несуть загрозу безпеці та іміджу організації.  

13. Чітко поставлені завдання. Чіткість завдань інтенсивніше впливає на мотивацію 
співробітників відділів продажів, ніж їх досвід. Щоб досягти великих результатів, потрібно допомогти 
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співробітникам побачити особистий внесок у спільну справу, а також якщо співробітники будуть 
упевнені, що їх роботу оцінюють регулярно, оперативно і точно. 

14. Пошук людей з внутрішньою мотивацією. Набагато простіше навчити мотивованого 
працівника, ніж мотивувати кваліфікованого фахівця. Потрібно наймати людей, які раніше 
продемонстрували високий рівень оптимізму, ентузіазму, мотивації до праці і прагнення до зростання. 
Щоб виявити подібне ставлення, ви можете використовувати співбесіду або рекомендації з 
попереднього місця роботи. 

Керівник організації повинен розробити індивідуальну система мотивації для кожного 
співробітника,тільки так він зможе підвищити його особисту мотивацію до праці та досягти 
поставлених цілей. 

Висновки з проведеного дослідження. У ході аналізу засад формування системи мотивації 
персоналу на основі мотиваційних теорій, визначено, що мотивація – це сукупність причин 
психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, її початок, спрямованість і активність, і 
що стимулювання виступає основним чинником мотивації основної діяльності персоналу, 
представляючи собою цілеспрямований вплив, який посилює спонукання до певної поведінки. 
Стимулювання означає безпосереднє застосування оптимально підібраного комплексу мотивів і 
стимулів, що спонукають працівників до ефективної праці. 

З розвитком продуктивних сил суспільства набули значного поширення розробки теорії 
мотивації, в основі яких вчені використовували різні підходи, що дало можливість умовно їх розділити 
на дві великих групи: змістовні та процесуальні. 

Керівники сучасних організацій використовують як змістовні теорії мотивації, так і сучасні 
процесуальні. Змістовні теорії мотивації фокусуються на класифікації первинних та вторинних потреб 
людини. Процесуальні теорії базуються на потребах і пов'язаних з ними чинниках, що визначають 
поведінку людей. За допомогою сучасних способів мотивації співробітників можна отримати 
ефективний результат їхньої діяльності та направити роботу підлеглих на досягнення цілей 
організації. 

Аналізуючи все вищезазначене, можна констатувати, що при створенні системи мотивації 
необхідно аналізувати і пристосовуватися до певних умов ринку, не копіюючи мотиваційні системи в 
успішних компаній без аналізу відмінностей умов функціонування. Дотримуючись цих умов, можна 
говорити не лише про стабільність прибутку, а й про довгостроковий розвиток компанії, не про 
працівників, механічно виконуючих свої функції, а про згуртований колектив, який націлений на 
зростання та інновації.  
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Бондаревська К.В., Плясун А.В., Осипенко Д.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ 
Мета – обґрунтування ролі застосування сучасних груп теорій мотивації для створення ефективного 

механізму мотивації праці персоналу на підприємствах.  
Методика дослідження. При дослідженні теорій мотивації використовувався порівняльний аналіз, а при 

опитуванні працівників за даними Work.ua був використаний економіко-статистичній аналіз. У результаті 
дослідження було вивчено питання можливості використання в нинішніх умовах господарювання найпоширеніших 
змістовних та процесуальних теорій мотивації: теорії ієрархії потреб А. Маслоу; теорії набутих потреб 
Д.К. МакКлелланда; двофакторна теорії Ф. Герцберга; теорії очікування В. Врума; теорії рівності – справедливості 
(засновник С. Адамс); теорії постановки цілей (Е. Лок, Т. Райен та ін.); теорії партисипативного управління.  

Результати. Визначено, що мотивація – це сукупність причин психологічного характеру, які пояснюють 
поведінку людини, її початок, спрямованість і активність. Основним чинником мотивації основної діяльності 
персоналу є стимулювання, яке означає безпосереднє застосування оптимально підібраного комплексу мотивів і 
стимулів, що спонукають працівників до ефективної праці. 

Встановлено, що в теорії мотивації сформовано дві великі групи підходів - змістовні та процесуальні. 
Змістовні теорії мотивації фокусуються на класифікації первинних та вторинних потреб людини. Процесуальні 
теорії базуються на потребах і пов'язаних з ними чинниках, що визначають поведінку людей.  

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні ключових напрямів застосування сучасних груп теорій мотивації 
для створення ефективного механізму мотивації праці персоналу на підприємствах в нинішніх умовах 
господарювання. 

Практична значущість. Результати дослідження і запропоновані напрями застосування теорій спрямовані 
допомогти керівникам зрозуміти потреби і цілі співробітників, і дотримуватись менеджерами певного курсу дій або 
припинити певні дії, які створюють проблеми в організації. Подальший розвиток змістовних та процесуальних 
теорій мотивації може забезпечити підвищення рівня задоволеності працею, підвищення мотивації до праці і 
зниження міграції молодих висококваліфікованих працівників за кордон. В цілому це призведе до покращення 
основних економічних показників в країні.  

Ключові слова: мотив, мотивація, потреби, стимули, теорія мотивації, змістові теорії мотивації, 
процесуальні теорії мотивації. 

 
Bondarevska K.V., Pliasun A.V., Osypenko D.S. THEORETICAL  PRINCIPLES OF PERSONNEL 

MOTIVATION SYSTEM BASED ON THE ANALYSIS MOTIVATIONAL THEORIES 
Purpose – study the role the use of modern group theory motivation for creating an effective mechanism of 

motivation of staff in the workplace.  
Methodology of research.  For writing the study of theories of motivation used comparative analysis, while 

survey staff according Work.ua was used economic and statistical analysis. 
The study examined issues concerning the content and essence of the most popular substantive and procedural 

theories of motivation, the main of which is the theory of Maslow's hierarchy of needs; McClelland acquired needs theory; 
Herzberg two-factor theory; W. Vroom expectations theory; theory of equality - justice (founder S. Adams); goal setting 
theory (E. Lok, T. Ryan et al.); theory of participatory governance.  

Findings.  Determined that motivation - a combination of psychological reasons that explain human behavior, its 
beginning, focus and activity. The main factor motivating main activity is to encourage the staff, which means direct 
application optimized complex motives and incentives that encourage employees to work effectively. 

Established in theory motivation formed two groups of approaches - substantial and procedural. Substantial 
theories of motivation focus on the classification of primary and secondary needs. Remedial theories are based on the 
needs and related factors that determine human behavior. 

Originality . Scientific novelty consists in justifying key areas of application of modern theories of motivation 
groups to create an effective mechanism of motivation of the personnel in enterprises in the current economic conditions. 

Practical value. The results of the study and application of theories offered directions designed to help managers 
understand the needs and goals of employees and managers to adhere to a certain course of action or stop certain 
actions that create problems in the organization. Further development of substantive and procedural theories of 
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motivation may provide improvement of job satisfaction, increased motivation to work and reduce the migration of young 
workers professional abroad. Overall, this will improve the basic economic indicators in the country. 

Key words:  motive, motivation, needs, incentives, motivation theory, substantive theory of motivation, theory of 
motivation procession. 

 
Бондаревская К. В., Плясун А.В, Осипенко Д.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МОТИВАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ 
Цель – обоснование роли применения современных групп теорий мотивации для создания эффективного 

механизма мотивации труда персонала на предприятиях.  
Методика исследования. При исследовании теорий мотивации использовался сравнительный анализ, а 

при опросе работников по данным Work.ua был использован экономико-статистической анализ. 
В результате исследования были рассмотрены вопросы по содержанию и сущности распространенных 

содержательных и процессуальных теорий, основными из которых являются теория иерархии потребностей 
А. Маслоу; теория приобретенных потребностей Д.К. МакКлелланда; двухфакторная теория Ф. Герцберга; теория 
ожидания В. Врума; теория равенства – справедливости (основатель С. Адамс); теории постановки целей (Е. 
 Лок, Т. Райен и др.); теория партисипативного управления.  

Результаты. Определено, что мотивация - это совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. Основным фактором мотивации 
основной деятельности персонала является стимулирование, которое означает непосредственное применение 
оптимально подобранного комплекса мотивов и стимулов, побуждающих работников к эффективному труду. 

Установлено, что в теории мотивации сформированы две большие группы подходов - содержательные и 
процессуальные. Содержательные теории мотивации фокусируются на классификации первичных и вторичных 
потребностей человека. Процессуальные теории базируются на потребностях и связанных с ними факторах, 
определяющих поведение людей. 

Научная новизна заключается в обосновании ключевых направлений применения современных групп 
теорий мотивации для создания эффективного механизма мотивации труда персонала на предприятиях в 
нынешних условиях ведения хозяйства. 

Практическая значимость. Результаты исследования и предложенные направления применения теорий 
направлены помочь руководителям понять потребности и цели сотрудников и соблюдать менеджерами 
определенный курс действий или прекратить определенные действия, которые создают проблемы в 
организации. Дальнейшее развитие содержательных и процессуальных теорий мотивации может обеспечить 
повышение уровня удовлетворенности трудом, повышение мотивации к труду и снижения миграции молодых 
высококвалифицированных работников за границу. В целом это приведет к улучшению основных экономических 
показателей в стране.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, потребности, стимулы, теория мотивации, содержательные теории 
мотивации, процессуальные теории мотивации. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Економічний потенціал – одне з найскладніших та багатоаспектних 

понять, яке широко розповсюджено у економічній літературі з проблем управління підприємством. В 
мінливих умовах ринку, обумовлених постійними змінами макро- і мікроекономічними факторами, 
ключовим завданням керівництва підприємства стає забезпечення ефективності функціонування 
підприємства, оцінки та реалізації поточних і перспективних можливостей підприємства, тобто його 
економічного потенціалу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «потенціал підприємства», «економічний 
потенціал підприємства» досліджували такі вчені, як Авдєєнко В. М., Балацький О. Ф., 
Бачевський Б. Є., Білоусов Р. А., Биков В. Г., Божко Е. А., Віханський О. С., Волкова О. М., Гавва В. Н., 
Горбунов Е. П., Головков Л. С., Добикіна О. К., Ждан О. В., Заблодська І. В., Ігнотовський П. А., 
Євдокімов Ф. І., Ковальов В. В., Краснокутська Н. С., Лапін Є. В., Мареніч І. А., Мізюк Б. М., 
Могилов Ю. М., Олексюк О. І., Отенко І. П., Рєпіна І. М., Решетняк О. О., Россоха О. С., 
Сабодирьова А. Л., Савченко В. Ф., Савченко М. В., Толпежніков Р. А., Портер М., Федонін О. С., 
Якубовський М. М., Яременко М. О та ін.  
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Науковці широко розглядають різні аспекти поняття «економічний потенціал підприємства». У 
більшості робіт відзначається важливість визначення потенціалу, проведення його оцінки та 
здійснення аналізу. Докладний розбір широкого кола зарубіжних та вітчизняних літературних джерел 
доводить існування значних розходжень у розумінні самого поняття «економічний потенціал», його 
сутності, складу та співвідношення з іншими видами потенціалу (стратегічного, виробничого, 
фінансового тощо). Разом з тим, управління економічним потенціалом підприємства потребує чіткого 
розуміння його як об’єкту обліку та аналізу, адже без цього неможливо забезпечити збір та належну 
обробку необхідної інформації. Це зумовлює потребу у подальших розвідках щодо обліку та аналізу 
економічного потенціалу. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень та 
обґрунтування науково-методичних рекомендацій щодо обліку та аналізу економічного потенціалу в 
управлінні підприємством  

Виклад основного матеріалу дослідження. В етимологічному значенні термін «потенціал» 
походить від латинського «potentia», що означає «потужність, сила». У «Великому тлумачному 
словнику української мови» потенціал трактується як сукупність усіх наявних засобів, можливостей, 
продуктивних сил, що можуть бути використані у певній сфері, галузі, ділянці; запас чого-небудь, 
резерв; приховані здатності, сили якої-небудь діяльності, що можуть виявлятись за певних умов [1]. 

Поняття «потенціал» у загальному розумінні використовують для опису та оцінки сукупності 
(джерела) наявних засобів, можливостей щодо певного об’єкта. Збір та аналітична обробка інформації 
щодо потенціалу здійснюється залежно від об’єкту, стосовно якого він визначається.  

Дослідження наукових публікацій, у яких використовують поняття «економічний потенціал 
підприємства» показало, що коло його визначень значне - від вузького розуміння як обсягу 
виробництва продукції з за певний період, до розгляду економічного потенціалу підприємства як 
складної багатоаспектної соціально-економічної системи [2]. Зміст поняття інтерпретується автором 
залежно від контексту. Відповідно розрізняється уява щодо структури та взаємовідношення складових 
економічного потенціалу, а також взаємозв’язку його структури та наявної організаційно-
функціональної структури підприємства. У зв’язку з вищевказаним постає ряд питань щодо організації 
обліку та аналізу економічного потенціалу в умовах невизначеності змісту поняття та його складових з 
метою прийняття управлінських рішень. Також потребує розв’язання питання, які показники найкраще 
характеризують окремі елементи економічного потенціалу, а також який показник є ключовим 
результатним для оцінки його рівня в цілому.   

Вся інформація про внутрішнє середовище підприємства формується на основі даних обліку. 
Облік – складова управління економічними процесами й об’єктами, яка полягає у фіксації їх стану та 
технічних параметрів, збору й накопиченню даних про економічні об’єкти  і процеси, їх відображення у 
облікових відомостях [3, с. 607]. Ядром системи господарського обліку є бухгалтерський облік - процес 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації 
про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [4]. У 
ринковій економіці бухгалтерський облік за функціональною ознакою поділяється на фінансовий та 
управлінський, який ще має назву внутрішньогосподарського.  

Фінансовий облік дуже важливий елемент інформаційного забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень. Його основна мета – повна, неупереджена фіксація фактів господарської 
діяльності. На основі фінансового обліку складається фінансова звітність – основне джерело 
узагальненої інформації про фактичні фінансові показники господарської діяльності як для внутрішніх, 
так і зовнішніх користувачів. Тому фінансовий облік на будь-якому підприємстві ведеться відповідно 
до загальноприйнятих принципів та стандартів. Призначення управлінського 
(внутрішньогосподарського) обліку полягає у інформаційно-аналітичному забезпеченні реалізації 
різноманітних функцій управління.  

Питання взаємозалежності та  взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку в єдиній 
системі бухгалтерського обліку на підприємстві є складним та багатогранним. У світі існує дві основні 
моделі взаємодії фінансового та управлінського обліку: англосаксонська та континентальна 
(західноєвропейська). Англосаксонська модель передбачає існування єдиної системи рахунків 
фінансового та управлінського обліку, які взаємодіють між собою за допомогою методу наскрізних 
проводок. При цьому рахунки управлінського обліку безпосередньо кореспондують з основними 
(балансовими) та результатними рахунками. Континентальна модель розділяє рахунки фінансового і 
управлінського обліку. За цією моделлю обидва види обліку здійснюють паралельно, незалежно один 
від одного. Підприємство може обрати модель взаємодії фінансового та управлінського обліку на 
власний розсуд, спираючись на встановлені цілі та завдання. 

Якщо фінансовий облік ведуть на ретроспективних засадах неупередженої фіксації даних щодо 
фактичного стану підприємства, то управлінський включає до себе і аналітичну (у тому числі 
експертну) та стратегічну складові. В управлінському обліку господарські процеси розглядаються на 
засадах порівняння їх минулого, поточного та можливого у майбутньому стану.  
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За своєю сутністю економічний потенціал підприємства - категорія динамічна. Потенціал 
проявляється тільки у разі його використання, у результаті узгодженої взаємодії його складових. 
Економічний потенціал як об’єкт обліку та аналізу – це поєднання часових та просторових 
характеристик (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Зв'язок просторових та часових характеристик економічного потенціалу 
Джерело : складено авторами на основі [5] 
 
Потенціал одночасно координує три рівня зв’язків [5]: 
1. Відображає минуле, тобто відбиває собою сукупність властивостей, накопичених системою у 

процесі її становлення та обумовлюючих її можливість функціонувати та розвиватися. У цьому сенсі 
потенціал тотожній поняттю «ресурс». Отже при аналізі економічного потенціалу необхідно 
відштовхуватися від показників попереднього періоду та визначати нарощування (зменшення) 
категорії ресурсів як стосовно самого підприємства, так і середніх показників по галузі, а також 
показників основних конкурентів;  

2. Характеризує сучасний стан з точки зору практичного застосування та використання 
можливостей. Виникає поняття «реалізованої» та «нереалізованої» можливості. З цієї точки зору 
поняття «потенціал» частково співпадає з поняттям «резерв». Отже, особливо важливо 
проаналізувати втрати від нереалізованих можливостей елементів потенціалу, наприклад, 
невикористані трудові ресурси, нереалізовані здібності та навички працівників. Навпаки, оптимально 
реалізовані можливості забезпечують гнучкість та маневреність розвитку в умовах постійних змін 
зовнішнього середовища; 

3. Орієнтація на розвиток (майбутнє): потенціал містить у собі елементи майбутнього розвитку. 
Таким чином, економічний потенціал є об’єктом управлінського стратегічного обліку.  
Ще одним проблемним питанням є визначення головного результатного показника оцінки рівня 

економічного потенціалу, то погоджуємося з думкою К. М. Нужного, який визначає його за 
спроможністю підприємства забезпечити максимальний рівень стабільного прибутку «…за умов 
найбільш повного використання його існуючого виробничого потенціалу та реалізації потенціалу 
розвитку…» [6, с. 127]. 

Доцільно визначати економічний потенціал в обліку через результати господарювання. При 
цьому вважаємо, що ключовим в оцінці економічного потенціалу має бути не збільшення загальної 
величини підприємства та масштабів його діяльності (майна, доходів), а приріст (або зменшення) 
власного капіталу, отриманого у наслідок використання наявних ресурсів в умовах прогнозованих 
обмежень внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Тому управлінський стратегічний облік економічного потенціалу має бути спрямованим на збір 
та аналітичну обробку інформації, необхідної насамперед, для забезпечення управління 
прибутковістю підприємства як поточною, так і майбутньою. Саме у контексті вирішення цього 
завдання розглянемо далі існуючі науково-методичні підходи до визначення структури, обліку та 
аналізу економічного потенціалу підприємства. 

Структуру економічного потенціалу різні автори визначають за ресурсним, функціональним та 
змішаним підходами. За ресурсним підходом потенціал - це наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх 
оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети [7, с. 
13]. Ресурсному підходу відповідає розуміння економічного потенціалу як тотожного певним чином 
розміру підприємства. За вказаним підходом структура економічного потенціалу є складною 
ієрархічною системою з значною кількістю компонентів: матеріальних, трудових, фінансових, 
інформаційних та інших ресурсів,  які залучаються у виробництво товарів, робіт послуг. Сукупність 
ресурсів (наявних та/або майбутніх) відображає досягнутий рівень економічного потенціалу 
підприємства та можливості його зростання. Відповідно, саме до ресурсного підходу у визначенні 
економічний потенціал ототожнюють з масштабом діяльності та розміром підприємства, 
використовуючи поняття «економічна потужність підприємства».   

Дослідники, які дотримаються ресурсного підходу вказують різну кількість складових та їх 
ієрархічну підпорядкованість. Загальна структура ресурсів наведена Т. М. Юсуповою. Вона 
відокремлює засоби праці, предмети праці, робочу силу та природні ресурси [8, с. 352]. Більш 
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докладну структуру представляє Н. С. Краснокутська. На думку вказаного автора, ресурси 
економічного потенціалу мають такі складові: кадрову, фінансову, матеріальну, просторову, 
технологічну, інформаційну та репутаційну [9].  

Важливим завданням управління економічнім потенціалом за ресурсним підходом є виділення в 
обліку його активної та пасивної частин [10]. Активна частина економічного потенціалу складається з 
ресурсів, максимально залучених у діяльність підприємства. Пасивну частину економічного 
потенціалу становлять наявні та обліковані ресурси, які не задіяні в господарській діяльності. Належні 
облік й аналіз активної та пасивної ресурсних частин економічного потенціалу дозволяє виявляти 
резерви та непродуктивні витрати. 

Так як у рамках ресурсної концепції економічний потенціал визначається спроможністю 
підприємства отримувати і переробляти ресурсі для створення встановленого результату, то його 
оцінка має ґрунтуватися на наступних аналітичних показниках: загальна величина необхідних 
ресурсів; структура ресурсів; якість ресурсів; коефіцієнти, що характеризують ефективність 
використання ресурсів.  

Недоліком ресурсного підходу вважаємо суб’єктивність добору та складність побудови ієрархії 
складових економічного потенціалу. Науковці щодо цього питання не одностайні, не існує 
універсальної моделі управлінського стратегічного обліку економічного потенціалу за ресурсним 
підходом. Тому керівництво підприємства має на власний розсуд визначити склад та ієрархічну 
значимість ресурсів у структурі економічного потенціалу.   

Разом з тим, більшість авторів виділяють певні базові елементи, які мають бути враховані та 
проаналізовані для оцінювання економічного потенціалу на кожному підприємстві. До таких базових 
структурних елементів відносяться наступні: матеріальні необоротні ресурси (земельні ділянки, 
будівлі, приміщення, обладнання, інвентар тощо); нематеріальні ресурси (включно з технологічними 
здобутками та ноу-хау); фінансові ресурси (наявні кошти, фінансові інструменти, наявні кредитні лінії 
тощо); виробничі запаси; трудові (кадрові) та інформаційні ресурси (включають до себе всі можливості 
отримання необхідної інформації, у тому числі інтернет-ресурси, спеціалізовану літературу тощо). 

Відображення рівня економічного потенціалу як сукупності ресурсів дозволяє забезпечити 
систему управління підприємства оперативною та зрозумілою інформацією, більшість якої можливо 
отримати безпосередньо за даними фінансового обліку. Завдяки цьому оцінка економічного 
потенціалу є порівняно нескладним завданням. Якщо економічний потенціал розглядається як 
сукупність (множина) ресурсів, то оцінюються лише окремі якісні та кількісні характеристики кожного 
виду ресурсу. Показники взаємодії складових, що характеризують економічний потенціал як систему, 
за ресурсним підходом не визначаються.  

Для опису економічного потенціалу як системи складових елементів використовують 
функціональний та змішаний підходи. За функціональним підходом економічний потенціал визначають 
за структурно-функціональними параметрами. За цим підходом структуроутворюючі елементи 
економічного потенціалу визначаються відповідно до діючої організаційно-функціональної структури 
підприємства. При цьому деякі вчені акцентують увагу, що структура економічного потенціалу і 
організаційна структура підприємства можуть співпадати, а можуть і розрізнятися [11]. У такому разі 
оптимізація співвідношення функціонально-організаційної структури підприємства до структури 
економічного потенціалу само по собі може сприяти підвищенню останнього. 

Структура економічного потенціалу за функціональним підходом відображає взаємовідносини 
між наступними сферами підприємства: матеріально-технічне постачання, виробництво, науково-
технічна сфера, збут та маркетинг, фінансове управління, бухгалтерський облік, загальне управління. 
Отже, структурними елементами економічного потенціалу будуть наступні спеціалізовані організаційні 
підрозділи: дирекція, бухгалтерська служба, фінансово-економічна службі, виробництво, служба збуту 
(маркетингу), служба матеріально-технічного постачання. За визначенням І. Ансоффа перелічені 
служби «формують діапазон потенційних можливостей», або функціональний потенціал [12, с. 150]. 

За змішаним підходом розглядають і ресурсні, і функціональні складові економічного потенціалу 
у сукупності та взаємозв’язку, які формують певні ресурсно-функціональні області, у межах яких 
формуються внутрішні потенціали, розподіляючи їх на об’єктні та суб’єктні.  

Об’єктні складові пов’язані з матеріально-речовинною та особовою формою потенціалу 
підприємства. Вони споживаються й відтворюються в тій чи іншій формі в процесі функціонування. До 
них належить: інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал 
відтворення. 

Суб’єктні складові пов’язані із суспільною формою їх прояву. Вони не споживаються, а 
виступають як передумова, як загальноекономічний, загальногосподарський соціальний чинник 
раціонального використання об’єктних складових. До суб’єктних складових потенціалу підприємства 
відносяться: науково-технічний потенціал, управлінський, потенціал організаційної структури 
управління, маркетинговий потенціал [13, с. 6].  

Вважаємо, що основу формування економічного потенціалу сучасних підприємств складає його 
персонал - людський капітал. Саме він визначає ефективність реалізації поточних та стратегічних 
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завдань та цілей. Оцінці та розвитку людського капіталу підприємства має бути приділено особливу 
увагу в стратегічному обліку та аналізі економічного потенціалу підприємства. 

Таким чином, облік та аналіз економічного потенціалу має поєднувати у собі накопичення та 
обробку інформації щодо минулих показників, поточного стану та прогнозні дані на майбутнє. Аналіз 
минулого стану економічного потенціалу полягає у вивченні динаміки показників майнового стану та 
джерел формування активів. Аналіз поточного стану економічного потенціалу підприємства має 
акцентуватися, насамперед, на вивченні невикористаних можливостей та резервів зростання. 
Особливу користь у цьому сенсі представляє собою аналіз показників ділової активності, балансів 
робочого часу, відповідності освіти працівників та їх посадових обов’язків тощо. Тобто аналіз має бути 
спрямований на оцінку оптимальності реалізації існуючих можливостей. Аналіз майбутнього 
потенціалу полягає у дослідженні стратегічної складової діяльності підприємства. Майбутній потенціал 
тісно пов’язаний зі стратегічним потенціалом розвитку підприємства, фактично тотожний йому. Тому 
дослідження майбутнього потенціалу доцільно проводиться методами стратегічного аналізу.  

Стратегічний аналіз стосовно оцінки економічного потенціалу має поєднувати статичні аспекти 
(аналіз стану ресурсів і компетенцій) з динамічними – процесами пошуку, формування й розвитку 
стратегічного потенціалу (здатності бачення перспективи, стратегічна гучність, інновації тощо) [14]. 

У стратегічному аналізі у процесі моніторингу економічного потенціалу підприємства 
використовується ряд загальнонаукових прийомів: аналіз, аналогія, індукція, спостереження, 
планування, порівняння, моделювання, синтез, системний аналіз, оцінка і класифікація. 

Окрім загальнонаукових прийомів, у процесі проведення стратегічного аналізу виникає 
необхідність застосування різних прикладних прийомів до яких, зокрема, відноситься SWOT-аналіз, 
профіль середовища, SNW-аналіз, PEST-аналіз та інші. 

Висновки з проведеного дослідження. Економічний потенціал підприємства - складна 
категорія, яка проявляє себе у динаміці та є результатом взаємодії багатьох складових: виробничих, 
управлінських, фінансових, інформаційних тощо. Обліково-аналітична система збору та обробки 
необхідної інформації про структуру економічного потенціалу,  критерії його оцінювання має 
будуватися залежно від підходу, обраного керівництвом підприємства з урахуванням особливостей 
функціонування, актуальних поточних потреб та стратегічних цілей управління, галузевої належності, 
розміру та організаційно-правової форми. Для побудови управлінського стратегічного обліку 
економічного потенціалу доцільно привести всі показники щодо його складових до єдиного грошового 
вимірника. Відображення такої складної категорії за допомогою єдиного грошового вимірника 
дозволяє збирати та аналізувати інформацію щодо економічного потенціалу як цілісного явища. Для 
цілей управлінського стратегічного обліку та аналізу основним результатним критерієм економічного 
потенціалу доцільно визначати приріст (зменшення) власного капіталу.  
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Панченко О.М., Смотрицька А.О. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ  

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  
Метою дослідження є розробка теоретичних положень та обґрунтування науково-методичних 

рекомендацій щодо стратегічного обліку, аналізу економічного потенціалу в управлінні підприємством.  
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання. У роботі використовувалися: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні 
економічної сутності економічного потенціалу), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці 
практичних рекомендацій щодо облікового відображення та аналізу економічного потенціалу), абстрактно-
логічний метод – при узагальненні теоретичних положень, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і 
формування висновків та пропозицій. 

Результати. Обґрунтовані науково-методичні рекомендації щодо стратегічного обліку та аналізу 
економічного потенціалу в управлінні підприємством. Виявлено протиріччя: вказуючи економічний потенціал 
ключовим об’єктом стратегічного управління підприємства, науковці не розглядають його як цілісний, динамічний 
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об’єкт стратегічного обліку. Запропоновано визначати економічний потенціал в обліку через фінансові результати 
господарювання. 

Наукова новизна. Обґрунтовані теоретично-методичного положення щодо визначення економічного 
потенціалу підприємства як облікової категорії.  

Практична значущість. Запропоновані практичні рекомендації можуть бути використані суб’єктами 
господарювання при організації обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємства. 

Ключові слова: економічний потенціал, облік, аналіз, стратегія, управління. 
 
Panchenko O.M., Smotrytska A.O. ACCOUNTING AND ANALYTI CAL ASPECTS FOR MANAGEMENT OF 

THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 
Purpose . The aim of the article is the development of theoretical positions and substantiation of scientific and 

methodological recommendations on strategic accounting, analysis of economic potential in enterprise management.  
Methodology of the study. General scientific and specific methods of cognition were used during the research. 

The following methods were used in the study, namely: methods of logical analysis, synthesis, induction and deduction 
(at clarifying economic essence of the economic potential), method of systematic studying economic processes (in the 
development of practical recommendations concerning accounting reflection and analysis of the economic potential), 
abstract and logical method – in generalization of theoretical positions, establishing causal relationships and forming 
conclusions and proposals. 

Findings. Scientific and methodical recommendations concerning strategic accounting and analysis of economic 
potential in enterprise management have been substantiated. It has been revealed contradictions: indicating the 
economic potential as a key object for strategic enterprise management, scientists do not consider it as a holistic, 
dynamic object of strategic account. It has been proposed to determine the economic potential in the accounting through 
financial results of management. 

Originality. Theoretical and methodological provisions for determining the economic potential of the enterprise as 
an accounting category have been substantiated. 

Practical value. Practical recommendations can be used by economic entities in the organization of accounting 
and analytical support of strategic management of enterprise.  

Key words: economic potential, accounting, analysis, strategy, management. 
 
Панченко А.М., Смотрицкая А.А. УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Целью исследования является разработка теоретических положений и обоснование научно-

методических рекомендаций по стратегическому учёту, также анализа экономического потенциала в управлении 
предприятием. 

Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специфические 
методы познания. В работе использовались: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при 
уточнении экономической сущности экономического потенциала), метод системного изучения хозяйственных 
процессов (при разработке практических рекомендаций по учётному отображению и анализу экономического 
потенциала), абстрактно-логический метод – при обобщении теоретических положений, установление причинно-
следственных связей и формирование выводов и предложений. 

Результаты. Обоснованные научно-методические рекомендации по стратегическому учету и анализ 
экономического потенциала в управлении предприятием. Выявлено противоречие: указывая экономический 
потенциал ключевым объектом стратегического управления предприятия, учёные не рассматривают его как 
целостный, динамический объект стратегического учёта. Предложено определять экономический потенциал в 
учёте, через финансовые результаты хозяйствования. 

Научная новизна. Обосновано теоретико-методического положения по определению экономического 
потенциала предприятия как учетной категории.  

Практическая значимость. Предложенные основные положения данного исследования в форме 
практических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования, при организации учетно-
аналитического обеспечения стратегического управления предприятия. 

Ключевые слова: экономический потенциал, учет, анализ, стратегия, управление. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗРОБКИ З 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА 
 
Постановка проблеми. Управлінський облік як соціально-економічне явище постійно 

розвивається: розширюються його функції, збільшується набір розв’язуваних ним завдань, 
різноманітніше стають застосовувані ним методи. 

У зв’язку з цим проблема його впровадження у вітчизняну практику набуває першочергового 
значення, виникає необхідність проведення глибоких досліджень економічної природи, сутності та 
змісту управлінського обліку, його фундаментальних теоретичних основ. На сьогоднішній день багато 
керівників не завжди усвідомлюють роль управлінського обліку в організації, недостатньо чітко 
розуміють цілі та завдання його постановки. Саме цим питанням і присвячується стаття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цих питань присвячено тисячі як 
вітчизняних, так і зарубіжних публікацій. Основу становлять дослідження Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., 
Жука В.М., Ковальчук Т.М., Лишиленка О.В., Малюги Н.М., Мельничука Б.В., Моссаковського В.Б., 
Саблука П.Т., Сопка В.В., Садовської І.Б., Сука Л.К. та інших. 

Необхідність досліджень з організації та методології управлінського обліку викликана тим, що 
потреби внутрішніх користувачів облікової інформації задовольняються в неповній мірі. На сучасному 
етапі ще недостатньо розроблені наукові положення управлінського обліку, не має практичного 
досвіду його організації в сільському господарстві, залишається дискусійним питання про місце його в 
загальній системі бухгалтерського обліку. 

Постановка завдання. Основним завданням дослідження є уточнення й систематизація мети, 
завдань та функції управлінського обліку, визначенні предмету й об’єкту даного виду обліку, а також 
виділенні основних проблем його впровадження в галузь рослинництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінський облік давно став не тільки 
поширеною темою «фінансової еліти», а й повсякденним інструментом, необхідним управлінню як під 
час економічних підйомів, коли відбувається бурхливе зростання  й потрібно приймати рішення щодо 
розподілу ресурсів, яких завжди не вистачає, так і під час кризи, коли інформацію управлінського 
обліку використовують для зниження витрат. 

З прийняттям міжнародних положень в обліку сільськогосподарської діяльності в Україні 
питання ефективної організації управлінського обліку набуло неабиякої актуальності. Це пов’язано із 
запровадженням справедливої вартості у фінансовому обліку, що зумовлює потребу збереження й 
розширення питань організації та методології визначення витрат, а також калькулювання собівартості 
сільськогосподарської продукції, що тепер перейшло здебільшого в площину саме управлінського 
обліку.   

Це зумовлює потребу перегляду предмета, завдань, об’єктів та методів управлінського обліку та 
їх відповідного пристосування до обліку сільськогосподарської діяльності. Поява нових об’єктів обліку, 
як-от, біологічні активи, потребує розробки відповідного теоретичного підґрунтя, на якому можна було 
в подальшому вибудовувати конкретні методики управлінського обліку, адаптовані до специфічних 
особливостей галузі.  

Теоретико-методологічні розробки з управлінського обліку включають визначення його сутності, 
встановлення конкретних об’єктів організації управлінського обліку, формулювання його предмета, 
визначення переліку його завдань та функцій, побудову відповідних принципів та методів його 
застосування на практиці.  

Ф.Ф. Бутинець визначає в загальному вигляді предмет управлінського обліку як сукупність 
об’єктів у процесі всього циклу управління виробництвом, що, на думку автора, представлені двома їх 
групами: 

1 група – оборотні та необоротні активи підприємства, які забезпечують його діяльність 
(необоротні активи, запаси, грошові кошти, зобов’язання, витрати, доходи та фінансові результати); 

2 група – господарські процеси та їх результати (постачальницько-заготівельна діяльність, 
виробнича діяльність, фінансово-збутова та організаційна діяльність) [2, с. 23]. 

В.С. Лень предметом управлінського обліку вважає контроль за формуванням собівартості 
продукції стосовно центрів витрат і сфер відповідальності, визначення рентабельності та пошук резервів 
зниження витрат і зростання прибутку [9, с. 26]. 

Основні завдання, які розв’язує управлінський облік, на думку автора, полягають у такому: 
нормування витрат на виробництво продукції; облік витрат на виробництво паралельно за багатьма 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 247 

напрямками; визначення об’єктів калькулювання та калькуляційних одиниць; вибір методів обліку 
витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції; складання планових і звітних 
калькуляцій (кошторисів); аналіз відхилень від нормативів; групування відхилень за причинами та 
відповідальними особами; забезпечення інформацією про відхилення для прийняття рішень; 
визначення собівартості, прибутку, рентабельності; аналіз собівартості та виявлення резервів її 
зниження; автоматизація обліку, калькулювання й аналіз собівартості продукції, проведення 
економічних розрахунків [9, с. 27]. 

Ф.Ф. Бутинець обмежує завдання управлінського обліку складанням внутрішніх бухгалтерських 
звітів, інформація яких призначена для власників підприємства, де ведеться облік, і його керівників 
(менеджерів), тобто для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації [2, с. 31]. 

Вичерпну характеристику завдань управлінського обліку надає І.Б. Садовська, яка робить 
висновок, що основні з них зводяться до такого: 

– формування фактичної, нормативної та інших видів собівартості продукції (робіт, послуг) й 
аналіз відхилень від встановлених норм, стандартів, кошторисів, планів; 

– аналіз, планування, контроль та прогнозування витрат, фінансово-господарської діяльності, 
капітальних вкладень; 

– надання своєчасної та достовірної інформації внутрішнім користувачам для оперативного 
управління діяльністю підприємства та прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень [13]. 

Дещо з іншого боку підходить до визначення предмета та завдань управлінського обліку 
Л.С. Васильєва, вважаючи, що предметом управлінського обліку є виробнича діяльність організації 
загалом та її окремих структурних підрозділів [3, с. 10]. 

Зважаючи на те, що внутрішньогосподарський (управлінський) облік становить систему збору й 
обробки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління 
підприємством, О.В. Лишиленко розкриває зміст предмета управлінського обліку через його об'єкти, які він 
об’єднує у дві групи: 

1) виробничі ресурси підприємства (засоби праці, предмети праці, трудові ресурси); 
2) господарські процеси та їх результати, що виражають напрям діяльності підприємства 

(постачальницько-заготівельний процес; виробничий процес; процес реалізації та визначення фінансових 
результатів) [10, с. 8]. 

Л.І. Хоружій предметом управлінського обліку вважає факти господарського життя, які виражають 
витрати виробничо-господарської діяльності організації в процесі всього управлінського циклу. Автор 
розуміє об'єкти управлінського обліку як витрати й результати виробничо-господарської діяльності суб'єкта 
ринкових відносин [14, с. 258].  

С.Ф. Голов головні об’єкти управлінського обліку бачить у витратах і доходах підприємства, 
фінансових результатах, вже попередньо відображених у фінансовому обліку. Однак в 
управлінському облікові, – наголошує автор, – витрати перегруповуються за їх цільовим 
призначенням, тобто за видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, 
центрами відповідальності, сферами діяльності, регіонами реалізації продукції тощо [5]. Вчений 
справедливо доповнює визначення управлінського обліку, підкреслюючи, що управлінський облік – 
це синтез методів і принципів обліку витрат, калькулювання собівартості, а також прогнозування, 
планування (бюджетування), аналізу та контролю [4]. 

Л.С. Васильєва дещо звужує, на нашу думку, об’єкти управлінського обліку, відносячи до нього 
лише витрати загалом по підприємству та за його структурними підрозділами [3, с. 11].  

Перелік об’єктів фінансового обліку, з прийняттям ПСБО 30 «Біологічні активи», був дещо 
змінений, що зумовило необхідність його уточнення для цілей організації управлінського обліку. 
Зокрема, в рослинництві, на наш погляд, такими об’єктами є: 

– витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями біологічних активів в рослинництві; 
– доходи, отримані в процесі вирощування продукції рослинництва; 
– фінансові результати від: первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 

біологічних активів рослинництва; реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів 
рослинництва; зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу (рис. 1). 

Ф.Ф.Бутинець до загальноприйнятих принципів, які можна застосувати й до управлінського обліку, 
відносить такі: безперервність діяльності підприємства; єдиний грошовий вимірник; повнота й 
аналітичність інформації; періодичність; методологічна незалежність; орієнтація обліку на досягнення 
стратегічних цілей підприємства; результативність; прийнятність і багаторазове використання; оцінка 
результатів діяльності структурних підрозділів підприємства; багатоваріантність; відповідальність [2, с. 28]. 

О.В. Лишиленко відносить до принципів управлінського обліку такі: безперервність діяльності 
підприємства; періодичність; комплексність; повнота й аналітичність інформації; оцінювання 
результатів діяльності структурних підрозділів підприємства; бюджетний метод управління витратами 
[10, с. 11]. 

Нагромадження раціонального потоку інформації в галузі рослинництва також формується з 
дотриманням певних принципів: з’ясування інформаційних потреб, враховуючи управлінські напрями 
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галузевої структури виробництва; способи найефективнішого їх використання; відображення 
об’єктивних процесів виробництва, обігу, розподілу та споживання; раціонального чи нераціонального 
використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; поєднання потоків інформації 
із різних джерел (бухгалтерської, статистичної, економічно-оперативної, даних спостережень), а також 
планових, оперативних даних; оперативність інформації, зв’язку та дистанційної передачі первинних 
даних з кожного об’єкта виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. 
Облікова інформація формується в структурних підрозділах облікового апарату за оперативно-
виробничим принципом [17, c. 49]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Уточнений склад об’єктів організації управлінського обліку в рослинництві 
Джерело: розроблено автором 
 
Інформаційне забезпечення управлінського обліку має як позитивні, так і негативні моменти. 

Позитивним є те, що дані оперативного обліку використовують при оперативному аналізі, який через 
виробничо-інформаційний центр формує інформацію про господарську виробничу діяльність для 
оперативного управління. До недоліків облікової оперативної інформації можна віднести те, що вона 
не передбачає системи контролю та накопичення інформації про витрати виробництва за кожним 
виробничим процесом, стосовно кожної культури. Зокрема, бухгалтери, рахівники не користуються 
нормативними витратами протягом вегетаційного процесу, не враховують відхилення фактичних 
витрат від нормативних. Тому, щоб здійснювати контроль за формуванням витрат виробництва згідно 
з технологією, необхідно налагодити дієву облікову оперативну управлінську інформацію [11, c. 98]. 

Розглядаючи інформаційне забезпечення наявного обліку, можна зробити висновок про те, що 
бухгалтерська інформація за обсягом є досить великою та різноманітною, але її переважно можна 
використовувати для перспективного, річного та звітного управління. Разом з тим для оперативного 
управління у цій інформації дуже мало даних про виробничо-технологічні процеси. Через це потрібно 
розширити роль і значення оперативного обліку, що надає оперативну інформацію, яку 
використовують в суто оперативному управлінні. 

Питання теоретичного обґрунтування функцій управлінського обліку розглядається практично в 
кожній науковій публікації з цієї проблеми. Як справедливо помічено в одній із монографій [14], 
іноземні автори акцентують свою увагу на відмінностях між фінансовим й управлінським видами 
обліку, що полягають у розробці практично орієнтованих систем управлінського обліку. Зокрема, як 
зазначається в «бестселері» з управлінського обліку за редакцією К. Друрі, управлінська система 
обліку повинна виконувати такі функції: 

1) розподіляти витрати між реалізованою продукцією та товарно-матеріальними запасами, що 
необхідно для забезпечення вимог внутрішньої та зовнішньої звітної документації; 

2) надавати відповідну інформацію, яка допомагає менеджерам обґрунтованіше приймати 
рішення; 

3) подавати інформацію, необхідну для планування, контролю та вимірювання показників 
функціонування організації [6]. 

Цілями та завданнями управлінського обліку визначаються його функції. Більшість російських 
авторів сходяться на думці про функції управлінського обліку. Зокрема, О.Д. Каверіна [7, с. 54] 
виділяє наступні функції: забезпечення всіх рівнів управління релевантною інформацією для 
систематичного та проблемного управління бізнесом; формування інформації, необхідної для 
управління підрозділами підприємства. Т.П. Карпова [8, с. 39] акцентує увагу на таких функціях 
управлінського обліку, як забезпечення інформацією різних рівнів управління, оперативний контроль, 
перспективне планування.  

У свою чергу, західні фахівці (наприклад, Ч.Т. Хорнгрена і Дж. Фостер) виділяють функції 
управлінського обліку в складі функцій бухгалтерії - планування, контроль, аналіз звітів, оцінка та 

Уточнені об’єкти управлінського обліку в рослинництві з 
урахуванням ПСБО 30 «Біологічні активи» 

Витрати,  
пов’язані з біологічними 

перетвореннями 
біологічних активів в 

рослинництві 
 

Доходи,  
отримані в процесі 
вирощування 
продукції 

рослинництва    
 

Фінансові  результати від: 
- від первісного визнання с. г. продукції та 

додаткових біологічних активів 
рослинництва; 

- від реалізації с. г. продукції та біологічних 
активів рослинництва; 

- від зміни справедливої вартості 
біологічних активів на дату балансу. 
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консультування, залишаючи для фінансового обліку податкові розрахунки, складання офіційної 
звітності, контроль за збереженням активів, фінансовий аналіз [16]. 

Вітчизняні теоретики управлінського обліку Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. до 
його функцій відносять інформаційну, контрольну, комунікаційну, прогнозну, аналітичну [1; 12; 15]. 
Крім того, дослідники зауважують, що польські автори виділяють ще дві додаткові функції: 
оптимізаційну, яка полягає в створенні підстав для найкращого вибору оптимальних варіантів 
діяльності, та мотиваційну функцію управлінського обліку, яка проявляється в забезпеченні 
інформацією про грошові кошти, доходи та фінансові результати, що дають можливість створити 
систему вимірювання й критерії оцінки, а також систему стимулювання для одиниць підприємства [2, 
с. 30]. 

Вужче розглядає функції управлінського обліку О.В. Лишиленко. При їх визначенні автор 
орієнтується на врахування вимог керівництва, спрямованих на реалізацію поставлених завдань та 
виділяє лише три – контрольну, інформаційну та прогнозну функції управлінського обліку [10, с. 10]. 
Контрольна функція управлінського обліку, на думку науковця, забезпечується здійсненням 
оперативного контролю та оцінювання виконання виробничих завдань і досягнення запланованих 
показників як структурних підрозділів, так і підприємства загалом шляхом зіставлення. Інформаційна 
функція реалізується завдяки забезпеченню керівників структурних підрозділів і підприємства 
необхідною інформацією для здійснення планування, контролю й всебічного аналізу з метою 
прийняття ефективних управлінських рішень. Прогнозна функція управлінського обліку полягає в 
розробці планів виробництва та розвитку підприємства на майбутнє, з урахуванням фактичних 
результатів діяльності [10, с. 11]. 

Функції управлінського обліку реалізуються за допомогою сукупності методів, що 
використовуються при здійсненні облікових процедур.  

В.С. Лень до методів управлінського обліку відносить такі: 
– загальнометодологічні методи дослідження об’єкта (спостереження, порівняння, аналіз, 

синтез); 
– загальнонаукові методи бухгалтерського обліку (рахунок, подвійний запис, документація, 

інвентаризація, оцінювання та калькуляція, баланс); 
– спеціальні методи бухгалтерського обліку (групування та перегрупування, економіко-

математичні методи, методи аналізу, математичного прогнозування) [9, с.27]. 
Серед методів аналізу в управлінському обліку широко використовуються: порівняння; 

елімінування (спосіб послідовних підстановок, обчислення різниць, обчислення відносних величин, 
балансовий спосіб); факторний метод підрахунку резервів; підсумковий; конструктивно-варіантний. В 
управлінському обліку широко застосовуються також економічні й інженерно-економічні розрахунки, 
необхідні для складання калькуляцій (кошторисів) [9, с. 27]. 

Облікова спрямованість методології управлінського обліку спостерігається в працях 
О.В. Лишиленка, який визначає метод управлінського обліку як сукупність прийомів і способів (за їх 
допомогою забезпечується відображення предмета управлінського обліку в системі загального 
обліку), відносячи до нього такі складники: елементи методу фінансового обліку (документація та 
інвентаризація, оцінювання й калькуляція, рахунки й подвійний запис, баланс і звітність); нормування; 
планування; контроль; аналіз [10, с. 9]. 

Л.С. Васильєва при встановленні методології управлінського обліку віддає перевагу 
математичним методам, зокрема таким: 

– елементарної математики (для обґрунтування потреб у ресурсах, обліку витрат на 
виробництво, обґрунтування планів, проектів, балансових розрахунків тощо); 

– економетрії (виробничі функції, міжгалузевий баланс, факторний аналіз тощо) для вирішення 
управлінських завдань, умови яких можна схематично представити у вигляді шахової схеми, 
відобразити взаємозв'язок між досліджуваними явищами; 

– математичного програмування (лінійне, нелінійне, динамічне програмування) для вирішення 
завдань оптимізації виробничо-господарської діяльності при обмеженнях на виробничі ресурси; 

– статистики (індексний, кореляції, рядів динаміки тощо) для вирішення завдань, в яких 
досліджувані чинники мають ймовірнісний характер; 

– бухгалтерського фінансового обліку (рахунки і подвійний запис, інвентаризація та 
документація, балансове узагальнення та звітність) [3, с. 11]. 

Разом з тим, як свідчить аналіз літературних джерел, наявні наукові погляди щодо методології 
управлінського обліку дещо звужено характеризують можливості й потенціал управлінського обліку в 
інформаційному забезпеченні управління підприємством. Відсутні наукові позиції, які враховували б 
дію ПСБО 30 та його вплив на методологію управлінського обліку в рослинництві. У зв’язку з цим 
вважаємо доречним узагальнити його методологію в умовах дії ПСБО 30 «Біологічні активи».    

Отже, ключовими елементами (складовими) методології управлінського обліку в рослинництві, 
на нашу думку, мають стати методи калькулювання витрат у ході біологічних перетворень у 
рослинництві, процеси ціноутворення на продукцію рослинництва, прийоми формування й подання 
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внутрішньої звітності щодо виробництва продукції рослинництва та система планування 
(бюджетування), аналізу й контролю в  рослинництві (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Визначені елементи (складові) методології управлінського обліку в рослинництві 
Джерело: розроблено автором 
 
Наявність цього методологічного базису управлінського обліку в рослинництві доводить 

необхідність його виокремлення в загальній системі бухгалтерського обліку та дозволяє встановити 
пріоритетні напрями його раціональної організації на сільськогосподарських підприємствах. 

Це стає можливим лише завдяки удосконаленню методології інформаційного забезпечення 
даного процесу як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів. Запропоноване теоретико-
методологічне обґрунтування специфіки організації управлінського обліку в рослинництві дозволить 
визначити головні напрями його подальшого розвитку та ефективного використання 
сільськогосподарськими підприємствами.  

Висновки з проведеного дослідження. Проведене узагальнення теоретичних підходів до 
організації управлінського обліку дозволило виділити три групи його об’єктів в рослинництві, з 
урахуванням вимог ПСБО 30 «Біологічні активи». До них віднесено витрати, пов’язані з біологічними 
перетвореннями біологічних активів в рослинництві, доходи, отримані в ході вирощування 
рослинницької продукції, та фінансові результати, що визначаються на основі ПСБО 30. 

Ключовими елементами (складовими) методології управлінського обліку в рослинництві 
визначено методи калькулювання витрат у процесі біологічних перетворень в рослинництві, процеси 
ціноутворення на рослинницьку продукцію, прийоми формування й подання внутрішньої звітності 
щодо виробництва продукції рослинництва та система планування (бюджетування), аналізу й 
контролю в рослинництві. Наявність цього методологічного базису управлінського обліку в 
рослинництві доводить необхідність його виокремлення в загальній системі бухгалтерського обліку та 
дозволяє встановити пріоритетні напрямки його раціональної організації на сільськогосподарських 
підприємствах. 
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Белова І.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗРОБКИ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ГАЛУЗІ 
РОСЛИННИЦТВА 

Мета. Основним завданням дослідження є уточнення й систематизація мети, завдань та функції 
управлінського обліку, визначенні предмету й об’єкту даного виду обліку, а також виділенні основних проблем 
його впровадження в галузь рослинництва. 

Методика дослідження. Для підготовки статті були використані результати досліджень провідних вчених-
економістів. Досягненню цілі сприяли загальнонаукові методи: методи теоретичних досліджень (аналіз і синтез) – 
при визначення його сутності, встановлення конкретних об’єктів організації управлінського обліку; абстрактно-
логічний – при здійсненні теоретичних узагальнень та формуванні висновків; історико-економічний та 
класифікаційно-аналітичний – при побудові відповідних принципів та методів застосування на практиці 
управлінського обліку. 

Результати. Виконано теоретико-методичні розробки з управлінського обліку, які включають питання 
визначення його сутності, встановлення конкретних об’єктів організації управлінського обліку, формулювання 
його предмета, обґрунтування переліку його завдань та функцій, побудову відповідних принципів та методів його 
застосування на практиці.  

Наукова новизна полягає у формуванні наукових положень адаптування теоретико-методичних 
напрацювань управлінського обліку до аграрної специфіки та розробці практичних рекомендацій з обліково-
аналітичного забезпечення виробництва продукції рослинництва з урахуванням вимог П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.  

Практична значущість. Результати дослідження сприяють впровадженню теоретико-методологічних 
розробок з управлінського обліку в галузь рослинництва. 

Ключові слова: предмет, метод, функції, методологія, управлінський облік, рослинництво. 
 

Belov I.M. THEORETICAL METHODOLOGICAL DEVELOPMENT IN MANAGEM ENT ACCOUNTING IN THE 
FIELD OF CROP 

Purpose.  The main objective of the study is to systematize and clarify goals, objectives and functions of 
management accounting, identifying the subject and object of this type of calculation and allocation of the main problems 
of implementation in the field of crop. 

Methodology of research .  For the preparation of the article used the research results of leading academic 
economists. Helped achieve the goal of general scientific methods: the methods of theoretical research (analysis and 
synthesis) - in determining its essence, the establishment of specific objects organization of management accounting; 
abstract logical - the implementation of theoretical generalizations and forming conclusions; economic and historical-
analytical classification - the construction of relevant principles and methods of application in practice of management 
accounting. 

Findings . Completed theoretical and methodological development of management accounting, including the 
determination of its essence, establish specific objects organization of management accounting, the wording of its 
subject, its rationale list of tasks and functions relevant construction principles and methods of its application in practice. 

Originality . Scientific novelty consists in forming scientific statements adapting theoretical and methodological 
developments administrative account to the specifics of Agriculture and develop practical recommendations on 
accounting and analytical support crop production with the requirements of P (S) 30 «Biological assets» to ensure the 
competitiveness of agricultural enterprises. 

Practical value . The results of the study contribute to the implementation of theoretical and methodological 
development of management accounting in the field of crop. 

Keywords:  object, method, function, methodology, management accounting, plant. 
 

Белова И.Н. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ В 
ОБЛАСТИ РАСТЕНЕВОДСТВА 

Цель. Основной задачей исследования является уточнение и систематизация целей, задач и функции 
управленческого учета, определении предмета и объекта данного вида учета, а также выделении основных 
проблем его внедрения в отрасль растениеводства. 

Методика исследования. Для подготовки статьи были использованы результаты исследований ведущих 
ученых-экономистов. Достижению цели способствовали общенаучные методы: методы теоретических 
исследований (анализ и синтез) - при определении его сущности, установление конкретных объектов 
организации управленческого учета; абстрактно-логический - при осуществлении теоретических обобщений и 
формировании выводов; историко-экономический и классификационно-аналитический - при построении 
соответствующих принципов и методов применения на практике управленческого учета. 

Результаты исследования. Выполнен теоретико-методические разработки по управленческому учету, 
которые включают вопросы определения его сущности, установление конкретных объектов организации 
управленческого учета, формулировка его предмета, обоснование перечня его задач и функций, построение 
соответствующих принципов и методов его применения на практике. 

Научная новизна заключается в формировании научных положений адаптации теоретико-методических 
наработок управленческого учета в аграрной специфики и разработке практических рекомендаций по учетно-
аналитического обеспечения производства продукции растениеводства с учетом требований П(С)БУ 30 
«Биологические активы» для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. 

Практическая значимость. Результаты исследования способствуют внедрению теоретико-
методологических разработок по управленческому учету в отрасль растениеводства. 

Ключевые слова: предмет, метод, функции, методология, управленческий учет, растениеводство. 
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РОЗВИТКУ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні практичний розвиток інформаційного забезпечення 

оперативного управління значно випереджає рівень теоретичних розробок у цій сфері. Багато 
підприємств запроваджують новітні зарубіжні концепції менеджменту, зокрема управлінський облік, 
контролінг, попроцесне управління, прогресивні методи обліку витрат, інноваційні технології тощо. 
Перспективними в даному випадку стають системи оперативного збору, інтерпретації, використання 
та передачі інформації. Поєднання таких методів із обґрунтованою вітчизняною системою 
оперативного обліку надає суттєвих конкурентних переваг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню гносеологічних аспектів формування 
та розвитку оперативного обліку присвятили свої праці низка вітчизняних та зарубіжних вчених, серед 
яких Белова І.М., Валуєв Б.І. [1; 5], Кужельний М.В. [2], Кузьмінський А.М. [3], Либерман В.Б. [4], 
Мельник Н.Г., Соколов Я.В. [7; 8] та інші. Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено 
практичному розвитку інформаційного забезпечення оперативного управління, що значно випереджає 
рівень теоретичних розробок у цій сфері. Така ситуація обумовлює необхідність формування 
комплексного підходу до вивчення теоретичних основ оперативного обліку, що ґрунтується на 
результатах певних досліджень та враховує сучасні умови господарювання. Зокрема, Б. Валуєв 
зазначає, що «апелювання до минулого дозволяє врахувати досвід дослідників-попередників, не 
повторюючи їх помилок, не робити поспішних категоричних (особливо негативних) висновків, коли йде 
мова про нові ідеї, погляди чи підходи» [1, c. 39]. 

Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в 
науковому та практичному аспектах. 

Постановка завдання. Дослідити історичні тенденції становлення оперативного обліку, 
виявити домінуючі наукові підходи щодо його сутності як передумови вдосконалення теоретичних 
положень і підвищення ролі в обліковій системі підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історичний розвиток оперативного обліку має дві 
основні складові: практичну та теоретичну (наукову). Як практичний вид людської діяльності він виник 
давно. Дослідження показали, що існують кардинально протилежні точки зору стосовно даного 
питання: 

1) оперативний облік виник як прообраз і основа усіх наступних видів обліку. Він слугував 
базою для розвитку більш організованого та комплексного бухгалтерського і пізніше статистичного 
обліку; 

2)  зародження оперативного обліку відбулося як результат розвитку менеджменту, коли 
з’явилася необхідність у деталізованій і релевантній інформації для прийняття управлінських рішень 
[3, c. 16]. 

На підтримку першого твердження наведемо факти, зазначені у працях відомих економістів та 
дослідників історії обліку. Так, М. В. Кужельний стверджує, що вже в часи первіснообщинного ладу 
існували початки обліку, хоча він і був примітивним (зарубки, позначення на пергаменті, дощечках, 
папірусі). «Користуючись сучасною термінологією, можна сказати, що ці дані мали суто оперативний 
характер. Оперативний облік займав головне місце та був попередником бухгалтерського» [2, c. 5].  

У Вавилоні основними принципами, які використовувалися в обліку, були оперативний та 
накопичувальний. Давньоримські бухгалтери в ролі облікових реєстрів застосовували книги обліку, 
серед яких першою була «Adversaria», призначена саме для щоденних записів. 

У добу Середньовіччя окремої уваги заслуговує ведення обліку тамплієрами: спеціальний 
черговий касир вів з дня в день прибутковий касовий журнал, кожен платник отримував від касира 
квитанцію. Довгий час люди середньовіччя вважали, що усне засвідчення подій є більш достовірним, 
ніж письмове, бо друге можна сфальсифікувати, а перше – ні (його чує Бог). 

Л. Пачолі бачив мету обліку як «ведення своїх справ у належному порядку і як слід, щоб можна 
було без затримки одержати всякі відомості як щодо боргів, так і стосовно дебіторів» [7, c. 58].  

Практика обліку пізніших часів також включає в себе оперативну складову: В. Швайкер (1549 р.) 
зазначає, що бухгалтерія є не що інше, як майстерний запис торгівельних та інших контрактів, 
підсобного господарства, доходів, ренти та інших операцій, який правильним чином міг би 
безпомилково, негайно та без певних труднощів привести до необхідного результату. Х. Хагер 
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(1654 р.) стверджував, що бухгалтерський облік ведеться для того, щоб в будь-який момент знати 
стан справ, кожної години або кожної хвилини мати можливість ними керувати [8, c. 61].  

Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що науковий підхід щодо появи 
оперативного обліку як основи розвитку усіх інших його видів є правомірним. На базі оперативного 
набули подальшого розвитку принципи та методи бухгалтерського обліку, виникла система 
інформаційного забезпечення управління. 

З іншого боку, частина науковців пов’язує виникнення оперативного обліку з ускладненням 
структури промислового виробництва, розвитком банківської та торгівельної справи, коли 
бухгалтерський і статистичний облік вже не могли забезпечити інформаційні потреби оперативного 
управління.  

Теоретичне обґрунтування оперативного обліку можна виділити в роботах дослідників 
управлінського обліку. До прикладу, Г. Емерсон обґрунтовував необхідність запровадження системи 
«стандарт-кост» непридатністю бухгалтерської інформації для управління підприємством саме через 
надто низьку її оперативність. О. Мей стверджував, що фінансову звітність не використовують для 
управління, оскільки в процесі її створення вона «хронічно старіє і в зв’язку з цим позбавлена 
оперативності» [7, c. 176]. 

В англомовній літературі того періоду виділяли три функції управління: планування та 
координування майбутнього розвитку підприємства; оперативне управління; контроль й оцінка роботи 
підприємства. Трьом функціям відповідали такі розділи обліку: облік витрат; оперативний аналітичний 
облік, центри відповідальності. І управлінський оперативний, і бухгалтерський облік мали свої відмінні 
інформаційні бази: перший допускав усні повідомлення та використовував методи обчислення, другий 
– тільки документи та їх реєстрацію.  

У вітчизняній обліковій школі оперативний облік починає формуватися з праць П. І. Рейнбота 
(1876 р.), який до цього виду обліку відносив усе, що обліковується на підприємстві, але не в 
бухгалтерських записах. Основні положення, викладені в працях автора, полягали в тому, що існує 
низка інформаційних запитів управлінців, які не можна відобразити методами подвійної бухгалтерії, 
тому виникає необхідність у функціонуванні оперативного обліку. Загалом процес формування 
системи оперативного обліку як виду діяльності і пізніше як теорії створення інформації для 
оперативного управління можна описати окремими періодами.  

Прихильники запровадження оперативного обліку у діяльність вітчизняних підприємств 
неодноразово апелювали до зарубіжної практики, зокрема американської. Вони стверджували, що 
лише колишня безсистемна форма господарювання могла задовольнятися балансами прибутків і 
збитків. Такий облік давав змогу аналізувати стан підприємства лише через кілька місяців після 
настання фактів, які для раціонального управління слід було врахувати негайно.  

Праці з оперативного обліку цього періоду містять у собі важливі теоретичні результати: 
− охарактеризовано призначення оперативного обліку (особливо в торгівлі та суміжних 

галузях) як процесу забезпечення інформацією оперативного управління; 
− розроблені принципи різних технік облікових записів (карткова, графічна, таблична); 
− визначена основна відмінність між оперативним та бухгалтерським обліком, яка полягає в 

тому, що бухгалтерія фіксує тільки завершену операцію, а в оперативному обліку цінною є інформація 
про хід виконання окремих господарських дій. 

Після сталінської епохи оперативний облік відійшов на другий план в результаті виділення в 
обліковій теорії трьох проблем, які потребували першочергового вирішення: госпрозрахунок, 
децентралізація й автоматизація. Досліджуючи розвиток оперативного обліку в 50-х роках, можна 
зауважити відсутність системних розробок. 

На законодавчому рівні даному питанню також не надавалося значної уваги. Проте згідно з 
«Основними положеннями з планування, обліку і калькуляції собівартості промислової продукції» від 
1955 року всі вітчизняні промислові підприємства були зобов’язані за будь-яких методів обліку 
виробничих витрат і калькуляції собівартості організовувати оперативний облік використання 
матеріалів та заробітної плати [6]. 

Наступним етапом у розвитку теорії оперативного обліку стали дослідження І. І. Каракоза, 
опубліковані в 1963–1972 роках. Його праця «Питання теорії та практики оперативного обліку» до 
сьогодні залишається одним із найбільш повних досліджень оперативного обліку, його методики та 
організації. Водночас, уже понад 40 років робота викликає численні дискусії. Описуючи організацію та 
методику оперативного обліку, І. І. Каракоз тісно пов’язує їх з оперативним аналізом та контролем, що 
має велике практичне значення для управління підприємством. 

У 70-ті роки значного поширення набули дослідження форм та методів оперативного обліку, 
були узагальнені особливості впливу на систему оперативного управління окремих галузей економіки. 
У багатьох джерелах оцінювались переваги та недоліки чекової й талонної форм оперативного обліку, 
обґрунтовувались переваги впровадження диспетчерської служби, визначалась їх ефективність.  

У працях науковців цього періоду були викладені важливі результати для розвитку оперативного 
обліку. Формування оперативної інформації про господарську діяльність підприємств вивчалось за 
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допомогою системного підходу. Автори доводили необхідність удосконалення взаємодії усіх функцій 
оперативного управління. Оперативний облік досліджувався в багатьох контекстах: 

− раціоналізація і автоматизація оперативного управління;  
− дослідження теоретичних основ оперативного аналізу; 
− вдосконалення системи оперативного контролю; 
− вивчення взаємозв’язку оперативного обліку з елементами системи оперативного управління. 
Наступним етапом розвитку теорії оперативного обліку стали дослідження Б. І. Валуєва, А. В. 

Поташова, А. Я. Важова, В. А. Тихонова та ін., опубліковані у 80–90-х роках, де даний вид обліку 
продовжував розглядатись у тісному взаємозв’язку з оперативним аналізом та контролем. У роботах 
цього періоду обґрунтовується важливість оперативного обліку як функції управління підприємством. 
Дослідження Б. І. Валуєва містять важливі наукові результати для розвитку теорії оперативного 
обліку, а саме: 

− обґрунтовано необхідність інформації оперативного обліку для здійснення оперативного 
управління підприємством; 

− узагальнено основні теоретичні розробки попередніх періодів з даного питання; 
− визначено чіткий взаємозв’язок між оперативним обліком та контролем; 
− встановлено проблеми подальшого розвитку організації оперативного обліку; 
− виділено та ґрунтовно проаналізовано дві точки зору на питання розмежування складових 

господарського обліку: 1) у процесі інтеграції обліку перестають існувати три його види – оперативний, 
статистичний та бухгалтерський; 2) інтеграція не знищує принципових відмінностей між окремими 
видами обліку [5, с. 62]. 

У процесі дослідження теорії вітчизняного обліку в 1981 році В. Б. Ліберман дійшов висновку, що 
на той момент у спеціалізованій літературі існували кардинально різні погляди на місце та роль 
окремих видів обліку в системі господарського обліку [4]. Наукові підходи до оперативного обліку на 
той час можна об’єднати в декілька груп: 

1. В умовах автоматизації сформується єдиний вид обліку – управлінський;  
2. Облік інтегрований на основі статистики, проте оперативний облік не знайшов місця в цій 

системі та організовується кожним підприємством самостійно; 
3. В єдину систему обліку не включається оперативний облік, окремі економісти виділяли два 

види обліку – статистичний та бухгалтерський. 
4. На оперативний облік покладають окремі функції бухгалтерського або намагаються їх 

об’єднати (система оперативно-бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, безнапівфабрикатний 
метод обліку, нормативний метод оперативного обліку виробничих витрат); 

5. В умовах інтеграції бухгалтерський облік втратить свою значимість (не буде необхідності в 
системі рахунків, дебеті та кредиті, аналітичному та синтетичному обліку), актуальні інформаційні 
сукупності будуть формуватись автоматизованим оперативним обліком. 

Такі точки зору не можна назвати достатньо обґрунтованими, кожна з них перебільшує значення 
окремого виду обліку. Проте окремі з них є актуальними і в наш час, що свідчить про недостатнє 
вивчення та вирішення проблеми. 

Теоретичні дослідження та активне практичне застосування оперативного обліку в багатьох 
галузях економіки сприяли його затвердженню на законодавчому рівні. Так, у Законі «Про державне 
підприємство (об’єднання)» (1987 р.) рекомендувалось вести поряд зі статистичним та 
бухгалтерським оперативний облік з метою активного впливу на господарську діяльність, а також для 
аналізу шляхів, форм і методів розвитку виробництва. 

На сучасному етапі розвитку оперативного обліку дискусія відбувається з приводу таких питань: 
− інтеграція видів обліку в умовах комп’ютеризації [2]; 
− перенесення функцій оперативного обліку на сучасні системи управлінського обліку, 

контролінгу та інших управлінських технологій. 
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження генезису оперативного обліку 

підтвердило, що існують кардинально протилежні визначення його суті та місця в системі управління 
підприємством, які можна звести до двох основних: 

1) оперативний облік не є науково обґрунтованим та його застосування можна уникнути шляхом 
вдосконалення бухгалтерського чи запровадження ефективної системи управлінського обліку; в 
умовах автоматизованої обробки даних відбувається процес інтеграції та нівелювання окремих видів 
господарського обліку, в тому числі й оперативного; 

2) бухгалтерський облік,у якому переважає достовірність юридичної сили документа, але 
втрачена швидкість отримання інформації через згаяний час на формальні процедури збирання 
підписів і печаток, не здатен виконувати функцію інформаційного забезпечення оперативного 
управління.  

Теоретичні результати основоположників оперативного обліку є актуальними і в наш час. Проте 
попри важливе місце в історії розвитку вітчизняної облікової школи оперативний облік не має чітко 
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визначеної концепції. На даний момент не досягнуто єдності поглядів щодо його необхідності, не 
визначено конкретних шляхів його розвитку для отримання максимально результативної інформації, 
відкритим залишається питання місця оперативного обліку в системі оперативного управління. Тому 
необхідно обґрунтувати самостійність та економічну доцільність оперативного обліку в контексті 
інформаційного забезпечення управління з метою подальшого розвитку його організаційно-
методичних засад. 
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Дідоренко Т.В. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ 
Мета. Дослідити історичні тенденції становлення оперативного обліку, виявити домінуючі наукові підходи 

щодо його сутності як передумови вдосконалення теоретичних положень і підвищення ролі в обліковій системі 
підприємства. 

Методика дослідження.В основу досліджень покладено загальнонаукові методи та прийоми пізнання.  
Зокрема, при дослідженні процесу формування і розвитку теоретичних основ оперативного обліку використано 
історичний метод. 

Результати. Визначено, що думки науковців з приводу виникнення оперативного обліку суттєво різняться. 
Встановлено, що періодом появи оперативного обліку у вітчизняній теорії вважаємо початок ХХ століття. 
Виявлено, що процес розвитку теорії оперативного обліку у вітчизняній обліковій школі умовно розділено на 
чотири етапи. Кожен з етапів зумовлений соціально-економічними перетвореннями, здійснює певний поступ у 
формуванні практичних і теоретичних основ оперативного обліку, має свої особливості та здобутки, які доцільно 
враховувати в подальших дослідженнях. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у дослідженні історичних аспектів формування 
оперативного обліку як виду практичної діяльності людини та як об’єкта теоретичних досліджень, періодизація 
розвитку наукових засад у вітчизняній обліковій школі для уточнення його місця в системі інформаційного 
забезпечення управління. 
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Практична значущість. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення організації оперативного 
обліку та використання його показників у системі оперативного управління сільськогосподарськими 
підприємствами.  

Ключові слова: oперативний облік, управління, контроль, автоматизація обліку, бухгалтерський облік. 
 

Didorenko T.V.  EPISTEMOLOGICAL ASPEKT FORMATION AND DEVELOPMENT OF RECORDS 
MANAGEMENT 

Purpose. Explore the historical tendencies of records management, identify the dominant scientific approaches to 
its nature as a prerequisite for improving theoretical positions and increasing role in the accounting system of the 
company. 

Methodology of research . The bases of the researches were general scientific methods and techniques of 
knowledge. In the study of the process of formation and development of theoretical foundations records management 
used the historical method. 

Findings . Determined that scientists thought about the emergence of operational records are widely 
divergent.Operational accounting period when the domestic theory believe the beginning of the twentieth century. The 
development of the theory of records management in national accounting school conditionally divided into four stages. 
Each stage is caused by socio-economic transformations, makes some progress in the formation of practical and 
theoretical foundations of records management, and has its own characteristics and achievements, which should be 
considered in future studies. 

Originality . Scientific novelty of research results is to study the historical aspects of the formation of records 
management as a form of practical human activity and as an object of theoretical research, periodization of scientific 
principles in national accounting school to clarify its place in the information security management. 

Practical value . The results of research aimed at improving the organization of records management and use of 
indicators system operational farm management. 
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Дидоренко Т.В. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНОГО 
УЧЕТА 

Цель. Исследовать исторические тенденции становления оперативного учета, выявить доминирующие 
научные подходы к его сущности как предпосылки совершенствования теоретических положений и роли в 
учетной системе предприятия. 

Методика исследования. В основу исследований положены общенаучные методы и приемы познания. 
При исследовании процесса формирования и развития теоретических основ оперативного учета использованы 
исторический метод. 

Результаты. Определено, что мысли ученых по поводу возникновения оперативного учета существенно 
различаются. Установлено, что периодом появления оперативного учета в отечественной теории считаем 
начало ХХ века. Выявлено, что процесс развития теории оперативного учета в отечественной учетной школе 
условно разделены на четыре этапа. Каждый из этапов обусловлен социально-экономическими 
преобразованиями, осуществляет определенный прогресс в формировании практических и теоретических основ 
оперативного учета, имеет свои особенности и достижения, которые целесообразно учитывать в дальнейших 
исследованиях. 

Научная новизна исследования заключается в исследовании исторических аспектов формирования 
оперативного учета как вида практической деятельности человека и как объекта теоретических исследований, 
периодизация развития научных основ в отечественной учетной школе для уточнения его места в системе 
информационного обеспечения управления. 

Практическая значимость. Результаты исследования направлены на совершенствование организации 
оперативного учета и использования его показателей в системе оперативного управления 
сельскохозяйственными предприятиями. 

Ключевые слова: oперативный учет, управление, контроль, автоматизация учета, бухгалтерский учет. 
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АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Затяжна економічна криза в державі зумовила значне погіршення 

матеріально-ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки України. Основною причиною цього є 
спад обсягів капітальних вкладень у зазначену галузь, адже ефективне функціонування агарного 
виробництва формується за рахунок потужного виробничого потенціалу, технічного рівня, рівня 
розвитку інтелектуального капіталу. 
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На сьогоднішній день оновлення матеріально-технічної бази – це одне з найактуальніших та 
невідкладних завдань аграрного сектору, оскільки оновлення виробничо-технічного потенціалу 
гальмується через обмеженість інвестицій в галузь, нестачу власних джерел сільськогосподарських 
підприємств та високі кредитні ставки. У зв’язку з цим постає необхідність постійного оновлення 
матеріально-технічної бази аграрного сектору, а одним з основних завдань кожного суб’єкта 
господарювання стає пошук ефективних способів управління, виробництва, одержання 
максимального прибутку галузей [1-3]. В сучасних умовах невирішеними залишаються низка 
теоретичних і практичних питань технічного оновлення аграрного сектору, його інвестування, що й 
обумовило актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теоретичних, матеріальних і 
методичних питань розвитку матеріально-технічної бази в аграрній сфері, її впливу на розвиток 
агропромислового комплексу значний вклад внесли вітчизняні вчені-економісти О.М. Бородіна, 
Я.К. Білоусько, П.І. Гайдуцький, В.С. Дієсперов, М.В. Зубець, Ю.С. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, 
Г.М. Підлісецький, М.В. Присяжнюк, І.В. Прокопа, Д.Ю. Соловей, М.М. Федоров, М.Й. Хорунжий та ін. 

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій із цих проблем, на подальше осмислення 
заслуговують причини незадовільного технічного забезпечення аграрного сектору, обмеженість 
фінансового кредитування, визначення та вирішення вузлових проблем його подальшого розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз стану матеріально-технічної бази сільського 
господарства Тернопільської області як важливої складової у підвищенні ефективності виробництва 
досліджуваної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Технічне забезпечення - одне із найболючіших 
проблемних питань сьогодення для господарюючих агроформувань як України, так і Тернопільської 
області. Фізична та моральна застарілість основних засобів є основним чинником скорочення 
матеріально-технічної бази галузі. В результаті цього діяльність сільськогосподарських підприємств 
стає неефективною та економічно не виправданою, затрати праці збільшуються, внаслідок чого 
знижується рівень конкурентоздатності аграрної продукції. Адже, аграрний ринок – це таке 
нарощування аграрного виробництва, при якому вигоди від нього більш-менш рівномірно 
розподіляються між усіма учасниками процесу, підвищення продуктивності здійснюється способом, 
безпечним для навколишнього середовища, а скорочення зайнятості у сільському господарстві 
супроводжується створенням нових робочих місць у поза аграрній сфері на селі. 

Технічне оновлення машин, обладнання та технологічних процесів з техніко-технологічними 
переоснащеннями сільськогосподарських підприємств передбачає не тільки осучаснення різних 
складових цих систем, але й їх внутрішню гармонізацію. Саме цієї «гармонізаційної» складової 
модернізації найбільш не вистачає українському суспільству, в національній економіці та її секторах, у 
тому числі аграрному [4, с. 57]. 

Сьогодні в окремих галузях аграрного виробництва країни спостерігається активне оновлення 
машинно-тракторного парку, впроваджуються новітні технології вирощування сільськогосподарських 
культур, використовуються сучасні способи первинної обробки продукції, її зберігання та 
транспортування. Модернізуються не тільки технологічні процеси, але й виробничі підрозділи, 
сільськогосподарські підприємства та їх вертикально інтегровані структури. Як свідчить статистика, 
найбільше зростають закупівлі технологічних машин іноземного виробництва. Так, у 2013 р. було 
придбано 16 тис. одиниць техніки й обладнання (на суму майже 7 млрд. грн.), у тому числі 4-5 тис. 
тракторів (на більш як 2 млрд. грн.) і 1,2 тис. комбайнів (на 1,5 млрд. грн.) [5]. 

Поряд з технічним переозброєнням сільськогосподарських підприємств зростає кількість засобів 
механізації і в господарствах населення. Якщо на початок 2010 р. тут нараховувалось 165 тис. тракторів, 
то вже на початок 2013 р. – 184 тис. (або на 11,5 % більше). Кількість зернозбиральних комбайнів за цей 
період збільшилася на 15 %. Особливо високими темпами зростає насиченість селянських господарств 
малогабаритними машинами: у 2010-2012 рр. кількість міні тракторів і мотоблоків збільшилася з 36 тис. до 
88 тис. (або у 2,4 раза). У зв’язку з підтримкою розвитку тваринництва дедалі більше селянських 
господарств (особливо тих, які утримують 3 і більше корів) придбавають доїльні установки (апарати). 
Водночас загальний рівень технічної оснащеності господарств населення залишається надто низькими. 

Техніко-технологічна модернізація суб’єктів господарювання в аграрному секторі певною мірою 
підтримується державою. Так, сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства можуть 
придбавати окремі види техніки на засадах фінансового лізингу. Передбачається також компенсація 
за рахунок бюджетних коштів частини коштів на будівництво та реконструкцію тваринницьких 
комплексів. 

Аналіз стану матеріально-технічної бази аграрного сектору області свідчить про її погіршення. 
Так, на кінець 2013 р. у сільськогосподарських підприємствах області нараховувалося 3108 тракторів 
(з них 2843 колісних), 1458 машин посівних та для садіння, 685 зернозбиральних комбайнів, 20 
кукурудзозбиральних, 93 кормозбиральні та 119 бурякозбиральних комбайнів і машин, 2241 
вантажних та вантажно-пасажирських автомобілів. У 2013 р. порівняно з 2012 р. в аграрних 
підприємствах збільшилась кількість тракторів, машин посівних та для садіння, сінокосарок, машин 
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для захисту сільськогосподарських культур, однак скоротився парк зернозбиральних та 
кормозбиральних комбайнів. Зменшення кількості технічних засобів та розширення посівних площ 
призвело до збільшення навантаження на одиницю техніки. Так, якщо у 2012 р. на один 
кукурудзозбиральний комбайн припадало 5701 га площі, то в 2013 р. вже 7277 га посівів кукурудзи на 
зерно. У 2013 р. в сільськогосподарських підприємствах на один зернозбиральний комбайн припадало 
317 га посівів зернових та зернобобових (без кукурудзи) порівняно з 360 га у 2012 р. [6]. 

Сумарні енергетичні потужності сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах за рік 
зменшилися на 0,6 % і на кінець 2013 р. склали 808 тис. кВт, на 100 га посівної площі в 2013 р. 
припадало по 150 кВт енергетичних потужностей, що на один кВт менше, ніж у 2012 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств Тернопільської області 

 

Показники 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 
Відхилення у відсотках у 

2013р. до 
2010р. 2011р. 2012р. 

Наявність енергетичних потужностей 
(тис. кВт) 818 795 813 808 -1,2 +1,6 -0,6 

Наявність тракторів (штук) 3289 3101 3054 3108 -5,8 -0,2 +1,7 

Зернозбиральні комбайни (штук) 840 757 743 685 -22,6 -10,5 -8,4 

Кукурудзозбиральні комбайни (штук) 23 20 19 20 -15,0 0,0 +5,0 
Бурякозбиральні комбайни та машини 
(штук) 

168 152 142 119 -41,1 -27,7 -19,3 

Установки та агрегати для доїння корів 
(штук) 163 171 165 145 -12,4 -17,9 -13,8 

Джерело: [6] 
 
Разом з тим, спостерігається значний рівень зносу основних засобів, який з кожним роком 

збільшується. Основним методом боротьби із зносом основних засобів в аграрній сфері є збільшення 
сум амортизаційних відрахувань та залучення різних форм інвестицій. Це дасть можливість 
прискорити процес відтворення технічних засобів, знизити собівартість та підвищити продуктивність 
праці, вивести виробництво агропродукції на новий, більш конкурентоздатний рівень [7; 8]. 

Основною причиною скорочення і зносу основних засобів в області є низький рівень бюджетного 
фінансування та високі відсоткові ставки на отримання кредиту в банках. Незважаючи на те, що 
загальна сума інвестицій в основний капітал сільського господарства, мисливства та лісового 
господарства за останні роки збільшилась, проте за досліджуваний період інвестиції в основний 
капітал за рахунок державного бюджету зменшились на 73млн. грн. порівняно із 2012 р. В свою чергу  
зменшилась сума інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів, коштів населення, інших 
джерел відповідно на387,9 млн. грн. та109,0 млн. грн. (табл. 2).  

Таблиця 2 
Капітальні інвестиції в основний капітал сільського господарства Тернопільської області 

та розподіл їх за джерелами фінансування 
(у фактичних цінах, млн. грн.) 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Абсолютне відхилення  

2013 р. до 
2010р. 2011р. 2012р. 

Інвестиції в сільське, лісове та 
рибне господарство 377,9 428,0 718,1 852,9 +475,0 +424,9 +134,8 

Сільське господарство, мисливство 
та надання пов’язаних з ними послуг 375,9 425 715,4 849,2 +473,3 +424,1 +133,9 

Лісове господарство та лісозаготівлі  2,0 2,8 2,7 3,7 +1,7 +0,9 +1,0 

Рибне господарство - 0,1 0,0 0,0 - - - 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

Усього  2138,4 2524,3 3374,8 2976,2 +838,7 +452,0 -398,6 

в тому числі за рахунок:        

коштів державного бюджету 49,3 104,1 111,4 38,4 -10,9 -65,7 -73,0 

коштів місцевих бюджетів  46,9 79,7 104,7 138,3 +91,4 +58,6 +33,6 
власних коштів підприємств і 

організацій 911,5 1230,0 1601,1 1213,2 +301,7 -16,8 -387,9 

коштів банків та інших позик 336,8 383,1 299,9 437,6 +100,8 +54,5 +137,7 

інших джерел фінансування 793,9 727,3 1257,7 1148,7 +354,8 +421,4 -109,0 
Джерело: [6] 
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В даний час аграрні підприємства мають гостру потребу в енергетичних засобах і техніці, 
оскільки навантаження на трактор і комбайн у кілька разів перевищує цей показник в економіці 
розвинутих країн. У зарубіжних країнах виділяється на закупівлю тракторів і зернозбиральних 
комбайнів понад 45,3-57,0 % коштів, які витрачаються на придбання вітчизняної сільськогосподарської 
техніки, а також 50,0- 69,1 % коштів від усієї імпортної нової та 76,7-83,8 % від усієї імпортної уживаної 
техніки. Найбільшою популярністю у споживачів користуються трактори з потужністю понад 84 к.с., 
їхня питома вага становить 75,9 % менше 56 к.с. становлять  приблизно 4,1 %. 

Зарубіжні машини краще від вітчизняних оснащені за багатьма техніко-економічними 
показниками, які надійніші, потужніші та оснащені сучасними системами управління, вузлами, 
агрегатами. Проте, йти шляхом масової закупівлі техніки за кордоном, витратити на це значні кошти та 
стимулювати зарубіжного виробника не слід. Тому нашій країні необхідно виділяти кошти на 
виробництво сільськогосподарської техніки вітчизняними заводами. Техніка вироблена в Україні 
залишається конкурентоспроможною за якістю та надійністю і тим більше за ціною, і не 
поступатиметься зарубіжним аналогам. Так, середні ціни на вітчизняні трактори у три рази нижчі, ніж 
на нові імпортного виробництва та в 1,4-2,2 рази нижчі, ніж на уживані імпортні [9]. 

Таким чином, обсяги залучення коштів та структура інвестицій в агропромисловому виробництві, 
від яких залежить стан матеріально-технічної бази, істотно впливають на результати господарювання 
та створюють передумови для вирішення складних проблем щодо нарощування виробництва 
продукції, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення потреб населення продуктами 
харчування та розширення експортного потенціалу [10]. 

Висновки та подальші дослідження. В сучасних умовах господарювання трансформація 
сільськогосподарського виробництва можлива за умови спрямування на інноваційний шлях розвитку 
та оновлення матеріально-технічної бази підприємств. Інвестиційна криза в країні не дає можливостей 
здійснювати подальші якісні зміни в аграрному виробництві. Тому необхідно вишукувати додаткові 
шляхи і резерви, ефективно використовувати внутрішні джерела для нарощування виробництва, 
створювати сприятливі умови для залучення додаткових коштів іноземних та вітчизняних інвесторів. 
Найбільш зацікавленими у веденні інноваційної діяльності є великі та середні сільськогосподарські 
підприємства, які мають необхідні умови та ресурси для розробки та впровадження інновацій. Для 
таких підприємств необхідно передбачити пільгові кредити на технологічні нововведення та дотації 
для розроблення нових технологій виробництва сільгосппродукції. 

Необхідно розробити і систему заходів з активізації інноваційної діяльності комерційних банків, 
їх зацікавлення у довгостроковому кредитуванні, оскільки ризик неповернення витрачених коштів 
зумовлює низьку активність банків у фінансуванні інвестиційної діяльності аграрних підприємств. 

Таким чином, обсяги залучення коштів та структура інвестицій в агропромислове виробництво 
від яких залежить стан матеріально-технічної бази, істотно впливають на результати господарювання, 
дозволить підняти якість і конкурентоздатність сільськогосподарської продукції. 
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Костецький Я.І. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
Мета. Метою статті є аналіз матеріально-технічної бази аграрних підприємств Тернопільської області як 

важливої складової у підвищенні ефективності виробництва. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано низку статистичних, економічних та інших 

методів і підходів. Зокрема, метод статистичного спостереження у формі звітності, який дав можливість 
об’єктивно дослідити фактичний стан розвитку та модернізації бази сільгосппідприємств області. При оцінці 
ефективності використання матеріально-технічної бази використовувався метод порівняння, динамічні методи. 

Результати. В результаті проведеного аналізу матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
підприємств області виявлено, що її оновлення проводиться досить низькими темпами, внаслідок зниження 
платоспроможності цих підприємств. Встановлено, що техніка, яка використовується на полях, має навантаження 
більше ніж визначено нормативами у два-три рази, що призводить до її швидкого зносу і фактичного старіння. 
Зниження технічної озброєності аграрного сектору економіки, скорочення обсягів внесення органічних та 
мінеральних добрив, засобів захисту рослин, низька технічна надійність наявного  парку сільськогосподарських 
машин і знарядь призводить до порушення технологій виробництва сільськогосподарської продукції, розтягування 
строків та зниження обсягів виконання технологічних операцій та робіт. 

Наукова новизна. Узагальнено теоретико-методологічні питання аналізу матеріально-технічної бази 
аграрних підприємств, окреслено основні напрями їх переходу на інноваційний шлях розвитку та оновлення 
матеріально-технічної бази підприємств.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють вирішенню окремих питань технічної 
оснащеності, оновлення та модернізації матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств.  

Ключові слова: аграрний сектор економіки, економічний аналіз, матеріально-технічна база, технічні 
засоби, енергетичні потужності, оновлення, інновації, інвестиції, модернізація. 

 
Kostetsky Ya.I. ANALYSIS OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE AGR ICULTURAL SECTOR 
Purpose.  The article is to analyze the material and technical base of agricultural enterprises of Ternopil region as 

an important component in improving production efficiency. 
Methodology of research . In the article used a number of statistical, economic and other methods and 

approaches. In particular, the method of statistical monitoring in the form of reports gives an opportunity to examine the 
actual state of development and modernization of the agricultural base of the region. In assessing the efficiency of 
logistics, the method of comparison, dynamic methods. 

Finding.  The analysis of the material and technical base of agricultural enterprises of the region revealed that the 
update is fairly slow, due to lower solvency of these enterprises. Found that technique used in the fields, has more load 
than stipulated standards is two to three times, which leads to its rapid deterioration and actual aging. Reducing technical 
equipment agricultural sector, reduction of organic and mineral fertilizers, plant protection, low technical reliability existing 
fleet of agricultural machines and implements technologies leads to disruption of agricultural production, extension of 
terms and reduction in performance of technological operations and activities. 

Originality. Overview theoretical and methodological issues analysis of logistics of agricultural enterprises, 
outlined the main directions of their transition to innovative way of development and updating of logistics enterprises. 

Practical value.  The results of research contribute to solving some of the technical equipment, renovation and 
modernization of material-technical base of agricultural enterprises. 
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Костецкий Я.И. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Цель. Целью статьи является анализ материально-технической базы аграрных предприятий 

Тернопольской области как важной составляющей в повышении эффективности производства. 
Методика исследования. В процессе исследования использован ряд статистических, экономических и 

других методов и подходов. В частности, метод статистического наблюдения в форме отчетности, который дал 
возможность объективно исследовать фактическое состояние развития и модернизации базы 
сельхозпредприятий области. При оценке эффективности использования материально-технической базы 
использовался метод сравнения, динамические методы. 

Результаты. В результате проведенного анализа материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий области выявлено, что ее обновление проводится достаточно низкими темпами, вследствие 
снижения платежеспособности этих предприятий. Установлено, что техника, которая используется на полях, 
имеет нагрузку более чем определено нормативами в два-три раза, что приводит к ее быстрому износу и 
фактического старения. Снижение технической вооруженности аграрного сектора экономики, сокращение 
объемов внесения органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, низкая техническая 
надежность имеющегося парка сельскохозяйственных машин и орудий приводит к нарушению технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, растяжения сроков и снижение объемов выполнения 
технологических операций и работ. 

Научная новизна. Обобщено теоретико-методологические вопросы анализа материально-технической 
базы аграрных предприятий, определены основные направления их перехода на инновационный путь развития и 
обновления материально-технической базы предприятий. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют решению отдельных 
вопросов технической оснащенности, обновления и модернизации материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, экономический анализ, материально-техническая база, 
технические средства, энергетические мощности, обновление, инновации, инвестиции, модернизация. 
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ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПДВ В СИСТЕМІ 

ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день податок на додану вартість (далі – ПДВ) відіграє 
одну з найголовніших ролей в наповненні бюджету нашої держави, його надходження у структурі 
доходів Зведеного бюджету за 2014 рік склали 35,4% (розраховано за даними Міністерства Фінансів 
України [1]). 

Поряд із цим, ПДВ – найбільш корумпований податок України. З цієї причини, уряд постійно 
вносить зміни до його функціонування та справляння.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що сучасна податкова політика України направлена 
на досягнення фіскальної достатності бюджету (особливо в кризові періоди). Держава впроваджує 
законодавчі інновації, які в переважній більшості переслідують мету наповнення доходів бюджету, 
втім окремі питання обліку залишаються поза увагою, і потребують аналізу та вивчення. 

Питання обліку ПДВ досить актуальні для суб'єктів господарювання, враховуючи що більшість з 
них є платниками цього податку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку і звітності дуже широко 
розглядалися в роботах таких науковців як: О. Малишкін [2], О. Гусакова [3], С. Дробязко [4], 
В. Загородній [5], З. Задорожний [6] та ін.  

Проте, актуальними на сьогодні є проблеми обліку ПДВ в контексті законодавчих змін, зокрема 
впровадження системи електронного адміністрування ПДВ, яким ще не приділено належної уваги, що 
доводить актуальність цього дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення основних аспектів електронного 
адміністрування та актуальних проблем обліку ПДВ в системі електронного адміністрування (далі – 
СЕА). 
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Виклад основного матеріалу дослідження. З 01 січня 2015 року запроваджено систему 
електронного адміністрування ПДВ. 

Так, Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [7] внесено ряд змін до ПКУ 
[8], що набрали чинності з 1 січня 2015 року, та які стосуються введення в дію системи електронного 
адміністрування ПДВ. 

Основною передумовою для запровадження системи електронного адміністрування податку на 
додану вартість є недоліки існуючої системи адміністрування ПДВ [9].  

На думку фіскальних органів, запровадження такої системи є необхідним для держави, бізнесу 
та країни в цілому. Система електронного адміністрування ПДВ призведе до значного зменшення 
обсягу тіньової економіки, наслідком чого стане зниження тиску на бізнес, зменшення рівня корупції. 
Така система значно збільшить надходження податку на додану вартість до державного бюджету, 
оскільки потенціал цього податку для наповнення бюджету ще не вичерпано [9]. 

Відповідно до п. 1 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість № 569 від 
16.10.214 р. (далі – Порядок № 569) система електронного адміністрування податку запроваджується 
поетапно:  

- на перехідний період (до 1 липня 2015 р. або іншої дати, визначеної окремим рішенням ВРУ 
про скорочення такого періоду) – у тестовому режимі; 

- із зазначеної дати – на постійній основі [10]. 
Визначимо основні аспекти електронного адміністрування: 
1) для кожного платника податку Державною казначейською службою України (далі – 

Казначейство) відкрито один електронний рахунок. Згідно з п. 2 вищевказаного Порядку № 569 
електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) – 
рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з 
власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку 
має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних 
показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) в ЄРПН, а також у сумах, 
недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку [10]. Відкриття 
та обслуговування електронних рахунків Казначейством здійснюється на безоплатній основі. Датою 
початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка відповідно до 
п. 5 Порядку 569 є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 
1 лютого 2015 р., – 1 лютого 2015 року) [10];  

2) позитивним кроком є запровадження автоматизованого обліку та звітності. З 1 січня 2015 
року майже весь документообіг, пов’язаний з обліком ПДВ (податкові накладні (далі – ПН), розрахунки 
коригування, податкова звітність) повністю переводяться в електронну форму, за винятком 
документів, які дають право на податковий кредит без наявності податкової накладної відповідно до п. 
201.11 ст. 200 ПКУ.  

З 1 лютого 2015 р. всі ПН/Розрахунки коригування, незалежно від суми ПДВ в одній податковій 
накладній (в тому числі і ті, які не видаються покупцеві), підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному 
реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).  

Електронна ПН направляється покупцю в обумовленому з ним порядку, зокрема, за допомогою 
телекомунікаційних систем або шляхом направлення електронного носія.  

Крім того, на підставі відповідного запиту до ЄРПН покупці мають можливість отримувати з 
ЄРПН електронні копії податкових накладних/розрахунків коригування, які зареєстровані в ЄРПН їх 
контрагентами – постачальниками.  

Податкова накладна, складена в електронному вигляді, яка отримана з ЄРПН покупцем, 
вважається такою, що отримана від постачальника [11].  

У зв’язку із запровадженими змінами, у покупців – платників податку можуть виникати проблеми, 
пов’язані з відображенням в обліку податкових накладних, зокрема, податкового кредиту. У продавця 
таких проблем не виникає, адже ПН відображаються у періоді виникнення податкового зобов’язання 
(незалежно від складання чи реєстрації ПН в ЄРПН). 

Якщо продавцем ПН зареєстрована в ЄРПН своєчасно у встановлений законодавством 15-
тиденний термін, у покупця така ПН відображається в обліку в тому періоді, в якому вона складена. 
Якщо ПН зареєстрована несвоєчасно в ЄРПН, то до податкового кредиту покупця таку ПН можна 
включити лише в тому звітному періоді, в якому відбудеться реєстрація, але не пізніше: 180 
календарних днів з дати складення ПН;для платників податку, що застосовують касовий метод – 60 
календарних днів з дати оплати (п. 198.6 ПКУ). Наприклад, якщо ПН з запізненням зареєстрована 10 
квітня, вона має бути відображена у декларації за квітень.   

Таким чином, за ПН, яку продавець не зареєстрував у ЄРПН протягом 180 днів, покупець 
втрачає право на податковий кредит. 

З 01.02.15 р. діють штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН ПН/розрахунків 
коригування, які потрібно видавати покупцям. Якщо ПН/РК взагалі не будуть зареєстровані в ЄРПН, то 
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продавець сплатить штраф у розмірі 50 % від суми ПДВ, а покупець позбавляється права на всі 100% 
ПДВ. 

Таким чином, відповідальність за реєстрацію ПН перекладається на покупця. 
Крім того, зміна порядку реєстрації Розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН 

негативно вплине на відображення ПДВ в обліку.  
З 1 лютого 2015 року відповідно до п. 16 Порядку № 569 розрахунок коригування підлягає 

реєстрації в ЄРПН: продавцем у разі збільшення суми компенсації; покупцем – у разі зменшення суми 
компенсації вартості товарів, для чого продавець надсилає складений розрахунок коригування 
покупцю. При цьому постачальник товарів зобов’язаний збільшити суми податкових зобов’язань, а 
покупець зменшити суму податкового кредиту навіть за відсутності факту реєстрації розрахунку 
коригування в ЄРПН. 

Послідовність відображення ПДВ при коригуваннях суми компенсації вартості товарів/послуг 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Послідовність обліку ПДВ при коригуваннях суми компенсації вартості товарів/послуг 

 
Послідовність обліку у разі збільшення суми 

компенсації вартості товарів 
Послідовність обліку у разі зменшення суми 

компенсації вартості товарів 
1. Продавець збільшує податкові зобов’язанння 1. Покупець зменшує податковий кредит 

2. Покупець збільшує податковий кредит 2. Продавець зменшує податкові зобов’язанння 
Джерело : складено авторами 
 
Таким чином, у разі зменшення суми компенсації вартості товарів фактично спочатку 

відбувається зменшення покупцем податкового кредиту, і лише потім зменшення податкових 
зобов’язань продавцем, і навпаки, у разі збільшення суми компенсації спочатку відбувається 
збільшення продавцем податкових зобов’язань, а потім збільшення покупцем податкового кредиту. 

На нашу думку, встановлена Порядком № 569 норма переслідує фіскальні цілі та не відповідає 
методу визначення дати податкових зобов’язань та податкового кредиту за першою подією, 
закріпленою ПКУ; 

3) Розділ V ПКУ [8] доповнено статтею 200¹ «Електронне адміністрування податку на додану 
вартість», відповідно до якої система електронного адміністрування ПДВ забезпечуватиме 
автоматичний облік в розрізі платників податку сум ПДВ: 

– зазначених у виданих та отриманих ПН, зареєстрованих у ЄРПН; 
– сплачених при ввезенні товарів на митну територію України; 
– перерахованих платником на рахунки СЕА з власного поточного рахунку у вигляді поповнення, 

а також залишку коштів на рахунку СЕА; 
– що дають право на реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування до них в 

ЄРПН. 
П. 200¹.3 ст. 200¹ ПКУ визначається потенційна сума податкових зобов’язань (ΣНакл), на яку 

платник податку може зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН. Така 
сума обчислюється за формулою: 

 
            ∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ.,                   (1) 

 
де ∑НаклОтр – загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, 

зареєстрованими в ЄРПН; 
∑Митн – загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію 

України; 
∑ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 

власного поточного рахунку платника; 
∑НаклВид – загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, 

зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних; 
∑Відшкод – загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування; 
∑Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником в поданих 

податкових деклараціях над сумою податку, що міститься в складених таким платником ПН, 
зареєстрованих в ЄРПН [8].  

 
Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з 1 лютого 2015 року до 1 

липня 2015 року здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за вищевказаною 
формулою (до 1 липня діє перехідний період).  
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Слід зазначити, що після закінчення перехідного періоду Державна фіскальна служба України 
(далі – ДФСУ) автоматично збільшує розмір суми податку, на яку платник податку має право 
зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування на суму середньомісячного розміру 
задекларованих до сплати та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців (чотири квартали) 
сум ПДВ. Розмір такої суми підлягає щоквартальному автоматичному перерахунку. 

Згідно з п. 200¹.4 ПКУ на електронний рахунок в СЕА зараховуватимуться кошти з власного 
поточного рахунку платника ПДВ у сумах, необхідних для: 

– отримання права на видачу ПН покупцям; 
– сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ, якщо коштів на електронному рахунку в 

СЕА для цього недостатньо. 
Поповнення електронного рахунка платника ПДВ за рахунок інших джерел, наприклад, з 

поточних рахунків інших осіб, не передбачено [11].  
Кошти з електронного рахунку платника ПДВ перераховуються Казначейством в автоматичному 

режимі до бюджету або на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства – суб’єкта 
спеціального режиму оподаткування, визначений ст. 209 ПКУ, в сумі податкових зобов’язань з ПДВ, 
що підлягає сплаті за наслідками звітного, та на поточний рахунок платника податку за його заявою у 
розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових 
зобов’язань. 

Розглянемо принцип роботи формули для визначення суми, на яку платник має право 
зареєструвати податкову накладну, при умові, що придбані товари/послуги оплачені постачальнику у 
звітному періоді, кошти за поставлені товари/послуги отримані у наступному періоді, сума 
реєстраційного ліміту (РЛ) для оформлення податкових накладних (∑Накл) підприємства на початок 
періоду дорівнює нулю (табл. 2). 

Таблиця 2 
Наслідки для платників при роботі в СЕА ПДВ з 1 липня 2015 року 

 

Платник Отримано ПН 
(∑НаклОтр, ∑Митн) 

Видано ПН 
(∑НаклВид) Наслідки для платника 

Постачальник 

Отримує продукцію 
вартістю 24 тис. грн., ПН 
зареєстрована, ∑НаклОтр 
складає 4 тис. грн. 
 

Відвантажує товар на 
загальну суму 36 тис. 
грн., у т.ч. ПДВ – 6 
тис. грн. Виникає 
необхідність 
зареєструвати ПН 

Оскільки РЛ складає лише 4 тис. грн., 
а зареєструвати потрібно ПН з сумою 
ПДВ 6 тис. грн., постачальнику 
необхідно перерахувати кошти з 
власного рахунку на електронний в 
сумі 2 тис. грн. 
Постачальник сплатить за отриману 
продукцію 24 тис. грн., а також 2 тис. 
грн. на поповнення РЛ. 

Покупець 

Отримує товар на загальну 
суму 36 тис. грн., у т.ч. ПДВ 
– 6 тис. грн. ПН 
зареєстрована, ∑НаклОтр 
складає 6 тис. грн. 

Перепродає товар на 
загальну суму 42 тис. 
грн., у т.ч. ПДВ – 7 
тис. грн. Виникає 
необхідність 
зареєструвати ПН 

Оскільки РЛ складає лише 6 тис. грн., 
а зареєструвати потрібно ПН з сумою 
ПДВ 7 тис. грн., постачальнику 
необхідно перерахувати кошти з 
власного рахунку на електронний в 
сумі 1 тис. грн. 
Покупець сплатить за отриманий 
товар 36 тис. грн., а також 1 тис. грн. 
на поповнення РЛ. 

Імпортер  

Отримує товар на загальну 
суму 100 тис. грн., сплачує 
ПДВ митним органам (з 
врахуванням мита) – 22 
тис. грн. 
∑Митн складає 22 тис. грн. 

Перепродає товар на 
загальну суму 144 тис. 
грн., у т.ч. ПДВ – 24 
тис. грн. Виникає 
необхідність 
зареєструвати ПН 

Оскільки РЛ складає лише 22 тис. 
грн., а зареєструвати потрібно ПН з 
сумою ПДВ 24 тис. грн., 
постачальнику необхідно 
перерахувати кошти з власного 
рахунку на електронний в сумі 2 тис. 
грн. 
Імпортер сплатить за отриманий 
товар нерезиденту, а також 2 тис. грн. 
на поповнення РЛ. 

Експортер  

Отримує товар на загальну 
суму 120 тис. грн., у т.ч. 
ПДВ – 20 тис. грн. ПН 
зареєстрована, ∑НаклОтр 
складає 6 тис. грн. 

Відвантажує товар у 
митному режимі 
експорту на суму в 
гривневому 
еквіваленті 160 тис. 
грн., у т.ч. ПДВ – 0%.  

Сплачувати кошти немає 
необхідності, РЛ ∑Накл складе 20 тис. 
грн., на який експортер зможе заявити 
право на бюджетне 
відшкодування/видати ПН. 

Джерело : складено авторами 
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Для реєстрації податкових накладних в ЄРПН з 1 липня 2015 р. платник податку повинен мати 
достатню суму податкового кредиту, підтверджену зареєстрованими в ЄРПН отриманими 
податковими накладними, сплатою ПДВ при імпорті товарів та (за недостатності таких сум) коштами 
на його рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ. 

Таким чином, платник податків матиме змогу зареєструвати податкову накладну на користь 
покупця тільки в межах наявної на ПДВ – рахунку суми, якщо коштів недостатньо, платник повинен 
поповнити рахунок. 

У цьому випадку при поповненні рахунку в СЕА не порушуються правила визначення дати 
податкових зобов’язань та податкового кредиту за першою подією, закріплені ПКУ. Так, у нашому 
прикладі у постачальника виникають податкові зобов’язання в сумі 6 тис. грн., а податковий кредит в 
сумі 4 тис. грн., у покупця – 7 тис. грн. і 6 тис. грн. відповідно. 

Однак, відповідно до законодавства, сплата ПДВ повинна відбуватись за результатами звітного 
періоду не пізніше десяти календарних днів після граничного терміну подання декларації, фактично ж 
– відбувається раніше (протягом звітного періоду).  

На нашу думку, акумулювання коштів на електронному рахунку в СЕА є нічим іншим для 
платника, як авансовою сплатою/переплатою ПДВ (правда поки що не до бюджету). 

Таким чином, у більшості випадків (крім експортерів) буде відбуватися вимивання обігових 
коштів платників, так як у разі відсутності у них податкового кредиту, виникне необхідність 
перерахування коштів з власного рахунку на електронний. 

За приблизними розрахунками компанії будуть змушені додатково перерахувати на ПДВ-
рахунок 7-15% свого місячного обороту [12].  

Схоже на те, що держава раз і назавжди планує покінчити з «податковими ямами» шляхом 
вимивання з грошового обороту української економіки шостої частини оборотних коштів підприємств, 
які потрібно буде резервувати на спецрахунках з податку на додану вартість [13].  

З огляду на відсутність серйозної відповідальності за нереєстрацію податкових накладних у 
ЄРПН, окремі фахівці впевнені, що введення системи електронного адміністрування змушує платників 
оптимізувати сплату податку шляхом нереєстрації податкових накладних, зокрема у торгівлі, коли 
кінцевому споживачу не потрібно формувати податкових кредит. Повна нереєстрація податкових 
накладних на кінцевого споживача та подібних, у Єдиному реєстрі, дозволить підприємству 
сплачувати більшу частину ПДВ за результатами подання податкової декларації один раз на місяць, а 
не вилучати обігові кошти з обороту підприємства протягом всього місяця [13].  

Підтримуємо думку фахівців щодо планування операцій з метою уникнення негативних наслідків 
у вигляді відволікання грошових коштів. Для цього необхідно проаналізувати грошові потоки 
підприємства (строки розрахунків з контрагентами) і податкові накладні на предмет періодичності їх 
отримання і реєстрації в ЄРПН [14].  

На сьогодні залишається невирішеною проблема порядку відображення в бухгалтерському 
обліку коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування податку.  

Як зазначено вище, електронний рахунок поповнюється за рахунок перерахування з власного 
рахунку платника.  

Сплата податкових зобов’язань, задекларованих у податкових деклараціях за звітні (податкові) 
періоди з 01.02.2015 р., здійснюється виключно з електронного рахунку, для чого платник перераховує 
на нього з поточного рахунку суму коштів, що дорівнює сумі задекларованих до сплати податкових 
зобов’язань.  

З електронного рахунку кошти перераховує до бюджету вже Казначейство на підставі Реєстрів, 
наданих ДФСУ, і платник у цьому участі приймає.  

Якщо суми коштів на електронному рахунку перевищують суму задекларованих до сплати 
податкових зобов’язань, такі кошти (у розмірі перевищення) перераховуються  на поточний рахунок 
платника податку за його заявою (ст. 200¹.5 ПКУ). 

Окремого рахунку для відображення такої заборгованості в Інструкції про застосування плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та 
організацій, затвердженій наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291) [15], не 
передбачено. 

На сьогоднішній день не внесено змін і до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану 
вартість, затвердженої наказом МФУ № 141 від 01.07.97 р. [16]. Така ситуація ускладнює процес 
обліку і тому потрібно шукати шляхи її вирішення. 

Для кращого розуміння проблеми, розглянемо процес сплати податкових зобов’язань з ПДВ в 
системі електронного адміністрування. 

Після подання декларації з ПДВ платник податку (починаючи з декларації за лютий), не пізніше 
граничного строку сплати податкових зобов’язань, перераховує з поточного рахунку кошти на свій 
електронний рахунок в Казначействі.  

Хоча електронний рахунок в СЕА ПДВ відкривається кожному окремому платнику, фактично 
платник надалі не розпоряджається цими коштами та не контролює їх. 
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На рис. 1-2 для порівняння схематично подано процес сплати податкового зобов’язання в 
бюджет до 01.02.2015 р. і після. 

 
Рис. 1. Схема сплати податкового зобов’язання з ПДВ до 01.02.2015 р. 

Джерело : складено авторами 
 

 
Рис. 2. Схема сплати податкового зобов’язання з ПДВ після 01.02.2015 р. 

Джерело : складено авторами 
 
Таким чином, з 01.02.2015 р. в ланцюжку сплати з’являється посередник, яким виступає 

Казначейство. Кошти з електронного рахунку надалі будуть зараховані до бюджету в погашення 
зобов’язань, а сума перевищення зобов’язань повертається платнику на підставі поданої із 
декларацією заяви.  

Платник податку не здійснює контроль за грошовими коштами, які значаться на електронному 
рахунку, й не може використовувати такі кошти для поточних операцій, тому їх облік на рахунку 31 
«Рахунки в банках» відображатися не може (до того ж це не рахунок в банку). Крім того, використання 
рахунку 31 для обліку ПДВ в СЕА може призвести до викривлення фінансової звітності, показників 
ліквідності та платоспроможності. 

Проаналізуємо пропозиції фахівців та науковців щодо рахунків для обліку ПДВ в СЕА, які 
зображені на рис. 3, з точки зору відповідності методології обліку.  

 

 
 

Рис. 3. Пропозиції щодо обліку ПДВ в системі електронного адміністрування 
Джерело : складено авторами 

 
Зустрічається пропозиція щодо обліку коштів на електронному рахунку на окремо виділеному 

рахунку 33 «Інші кошти», а саме на субрахунку 336 [18, с. 31; 19]. 
Однак, на рахунку 33 ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів 

в касі, електронних грошей, коштів у дорозі (для подальшого їх зарахування на рахунки підприємств), 
категоріям яких електронний рахунок не відповідає. Крім того, відповідно до Інструкції 291 [15] рахунок 
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33 не кореспондує з рахунком 64 «Розрахунки за податками й платежами». Таким чином, суттєво 
обмежено використання субрахунку 336. 

Як вказувалося вище, кошти на електронному рахунку можна розцінювати як авансову сплату 
податку (переплату), тобто яку фіксують за дебетом рахунку 64 «Розрахунки за податками й 
платежами». Проте, відповідно до Інструкції № 291, рахунок 64 використовують для узагальнення 
інформації про розрахунки підприємства за всіма видами розрахунків із бюджетом, а перерахування 
коштів на електронний рахунок ще не означає розрахунків з бюджетом. 

На наш погляд, грошові кошти на електронному рахунку в Казначействі до їх сплати до бюджету 
(чи до повернення на поточний рахунок) за своєю сутністю можуть класифікуватися тільки як 
дебіторська заборгованість Казначейства.  

Тому, обгрунтованим буде використання субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», на 
якому ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших 
субрахунках рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами», зокрема розрахунки за операціями, 
пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків 
з працівниками (крім розрахунків за виплатами працівникам та з підзвітними особами), інші розрахунки 
[15]. Крім того, відповідно до Інструкції № 291 рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» 
призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та 
іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), 
електронних грошей, грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових 
інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів». За 
дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» відображається виникнення дебіторської 
заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання. 

Отже, на основі проведеного дослідження, можна стверджувати, що для обліку грошових коштів 
в СЕА доцільно використовувати субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Для зручності 
такого обліку необхідне відкриття окремого додаткового субрахунку: 377/СЕА «Розрахунки з 
Держказначейством в СЕА ПДВ», за дебетом якого протягом місяця буде відображатись сума 
заборгованості Держказначейства перед платником ПДВ, за кредитом – її погашення (списання) за 
граничним терміном погашення узгоджених податкових зобов’язань. 

З електронного рахунку погашаються суми податкових зобов’язань, задекларованих платником 
податку в податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди з 01.02.2015, а суми податкових 
зобов’язань з ПДВ, визначені платником в уточнюючих розрахунках до податкових декларацій з ПДВ, 
суми ПДВ, донараховані платнику контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів 
та пені сплачуються не з електронного рахунку платника, а з його поточного рахунку (п. 25 Порядку № 
569).  

Крім того, повернення помилково та/або надміру зарахованих до бюджету коштів на поточний 
рахунок платника також здійснюється без використання електронного рахунку (п. 26 Порядку № 569). 

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за ПДВ відобразимо у табл. 3. 
Таблиця 3 

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за ПДВ з використанням електронного 
рахунку 

 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

Перераховано кошти з поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА 377/СЕА 311 
Списано Казначейством кошти з електронного рахунку в сплату податкових 
зобов’язань до бюджету 641/ПДВ 377/СЕА 

Повернено платнику кошти з електронного рахунку 311 377/СЕА 
Сплачено до бюджету сума збільшення податкових зобов’язань за уточненим 
розрахунком; податкові зобов’язання, визначені контролюючим органом; 
штрафні санкції і пеня 

641/ПДВ 311 

Повернення помилково та/або надміру зарахованих до бюджету коштів на 
поточний рахунок платника 311 641/ПДВ 

Джерело : складено авторами 
 
Оскільки облік ПДВ з 1 лютого адмініструється в електронному режимі, ведення його повинно 

бути відокремлено, для чого необхідно виділити окремі субрахунки: 641/ПДВ до 01.02.2015 р. та 
641/ПДВ в СЕА. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, з 01.02.2015 р. в ланцюжку сплати ПДВ 
з’являється посередник, яким виступає Казначейство, тому для обліку розрахунків за ПДВ з 
використанням електронного рахунку вважаємо доцільним введення спеціального субрахунку 
377/СЕА та відокремлення в обліку наступних субрахунків: 641/ПДВ до 01.02.2015 р. та 641/ПДВ в 
СЕА. 
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В іншому разі на субрахунку 641 будуть накопичуватись всі залишки на кінець звітного періоду, 
що зробить неможливим встановлення причин їх виникнення, та вплине на об’єктивність стану активів 
та зобов’язань платника. 

Як і всі нововведення, СЕА має позитивні та негативні наслідки. Проведені дослідження дають 
можливість стверджувати, що впровадження системи електронного адміністрування за рахунок 
автоматизації процесу дещо допоможе вирішити проблему відшкодування ПДВ, зокрема, 
експортерам; дозволить знизити обсяги незаконного відшкодування ПДВ, а також збільшить обсяги 
надходжень ПДВ до бюджету. 

Запровадження електронного документообігу, пов’язаного з обліком ПДВ, вирішить всі питання 
щодо дотримання формальних умов заповнення.  

Серед негативних наслідків слід зазначити значне вимивання обігових коштів платників, 
перекладення відповідальності продавця на покупця, втрата покупцями права на податковий кредит, 
відсутність достатнього законодавчо-нормативного регулювання, можливість трансформації схем 
ухилення від оподаткування (ухилення від отримання статусу платника ПДВ, готівкові та бартерні 
операції, нереєстрація податкових накладних тощо). Все це призведе до збільшення податкового 
тиску на бізнес. 

У зв’язку з цим, система електронного адміністрування ПДВ потребує більш виваженого та 
обгрунтованого аналізу дії системи та врегулювання окремих питань на законодавчому рівні.  

Розглянуті в статті питання потребують подальших удосконалень, доповнень та конкретизації, і 
лише на стадії реалізації СЕА в повному режимі можливо буде оцінити ефективність її впровадження 
та повністю виявити актуальні питання обліку ПДВ. 
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Помулєва В.М., Подзолова К.О. ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПДВ В СИСТЕМІ 

ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
Мета полягає у висвітленні основних аспектів електронного адміністрування та актуальних проблем обліку 

ПДВ в системі електронного адміністрування. 
Методика дослідження. При дослідженні використовувалися загальнонаукові та специфічні методи. У 

роботі було використано такі прийоми вивчення: монографічний метод дослідження (для аналізу проблем обліку 
податку на додану вартість в системі електронного адміністрування); методи порівняння, аналізу і синтезу – для 
виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до питань обліку ПДВ; індукція, дедукція – для 
узагальнення та формування висновків. 

Результати. Висвітлено основні аспекти електронного адміністрування та актуальні проблеми обліку ПДВ. 
Виявлено недоліки електронного адміністрування. Розроблено практичні рекомендації щодо обліку податку на 
додану вартість в системі електронного адміністрування. 

Наукова новизна полягає у виділенні особливостей обліку податку на додану вартість в системі 
електронного адміністрування та розробці практичних рекомендацій щодо обліку ПДВ в контексті законодавчих 
інновацій. 

Практична значущість дослідження полягає у тому, що пропозиції з удосконалення обліку ПДВ можуть 
бути реалізовані шляхом законодавчих змін та використані суб’єктами господарювання (платниками податку) при 
веденні обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ. 

Положення даного дослідження у формі практичних рекомендацій можуть стати основою для подальшого 
вивчення та вдосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування. 

Ключові слова: податок на додану вартість, система електронного адміністрування, електронний рахунок, 
податковий кредит, Податковий кодекс. 

 
Pomulieva V.M., Podzolova K.O. IMPROVEMENT VECTORS OF ACCOUN T OF VAT IN THE SYSTEM OF 

ELECTRONIC ADMINISTRATION 
Purpose of the article consists of illumination of basic aspects of electronic administration and issues of account 

of VAT in the system of electronic administration. 
Methodology of research. The general scientific and specific methods were learnt here. In the article such 

scientific methods were used: monographic method of research (for the analysis of account problems of value added tax 
in the system of electronic administration); methods of comparison, analysis and synthesis – for the exposure of general 
and excellent lines in the scientific approaches the questions of account of VAT; induction, deduction – for generalization 
of conclusions formation. 

Findings. The basic aspects of electronic administration and topical problems of account of VAT. Were described 
lacks of electronic administration. Were founded the practical recommendations for the account of value added tax in the 
system of electronic administration were worked out. 

Originality of the article consists of determination of features of account of value added tax in the system of 
electronic administration and development of practical recommendations in relation to the account of VAT in the context 
of legislative innovations. 

Practical  value. Practical meaningfulness of the research is the following: the improvement suggestion of 
account of VAT can be used by realization of legislative changes, can use by the manage persons (by the tax payers) in 
the account settling with a VAT budget. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    22’’22001155[[2277]]   
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 272 

The positions of this research in practical recommendations forms can become the basis for a further study and 
perfection of account of VAT in the system of electronic administration. 

Key words:  value added tax, system of electronic administration, electronic account, tax credit, tax code. 
 

Помулева В.Н., Подзолова Е.А. ВЕКТОРЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА НДС В СИСТЕМЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Цель состоит в освещении основных аспектов электронного администрирования и актуальных проблем 
учета ПДВ в системе электронного администрирования. 

Методика исследования. При исследовании использовались общенаучные и специфические методы. В 
работе были использованы такие приемы изучения: монографический метод исследования (для анализа 
проблем учета налога на добавленную стоимость в системе электронного администрирования); методы 
сравнения, анализа и синтеза – для выявления общих и отличительных черт в научных подходах к вопросам 
учета НДС; индукция, дедукция – для обобщения и формирования выводов. 

Результаты. Освещены основные аспекты электронного администрирования и актуальные проблемы 
учета НДС. Выявлены недостатки электронного администрирования. Разработаны практические рекомендации 
относительно учета налога на добавленную стоимость в системе электронного администрирования. 

Научная новизна заключается в выделении особенностей учета налога на добавленную стоимость в 
системе электронного администрирования и разработке практических рекомендаций по учету НДС в контексте 
законодательных инноваций. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения по усовершенствованию 
учета НДС могут быть реализованы путем законодательных изменений и использованы субъектами 
хозяйствования (плательщиками налога) при ведении учета расчетов с бюджетом по НДС. 

Положения данного исследования в форме практических рекомендаций могут стать основой для 
дальнейшего изучения и совершенствования учета НДС в системе электронного администрирования. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, система электронного администрирования, 
электронный счет, налоговый кредит, Налоговый кодекс. 
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СУСПІЛЬНА ДИНАМІКА: ТЕОРІЯ, РЕАЛЬНИЙ СТАН, 
ПЕРСПЕКТИВИ КЕРОВАНИХ ЗМІН 

 
Постановка проблеми. Економічні і соціальні перетворення, які були розпочаті в кінці 90-х 

років ХХ ст. на національних теренах й пов’язувалися з поверненням країни до загальних процесів 
світового розвитку щодо переосмислення місця людини в цивілізаційному процесі, не тільки не 
завершилися, але й набирають обертів у сучасний період. Через це соціальні цінності за всіма 
канонами соціально орієнтованого розвитку мали б поступово перебирати на себе регулятивну 
функцію щодо визначення напрямів і результативності суспільної діяльності. Між тим, стан із 
наближенням у національному соціумі до стандартів цивілізаційного життя, досягнутих у розвинених 
країнах світової спільноти, засвідчує наявність суттєвих проявів абстрагування від домінантності 
соціального в системі трансформаційних перетворень. Отже, питання реалізації державою свого 
соціального призначення є все ще далеке від прийнятного його розв’язання. Вирішити чи то усунути 
до оптимально можливих меж ці деструктиви видається перспективним на засадах формування 
нового типу управління, яке б виключило з характеристик суспільного розвитку ознаки рецесійного 
характеру або звело їх негативні наслідки до мінімуму. Якщо в минулі роки добробутні аспекти 
життєустрою вирішувалися формально нібито в широкому контексті, а насправді для вузького кола 
індивідів та незначних за кількістю спільнот, то сьогодні як ніколи раніше стоїть проблема реального їх 
розширення на більш широке коло населення. 

У свою чергу подібна переорієнтація вимагає докорінних змін у сприйнятті й реалізації вектора 
та джерел суспільного розвитку й методів їх пізнання як в найближчій, так і віддаленій перспективі. У 
минуле має відійти система управління, зорієнтована на сталі й практично незмінні об’єкти. Більш 
того, сучасне управління потребує зорієнтованості на сприйняття оточуючої дійсності в комплексно-
динамічному контексті. Не випадково концепт такого специфічно керованого суспільного руху 
узагальнено під терміном «сталий розвиток» й наповнено такими складовими, як соціальна, 
екологічна й економічна з вимогою їх збалансованої динаміки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відповідь на цю потребу соціуму фахівці різного 
наукового напряму продукують безліч теорій щодо узагальнення економічних, екологічних та 
соціальних явищ і об’єктів та побудови на їх основі моделей відтворення реальності й прогнозування 
майбутнього за ними. Але масштаби досліджень у такому напряму в цілому ще досить незначні і не 
охоплюють комплексно всі складові суспільної динаміки. Так, В. Г. Воронкова у своєму дослідженні 
сконцентрувала увагу на теоретичних аспектах досягнення ефективності управління соціально-
економічними процесами [1]. Е. В. Щепанський виділив і навів характеристику форм і методів 
управління соціально-економічним розвитком [2]. О. А. Краттом і І. О. Кірносом репрезентовано 
існуючий інструментарій та підходи до вимірювання соціально-економічного стану країни [3]. О. М. Тур 
розробив теоретико-методологічні підходи до формування і реалізації стратегії еколого-орієнтованого 
розвитку національної економіки [4]. Але якщо згадані автори не досліджували всі складові сталого 
поступу, то М. П. Душна та І. П. Соловій для вимірювання сталості чи то збалансованості розвитку 
задіяли економічний, екологічний та соціальний підходи [5]. Також необхідно згадати праці 
В. П. Валенкевича, О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова [6] та А. О. Корнуса, які прагнули надати систему 
критеріїв і інструментарій оцінки соціо-еколого-економічного розвитку для рівня адміністративно-
територіальної одиниці [7]. 

Можливо, наша оцінка останніх досліджень і публікацій дещо несподівана, але більшість учених 
презентують роздуми щодо можливого впливу їх суто теоретичних новацій на поведінку суб’єктів 
економіки. Виключення становлять спроби А. О. Корнуса, В. П. Валенкевича, О. О. Павленко й 
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Ю. Т. Алібекова щодо виходу на модель оцінки міри збалансування соціо-еколого-економічного 
розвитку певної території [6; 7]. До того ж за результатами узагальнення нової реальності 
виокремлюється позиція, за якою її сучасне пояснення унеможливлюється на основі понятійного й 
інструментального апарату, сформованого виключно під категорію «розвиток». Проте суть справи 
полягає не в констатації кількості наукових розробок і тих питань, які потребують доопрацювання, а 
загалом у площині методологічного забезпечення системи управління реальним інструментарієм 
впливу на суспільні зміни. Саме відсутність розробок такого характеру віднаходить пояснення в 
непрофесійному вирішенні поточних нагальних питань цивілізаційного поступу, які ускладнюють і без 
того складні життєві проблеми, доповнюючи об’єктивні труднощі суб’єктивними й створюючи тим 
самим явища локальної та системної некерованості. 

Є всі підстави вважати, що методологічний базис суспільної динаміки до останнього часу не 
сформовано. Аргументами до подібного висновку виступають факти того, що за наявності 
гносеологічних основ і нагромадженого емпіричного матеріалу їх не об’єднано у розгорнуту цілісність 
для визначення, перш за все, консенсусних понять суспільної динаміки. Крім того, можна 
стверджувати про відсутність інформаційного наповнення та ефективного інструментарію оцінки рівня 
суспільної динаміки й можливостей оперативного використання її результатів в управлінські процеси. 
Сучасна система оцінки суспільного поступу має базуватися не на локальних показниках, а на 
інтегральних, які не дозволяють отримати комплексне уявлення про міру просування в 
цивілізаційному напряму, тобто зрозуміти те, що реально стається, а не декларується в програмних 
документах. Зараз дедалі очевиднішою стає неадекватність сучасним реаліям подібної обмеженості. 
Більш того, поступово прийшло порозуміння того, що обмеженість рамками цієї парадигми вже не 
задовольняє  потреби управлінської практики.  

Відомий учений І. Прангишвілі зазначив, що життєвий рівень народу, його добробут на 60–70 % 
залежать від ефективності управління, а не від наявних природних ресурсів. Більш того, 2/3 
добробутних позицій населення залежать від системного підходу до управління [8, с. 78]. 

Для використання повною мірою потенціалу управління потрібне об’єктивне інформаційно-
аналітичне навантаження управлінських рішень та оцінки управлінських результатів у забезпеченні 
керованої соціо-еколого-економічної динаміки. Інструментарій діагностики управлінських результатів 
повинен виходити з факту перебування соціально-економічної системи переважно в нерівноважному 
стані і необхідності постійного виявлення осциляторів, провокуючих її незбалансованість. Системне 
утворення, яким є суспільна динаміка, має свій початок і кінець, розвивається в межах певного 
простору й часу. Зазвичай саме цей визначальний методологічний аспект в удосконаленні системи 
прийняття управлінських рішень залишається поза увагою досліджень.  

Постановка завдання. Метою статті є спроба визначення поняттєво-категоріального апарату 
суспільної динаміки, а також наукового обґрунтування методології «оцінювання» суспільного поступу 
загалом і його складових зокрема як механізму управління соціо-еколого-економічними змінами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «суспільна динаміка», перш за все, є 
складним словосполученням, яке утримує два різнотлумачних слова, а саме «суспільна» і «динаміка». 
Якщо перше не потребує пояснень, то друге вимагає уточнення. За аксіоматичними підходами термін 
«динаміка» означає «…стан руху, розвиток, зміну чого-небудь» [9, с. 296]. Якщо звернутися до 
значеннєвих нюансів, наповнюваних формулу слів, то «…рух є процесом…, в результаті якого 
відбувається зміна… предмета, явища; переходом від одного …стану до іншого» [10, с. 222].  

Уже з цих канонічних констатацій випливає, що категорія «динаміка» в силу тісного зв’язку з 
переходами від одного стану до іншого та переміщенням від однієї координатної точки простору до 
іншої володіє якістю закономірної спрямованості. Природно, що зміни станів як результат руху 
викликають певні зрушення, а то і злами в упорядкованості об’єкта динаміки тобто 
переструктуровують останній. До того ж, оскільки розгляд категорії «динаміка» здійснюється стосовно 
людського суспільства, то сам рух пов’язується зі зміною активності в цілях задоволення зростаючих 
потреб населення і реальними досягненнями у цьому напрямку. 

Якщо не відкидати взагалі принципи, складені в ході еволюції всього комплексу наук, то будь-
який «…загальний процес…можна розподілити на ряд виокремлюваних…» [11, с. 270]. Керуючись 
цією методологічною вказівкою, спектр концептуальних поглядів на сутність поняття «динаміка» 
можна кваліфікувати як спрямований у просторі і часі процес, описуваний не показниками загальних 
змін навколишнього середовища та соціальних і економічних здобутків, далеких від прагматики життя 
пересічного громадянина, а масою їх кількісних і якісних характеристик, прив’язаних до насущних 
реалій країни й людини. Спектр цих характеристик оконтурюється такими поняттями як «зростання» і 
«розвиток». При цьому вони є взаємообумовленими і взаємозалежними і, що головне, таким чином, 
який не дозволяє надати перевагу одному з них на відповідних часових відтинках суспільної еволюції. 
Йдеться про існування причинності як складної взаємодії різновекторних та різноякісних процесів, 
наявності прямих і зворотних та позитивних й негативних зв’язків, комбінування у блоках дій разом з 
необхідними і випадковими комбінаціями. З урахуванням поданої світоглядної конструкції, і, 
оконтурених її деструкцій, наукові обґрунтування процесів суспільної динаміки можуть претендувати 
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на системну цілісність лише з усвідомленням факту протікання динамічних процесів в координатах 
характеристик «зростання» і «розвитку». Потрібно усвідомити методологічну значимість наведених 
констатацій, які відповідають логіці цивілізаційного прогресу в частині системного розкриття 
потенціалу забезпечення динамічного поступу. 

Для формування управлінських рішень і забезпечення ефективних управлінських впливів 
необхідні не просто дані щодо суспільної динаміки в різнобічному спектрі напрямків і питань, а лише 
та частина інформації або така інформація, котра виділена із її загального масиву за певними 
критеріями придатності та змістового насичення і наступної вибудови за нею їх складного 
інформаційного навантаження. Проте, попередньо проведений аналіз підтвердив, що це не проста 
справа. Економіка представляє собою велику і складну систему, програма соціально-ринкового 
функціонування якої, як інформаційна модель, в реальному вимірі є містким і складним 
інформаційним утворенням. Ми маємо на увазі систему показників, яка репрезентується у звітності і 
тим більше використовується у поточній діяльності суб’єктів економіки. За підрахунками деяких 
фахівців, у формах державної статистичної звітності в Україні утримується майже 106645 економічних 
і стільки ж соціальних показників [12, с. 20]. Можна передбачити використання в аналітичній діяльності 
не меншої кількості й екологічних показників. Для оперативного аналізу соціально-економічного 
розвитку територіальної спільноти огляд показників, кількість яких нараховує вже понад 100, є 
методично неприйнятним. Вони повинні бути звуженими до розумних меж. За ствердженнями 
фахівців, для оцінки ефективності системи управління та визначення реального приросту суспільних 
здобутків достатньо охопити інструментальними засобами не більше 7–11 критеріїв [13, с. 280]. 

Безумовно, мова не йде по суто механічний процес відбору показників, а про запровадження їх 
інформаційної оптимізації. Із відомих способів здійснення такої операції найбільш прийнятним в 
умовах об’єктивно існуючої асиметрії в сприйнятті факторів впливу на суспільну динаміку вважається 
відбір через зіткнення думок фахівців та результатів впровадження прийнятих управлінських рішень з 
піднятої проблеми. Для отримання знань щодо чинників суспільного поступу, в розрізі формуючих 
його напрямків, ми виокремили для обстеження кілька регіонів, а саме Дніпропетровську, Донецьку, 
Запорізьку, Черкаську і Кіровоградську області, які відповідали різноманіттю їх спеціалізації й сучасних 
станів і дозволяли реалізувати концепцію інформаційного упередження. Вибір експертів з прив’язкою 
до цих регіонів різної спеціалізації, виробничого потенціалу й соціального облаштування не був для 
нас обтяжливою справою, оскільки представники самих різних рівнів державного управління та 
місцевого самоврядування з них є слухачами Дніпропетровського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. До того ж, термін 
їх навчання у 1,5 роки на денному відділенні та 2,5 роки на заочному, вечірньому та заочно-
дистанційному відділеннях дозволяв провести їх якісний відбір і щорічно уточнювати чи то корегувати 
отримані від них дані. Завдання експертів полягало, перш за все, у формуванні консенсусного набору 
з 8 чинників (ознак, характеристик, показників), які б у повній мірі відтворювали їх домінуючий вплив на 
параметри «зростання» і «розвитку» в економічному, соціальному і екологічному напрямах. 
Виокремлені й узагальнені нами чинникові набори репрезентовано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Набори чинників, які впливають на суспільну динаміку 

 
Зорієнтованість впливу чинників 

1 2 3 4 5 6 

І. Економічна динаміка 

Економічне зростання Економічний розвиток 

№ 
з/п 

Найменування і зміст  
впливу чинника  

Позна-
чення  

№ 
з/п 

Найменування і зміст  
впливу чинника  

Позна-
чення  

1. Темп зростання валового внутрішнього 
продукту (ВВП), % до попереднього року s1 1. Продуктивність праці найманого працівник-

ка в національній економіці, грн. на особу g1 

2. Питома вага ВВП у випуску товарів і послуг s2 2. Фондовіддача в національній економіці g2 

3. Питома вага валового нагромадження у 
ВВП 

s3 3. Матеріаловіддача в національній економіці g3 

4. Питома вага валового нагромадження 
основного капіталу s4 

4. 
Електромісткість ВВП, кВт.год/грн g4 

5. Відношення обсягів інвестицій в основний 
капітал до ВВП,% s5 5. 

Внесок обробної промисловості у 
формування продуктивності праці 
найманого працівника  промисловості 

g5 

6. Питома вага валової доданої вартості 
промисловості s6 6. 

Внесок обробної промисловості у 
формування показника фондовіддачі 
промисловості 

g6 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

7. Відношення обсягу інвестицій до вартості 
основних засобів s7 7. 

Внесок обробної промисловості у 
формування матеріаловіддачі 
промисловості 

g7 

8. Питома вага галузей інноваційного 
забезпечення розвитку,% s8 8. 

Співвідношення рівня продуктивності праці  
промисловості з середньою по 
національній економіці  

g8 

ІІ. Соціальна динаміка 

Соціальне зростання Соціальне зростання 

1. Охоплення дітей дошкільними закладами z1 1. Питома вага витрат на харчування у 
витратах сімей, % j1 

2. Кількість учнів на одного вчителя z2 2. 
Співвідношення між соціальними допомо-
гами й іншими одержаними поточними 
трансфертами та заробітною платою 

j2 

3. Питома вага видатків на освіту  зведеного 
бюджету у ВВП z3 3. 

Співвідношення між ціною робочої сили і 
середньою місячною заробітною платою 
(СМЗ) 

j3 

4. Кількість студентів на 10000 осіб населення z4 4. 
Співвідношення між середньомісячною 
пенсією і СМЗ j4 

5. Кількість населення на вищий навчальний 
заклад z5 5. Середньодушове споживання продуктів 

харчування j5 

6. Вартість основних засобів системи охорони 
здоров’я на особу медичного персоналу, грн z6 6. Житловий фонд з розрахунку на жителя, 

кв. м j6 

7. 
Видатки зведеного бюджету на охорону 
здоров’я з розрахунку на особу населення z7 7. 

Питома вага оплати праці в доходах 
населення j7 

8. Співвідношення між середнім медичним 
персоналом і лікарями z8 8. Питома вага продукції тваринного 

походження у структурі харчування j8 

ІІІ. Екологічна динаміка 

Екологічне зростання Екологічний розвиток 

1. 
Викиди забруднюючих речовин у повітря від 
стаціонарних джерел, тис т d1 1. 

Викинуто в атмосферне повітря у 
середньому забруднюючих речовин одним 
промисловим підприємством, т 

b1 

2. Викиди забруднюючих речовин у повітря від 
пересувних джерел, 
тис т 

d2 
2. 

Сумарні викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря з розрахунку на особу 
населення, т/особу 

b2 

3. 
Частка діоксиду сірки у викидах 
забруднюючих речовин у повітря від 
стаціонарних джерел, % 

d3 3. Загальний обсяг викидів діоксиду вуглецю 
з розрахунку на особу населення, кг/особу 

b3 

4. Утворено відходів, тис. т d4 4. Утворення відходів відносно чисельності 
населення, кг/особу b4 

5. Обсяг вилучених водних ресурсів з 
природних водних об’єктів, млн м3 d5 5. Наявність відходів у розрахунку на 1 км2 

території
 , т  b5 

6. Скинуто зворотних вод, млн м3 d6 6. Наявність відходів у розрахунку на 1000 
грн ВВП, кг 

b6 

7. Питома вага використаної води у 
водозаборі, % d7 7. Використано води на особу населення, м3  

на добу b7 

8. Використання потужностей за нормативним 
очищенням, % d8 8. Водоємність ВВП, м3/ 1000 грн b8 

Джерело : сформовано за результатами опитувань державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування різної категорії та рангу у 2011-2014 рр. 

 
Найбільш суттєвою частиною розв’язання задачі оцінки суспільної динаміки в аспекті зростання 

й розвитку за економічним, соціальним і екологічним напрямками й загалом є встановлення змісту та 
моделювання інтегрального показника цього процесу. На наш погляд, під ним слід розуміти кількісно-
якісну характеристику, за допомогою якої визначається міра нарощування виробничого та 
соціалізаційного потенціалу і їх використання для задоволення потреб суб’єктів економіки. За 
наявності такого показника всі управлінські потуги щодо забезпечення змін у суспільному поступі 
дійсно спрямовувалися б за ним на отримання результату, який би відтворював кількісні та якісні 
соціо-еколого-економічні здобутки. Система управління із запровадженням такої методологічної бази 
отримала б здатності до безперервного виявлення позитивних і негативних зрушень в різноманітних 
сферах економіки через зіставлення з відповідними показниками, прийнятими в якості проміжних віх 
чи то прикінцевих еталонів. На наш погляд, встановлення часових віх та еталонів щодо досягнення 
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того чи іншого суспільного результату є відтворенням пошуку закономірностей, в яких проявляється 
безперервність і багатомірність суспільної динаміки. 

Є всі підстави при виборі таких еталонів орієнтуватися на європейські досягнення в силу 
прагнень країни до позитивних змін саме за таким вектором. Але при цьому треба віддавати звіт тому, 
що ці здобутки не виступають унікальним носієм загальноцивілізаційних цінностей. Тому в міру 
можливостей є сенс залучати інформацію і по іншим розвиненим країнам, а в деяких випадках 
скористатися вітчизняними нормативними документами та світових інституцій.  

В акцентуації уваги на еталонах чинників, обраних для опису процесів зростання і розвитку 
соціо-еколого-економічних змін, є досить принциповий методологічний аспект. Саме використання 
інституту еталонів в аналітичні процеси дозволяє зводити в єдине ціле різнорідні показники зростання 
і розвитку таким досить поширеним засобом, як стандартизація, сутність якої зводиться до визначення 
безрозмірних індикаторів за формулами: 
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де 
)(tх

рi , 
)(tу

рi  – фактичне значення i-го показника відповідного процесу р-го напрямку в t-й 
період часу; 

)(tх
рЕ , 

)(tу
рЕ  – еталонне (максимально можливе, оптимальне, нормативне) значення i-го 

показника відповідного процесу й напрямку на конкретний t-й період часу. 
 
Діапазон зміни безрозмірних стандартизованих показників хіср, у

і
ср коливається в межах:  

 
                                                                 0   ≤    х

і
ср (у

і
ср ) ≤   1                                                             (2) 

 
У разі прийняття за еталон показника, який в національній економіці мінімізується, він 

безпосередньо зіставляється з фактичним його значенням. Якщо прагнення до досягнення еталона 
вимагає позитивної динаміки фактичного показника, то останній зіставляється з ним. Розраховані за 
формулою (1) стандартизовані показники за процесами зростання і розвитку та економічним, 
соціальним і екологічним напрямками згруповані у табл. 2. 

Таблиця 2 
Стандартизовані показники і еталони, відтворюючі процеси та напрями економічної 

динаміки у 2001 – 2012 рр. * 
 

Позна-
чення 

Рік 
Еталон 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

І. Економічна динаміка 

І.І. Економічне зростання 

s1 0,95 0,99 0,95 0,93 0,99 0,97 0,964 0,984 0,82 0,99 0,99 0,96 104,0 

s2 0,56 0,57 0,56 0,55 0,56 0,58 0,589 0,576 0,58 0,57 0,56 0,59 75,0 

s3 0,87 0,81 0,88 0,85 0,90 0,99 0,887 0,896 0,68 0,74 0,83 0,79 25,0 

s4 0,79 0,77 0,82 0,90 0,88 0,99 0,909 0,947 0,74 0,77 0,74 0,80 25,0 

s5 0,64 0,66 0,76 0,88 0,84 0,92 0,954 0,984 0,66 0,56 0,66 0,69 25,0 

s6 0,81 0,79 0,80 0,87 0,79 0,73 0,712 0,743 0,74 0,80 0,85 0,83 20,0 

s7 0,24 0,19 0,33 0,44 0,49 0,53 0,613 0,72 0,26 0,15 0,23 0,21 15,0 

s8 0,41 0,43 0,49 0,55 0,58 0,61 0,705 0,783 0,56 0,57 0,62 0,59 35 – 40 

І.ІІ. Економічний розвиток 

g1 0,18 0,20 0,22 0,25 0,26 0,28 0,304 0,311 0,28 0,31 0,33 0,33   346991,1 

g2 0,33 0,35 0,37 0,40 0,39 0,40 0,408 0,396 0,33 0,33 0,33 0,31 0,490 

g3 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,370 0,361 0,33 0,34 0,34 0,34 4,0 

g4 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,048 0,046 0,05 0,05 0,06 0,06 0,030 

g5 0,17 0,19 0,21 0,26 0,32 0,36 0,444 0,519 0,59 0,62 0,63 0,69 70,0 

g6 0,95 0,93 0,91 0,93 0,99 0,82 0,673 0,406 0,30 0,17 0,16 0,19 70,0 

g7 0,92 0,93 0,97 0,97 0,97 0,96 0,966 0,949 0,95 0,87 0,79 0,83 70,0 

g8 0,73 0,78 0,73 0,69 0,75 0,78 0,787 0,780 0,73 0,75 0,73 0,74 1,50 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ІІ. Соціальна динаміка 

ІІ.І. Соціальне зростання 

z1 0,54 0,66 0,68 0,69 0,70 0,73 0,74 0,74 0,73 0,73 0,76 0,81 72,5 

z2 0,64 0,69 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49 0,48 0,46 0,47 0,46 18,0 

z3 0,51 0,54 0,57 0,53 0,61 0,62 0,62 0,64 0,73 0,74 0,66 0,72 10,0 

z4 0,63 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,76 0,76 0,74 0,73 0,68 0,65 411,0 

z5 0,66 0,64 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,71 0,72 0,74 75000 

z6 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,40 0,42 0,45 0,46 0,48 0,48 0,50 189462 

z7 0,23 0,25 0,28 0,27 0,27 0,28 0,28 0,27 0,31 0,31 0,29 0,32 13,0 

z8 0,59 0,59 0,59 0,58 0,55 0,55 0,55 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 4,0 

ІІ.ІІ. Соціальний розвиток 

j1 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,28 0,29 0,30 0,29 0,29 0,28 0,29 15,0 

j2 0,59 0,59 0,61 0,56 0,53 0,56 0,61 0,57 0,50 0,53 0,56 0,56 0,50 

j3 0,43 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,45 0,44 0,42 0,39 0,40 1,1 

j4 0,60 0,55 0,60 0,83 0,77 0,71 0,88 0,80 0,83 0,78 0,74 0,75 0,65 

j5 0,74 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,80 0,81 0,81 0,81 0,84 0,86 968,3 

j6 0,52 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,57 0,57 0,58 0,59 0,59 40,0 

j7 0,63 0,66 0,69 0,69 0,71 0,74 0,78 0,76 0,74 0,74 0,64 0,65 65,0 

j8 0,24 0,26 0,25 0,26 0,25 0,26 0,27 0,28 0,27 0,28 0,26 0,27 55,0 

ІІІ. Екологічна динаміка 

ІІІ.І. Екологічне зростання 

d1 0,53 0,53 0,53 0,52 0,49 0,45 0,45 0,48 0,55 0,52 0,50 0,50 2149,0 

d2 0,62 0,61 0,59 0,57 0,58 0,56 0,48 0,46 0,49 0,49 0,50 0,50 1236,7 

d3 0,27 0,26 0,26 0,28 0,26 0,24 0,24 0,23 0,21 0,22 0,21 0,20 6,6 

d4 0,27 0,40 0,28 0,28 0,28 0,29 0,26 0,30 0,56 0,41 0,48 0,50 686,7 

d5 0,60 0,64 0,70 0,71 0,70 0,69 0,64 0,67 0,73 0,71 0,72 0,72 10546,2 

d6 0,72 0,68 0,65 0,62 0,61 0,60 0,61 0,59 0,53 0,56 0,55 0,55 14692,7 

d7 0,77 0,79 0,82 0,75 0,75 0,74 0,75 0,73 0,73 0,73 0,76 0,80 89,6 

d8 0,35 0,35 0,32 0,24 0,21 0,20 0,20 0,23 0,28 0,30 0,29 0,30 80,3 

ІІІ.ІІ. Екологічний розвиток 

b1 1,00 1,01 0,98 0,71 0,65 0,60 0,60 0,63 0,70 0,60 0,53 0,51 264,3 

b2 0,60 0,59 0,57 0,56 0,53 0,50 0,47 0,48 0,53 0,51 0,50 0,50 74,8 

b3 0,37 0,36 0,35 0,35 0,33 0,31 0,32 0,36 0,34 0,34 0,35 0,20 22,1 

b4 0,29 0,42 0,29 0,29 0,29 0,30 0,27 0,30 0,56 0,41 0,48 0,50 15,0 

b5 0,34 0,41 0,25 0,27 0,36 0,38 0,38 0,37 0,37 0,48 0,51 0,54 12,8 

b6 0,25 0,32 0,21 0,26 0,35 0,40 0,43 0,43 0,38 0,50 0,55 0,60 0,6 

b7 0,57 0,60 0,63 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,85 0,86 0,88 0,89 100,0 

b8 0,18 0,20 0,24 0,28 0,29 0,31 0,31 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 1,3 

Джерело : складено і розраховано автором за даними [14] 
 
Методи згортки стандартизованих індикаторів в один комплексний за тим чи іншим процесом 

напрямку досить різноманітні. Проте для оцінки процесів зростання ( )( зCI ) або розвитку ( )(rCI ) 
економічної, соціальної та екологічної динаміки з рівнозначною кількістю, оконтурених їх показників, 
ми вважаємо найбільш прийнятним варіант визначення середнього арифметичного значення за 
множиною локальних, а саме: 
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,        р =  3;   n = 8,                                     (3) 
де n – кількість локальних i-х стандартизованих показників в р-му напрямку забезпечення 

суспільної динаміки. 
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                                                                   0   ≤     
)( зrCI  ≤   1                                                            (4) 

 
Комплексний показник відповідного р-го напрямку забезпечення суспільної динаміки 

визначається за формулою: 

                                                       2 2
( ) ( )( ) ( )

р Ср з Ср rІ І І= +                                                (5) 

Оскільки соціальна-економічна система має бути збалансованою або прагнути до такого стану, 
то вісі «ординат» та «абсцис» мають утворювати щодо процесів «зростання» і «розвитку» квадрат в 
силу рівновеликого діапазону змін відтворюваних по ним стандартизованих значень показників від 0 
до 1. Діагональ цього квадрату є не чим іншим як комплексним показником соціально-економічної, 
соціально-екологічної і еколого-економічної динаміки, який змінюється в діапазоні від 0 до 1, 414 

( )211 22 =+ . 
    

                                                                       0   ≤  I p ≤   1,414                                                    (6) 
Інтегральний показник суспільної динаміки визначається за формулою: 
 

                                            2 2 2 2
( ) ( ) ( )[( ) ( ) ] ( )

спд С вд С сд С екд
I І І І= + + =                                  (7) 

2 2 2 2[(1, 414) (1,414) ] (1,414) 2, 448= + + =  

 
                                                                 0   ≤  I спд ≤   2,448                                                          (8) 

 
Результати визначення узагальнених показників зростання й розвитку за економічним, 

соціальним і екологічним напрямками та комплексних характеристик локальних динамік і 
інтегрального показника суспільної динаміки та їх змін в період з 2001 по 2012 рр. репрезентовано у 
табл. 3. 

Таблиця 3 
Узагальнені показники зростання й розвитку за напрямками та комплексних 

характеристик локальних динамік і інтегрального показника суспільної динаміки 
 у 2001 – 2012 рр. 

 

Позначення 
Рік 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

І. Економічна динаміка 

Іs 0,66 0,65 0,70 0,75 0,75 0,79 0,79 0,83 0,63 0,64 0,69 0,68 

Іg 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,50 0,50 0,47 0,44 0,43 0,42 0,44 

Іс(ед) 0,80 0,80 0,85 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,77 0,77 0,81 0,81 

ІІ. Соціальна динаміка 

Іz 0,52 0,54 0,55 0,55 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,59 0,57 0,59 

Іj 0,50 0,51 0,52 0,55 0,54 0,55 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,55 

Іс(cд) 0,72 0,743 0,76 0,78 0,78 0,79 0,81 0,806 0,81 0,81 0,78 0,80 

III. Екологічна динаміка 

Іd 0,52 0,53 0,52 0,50 0,50 0,47 0,45 0,46 0,51 0,49 0,50 0,51 

Іf 0,45 0,49 0,44 0,42 0,44 0,44 0,44 0,46 0,51 0,50 0,52 0,51 

Іс(екд) 0,69 0,72 0,68 0,65 0,66 0,64 0,63 0,65 0,72 0,70 0,72 0,72 

IV. Суспільна динаміка 

Іспд 1,28 1,27 1,27 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,28 1,27 1,34 1,35 
Джерело : складено і розраховано автором за даними табл. 2. 
 
Для виявлення деструктивних ніш в процесах зростання і розвитку відповідного напрямку 

важливу роль відіграють не самі стандартизовані показники, а їх відмінність від граничної межі 
діапазону змін (2) тобто встановлення величин недосягнення останньої, що й спричиняє гальмівні 
тенденції. Аналогічним чином встановлюється і рівні управлінських досягнень узагальнюючих 
показників зростання чи то розвитку за граничним індикатором (4). Щодо комплексних та інтегрального 
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показників, то сила управлінського впливу на їх зміни визначається мірою наближення до граничних 
меж (6) і (8). 

Але цього для започаткування дієвої системи управління суспільною динамікою недостатньо. 
Зміст управлінської діяльності не може обмежуватися лише фіксацією станів за певний відрізок часу. 
Необхідно не стільки оцінювати миттєві стани щодо зростання і розвитку в межах економічної, 
соціальної та екологічної динаміки, скільки продукувати управлінські рішення, здатні на ефективні 
впливи на них. Ці рішення мають бути не тільки сприйняті об’єктами управління, а й викликати в них 
змодельовані в рішеннях зміни. Тому наша позиція щодо поліпшення управлінської діяльності полягає 
не тільки в обґрунтуванні звуження інформаційного поля статистичної звітності й отриманні на його 
основі локальних індикаторів, а й в насиченні системи координат формування стану і змін 
національної економіки шкалою ідентифікації істини. 

На наш погляд, якісну інтерпретацію кількісних значень як блокових стандартизованих 
узагальнюючих індикаторів зростання й розвитку в межах економічної, соціальної та екологічної динаміки, 
так і їх комплексних показників та інтегративного індикатора в цілому можна здійснювати, поділивши 
квадрант на рівномірні зони. Ми вважали достатнім у висхідному стані для запровадження механізму 
забезпечення керованих змін суспільного поступу поділ її поля на чотири зони. З цим конструктивним 
заходом, в принципі, були створені основи шкали експрес-діагностики суспільної динаміки. 

Є всі підстави трактувати знаходження стандартизованих індикаторів зростання та розвитку та 
їх узагальнюючого індикатора у діапазоні від 0 до 0,25 як некеровані зміни; у зоні від 0,251 до 0,500 як 
фрагментарне втручання в процеси змін напрямків суспільної динаміки; у зоні від 0,501 до 0,750 як 
безсистемне забезпечення управлінських впливів на окремі характеристики; у зоні від 0,751 до 1,000 
як інтегративне забезпечення зміни характеристик напрямків суспільної динаміки. 

Відповідно до цих шкал і змісту інтерпретації змін комплексних індикаторів у полі діагностики їх 
керованості може проходити за такими діапазонами: некеровані зміни [0≤ Ір ≤0,354; 0≤ Іспд ≤0,612], 
фрагментарне втручання в процеси змін напрямків суспільної динаміки [0,355≤ Ір ≤0,709; 0,613≤ Іспд 
≤1,225], безсистемне забезпечення управлінських впливів [0,710≤ Ір ≤1,064; 1,226≤ Іспд ≤1,838], 
інтегративне забезпечення зміни характеристик [1,065≤  Ір ≤1,42; 1,839≤  Іспд ≤2,448]. 

Навіть дивлячись побіжно на шкалу значень узагальнюючих показників, питання забезпечення 
розвитку за всіма напрямами суспільного поступу знаходяться в зоні фрагментарного втручання в 
процеси їх змін. Щодо комплексних та інтегрального індикаторів напрямків і суспільного поступу 
загалом, то вони знаходяться в нижній частині зони безсистемного забезпечення управлінських 
впливів на суспільну динаміку. Маємо визнати, що не тільки вимірювання, але й ідентифікація 
(експлікація) змін, надзвичайно складне та неоднозначне завдання. Справа в тому, що за класичними 
підходами кількісні зміни переходять у якісні, що не дозволяє бути однозначним при виокремленні 
показників, а орієнтуватися на поліваріантність.  

Запропонований інструментарій виміру, на наш погляд, може стимулювати унормування цього 
процесу і надання йому чітко зорієнтованої динаміки. Більш того, здійснена оцінка рівня суспільної 
динаміки і його ранжирування за абсолютними значеннями спроможна спонукати відповідних суб’єктів 
економіки поокремо і сукупно переглянути ситуацію і здійснити заходи принципово іншого характеру 
та змісту. Обґрунтовані науково-методичні підходи щодо виміру суспільної динаміки і результати її 
конкретних вимірювань по окремих суб’єктах економіки при різних варіантах їх поєднання в соціальних 
процесах переорієнтовують в спрямованості відносно сфери суспільного втручання порівняно зі 
складеними стереотипами.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, аналіз та оцінка стану й перспектив 
суспільної динаміки засвідчує про наявність серйозних проблем. Питання інтеграції економічної, 
соціальної й екологічної складових в єдиний процес суспільного поступу залишається ключовим. 
Безумовно, викладені результати дослідження не охоплюють всього спектру питань, що окреслюють 
поле вимірювання суспільної динаміки. У подальшому видається доцільним розвинути науково-
методичні аспекти формування зон керованості з врахуванням синергетичного ефекту від сумісного 
використання економічних, екологічних і соціальних чинників і отримання ефектів. Ми не маємо 
підстав констатувати, що впровадження в практику аналітико-управлінської діяльності розроблених 
методологічних основ водночас ліквідує всі негаразди й надасть процесам суспільного просування до 
цивілізаційних стандартів життя чітко спрямованого характеру. Мова може йти про відкриття ними 
нових інструментально-організаційних можливостей до прийняття збалансованих управлінських 
рішень. Їх потенції до забезпечення швидких управлінських дій за індикаторами, що надають сигнали 
про відкочування зі збалансованої зони поступу до асиметричних і досягнення тим самим стійкості в 
взаємопереплетінні економічних, екологічних і соціальних результатів сприятимуть підвищенню 
результативності управління. 

З точки зору нової парадигми здійснення моніторингу й оцінки соціально-еколого-економічної 
динаміки, яка зорієнтовує й враховує нерівноважні та незбалансовані процеси поступу, слід 
продовжити апробацію її основних положень і реалізувати затим потенційні здатності поєднання 
воєдино суто аналітичних спроможностей та удосконалення системи управління. 
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Огданський К.М. СУСПІЛЬНА ДИНАМІКА: ТЕОРІЯ, РЕАЛЬНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ КЕРОВАНИХ 

ЗМІН 
Мета – спроба визначення поняттєво-категоріального апарату суспільної динаміки, а також наукового 

обґрунтування методології «оцінювання» суспільного поступу загалом і його складових зокрема як механізму 
управління соціо-еколого-економічними змінами. 

Методика дослідження. Теоретичною й методологічною основою дослідження є концептуальні 
положення теорії динаміки складних систем та теорії державного регулювання соціально-еколого-економічних 
процесів. Вірогідність і обґрунтованість одержаних результатів забезпечена використанням методів 
статистичного аналізу явищ і процесів, а також методів математичної статистики, експертних оцінок та 
імітаційного моделювання. Так, виокремлення чинників впливу на складові суспільної динаміки здійснювалося з 
використанням експертних оцінок та статистичних методів їх опрацювання. Для визначення комплексних та 
інтегрального показника задіяно потенціал математичного моделювання з агрегуванням локальних характеристик 
в узагальненні. 

Результати. Обґрунтовано нову парадигму здійснення моніторингу й оцінки суспільної динаміки, яка 
зорієнтовує й враховує нерівноважні та незбалансовані процеси зростання й розвитку. Розроблено наукові 
засади моделювання та безпосередньо модель інтегрального індикатора суспільної динаміки, яка синтезує різні 
за якістю та кількістю соціальні, екологічні й економічні чинники і забезпечує своєрідний коридор ефективного 
управлінського впливу. 

Наукова новизна. Здійснено науково-теоретичне та методологічне обґрунтування базових положень 
щодо інформаційно-аналітичного забезпечення системи оцінки управлінських рішень на стадії їх формування та 
управлінських результатів на етапі оцінювання й розробці наукових основ щодо досягнення в управлінській 
практиці позитивної суспільної динаміки.  

Практична значущість Репрезентовані розробки створюють основу для теоретико-методологічного 
обґрунтування процесів формування та оцінки програм суспільного поступу, а також для запровадження 
організаційно-економічного механізму управління суспільною динамікою із забезпеченням соціального прогресу. 
Сформовано концептуально нову інструментально-методологічну базу щодо удосконалення системи управління 
соціально-еколого-економічними змінами і надання більш значущого відношення до них шляхом проведення 
постійного моніторингу в країні загалом і її регіонах зокрема. 

Ключові слова: суспільна динаміка, концепція, інформаційне забезпечення, основи оцінки, реалії, 
перспективи. 

 
Ohdanskyi K.M. PUBLIC DYNAMICS: THEORY, REAL STATE, PROSPEC TS FOR MANAGED CHANGES 
Purpose – to determine the concept-categorical apparatus of public dynamics and to give the scientific 

substantiation of the methodology of "evaluation" of public progress in general and its components, in particular such as 
the mechanism of management of socio-ecological-economic changes. 

Methodology of research.  The theoretical and methodological basis of the research is a conceptual theory of the 
dynamics of complex systems and theory of the state regulation of the socio-ecological-economic processes. Authenticity 
and substantiation of the obtained results are provided by using methods of statistical analysis of phenomena and 
processes, as well as the methods of mathematical statistics, expert evaluations and simulation modeling. Thus, the 
allocation of the factors influencing the social dynamic components is carried out using expert assessments and 
statistical methods for their treatment. To define a comprehensive and integral index exploit the potential ically 
mathematical modeling with the aggregation of local characteristics in generalizing. 

Findings.  The new paradigm of the monitoring and evaluation of social dynamics, which directs and takes into 
account the non-equilibrium and unbalanced processes of growth and development. In addition, scientific principles of 
modeling and a model of the integrated indicator of social dynamics, which synthesizes different by quality and quantity 
social, ecological and economic factors and provides a corridor of effective managerial influence, are developed. 

Originality . The scientific theoretical and methodological substantiation of the basic principles concerning the 
information analytical support of the system of evaluation of management decisions on the stage of their formation and 
management results on the stage of evaluation and elaboration of scientific bases as to achievements in the managerial 
practice of the positive social dynamics are the results of the investigation. 

Practical  value  is that represented developments form the basis for theoretical-methodological substantiation of 
the processes of formation and evaluation of programs of social progress, as well as for the implementation of the 
organizational economic mechanism of management of social dynamics to the public progress. Moreover, the practical 
value of the research is to formulate the conceptually new and methodological framework to improve the management 
system of socio-ecological-economic changes and provide more meaningful attitude to them by carrying out continuous 
monitoring in the country in general and its regions in particular. 

Key words: public dynamics, concept, information support, base of evaluation, realities, prospects. 
 
Огданский К.Н. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИНАМИКА: ТЕОРИЯ, РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Цель – попытка определения понятийно-категориального аппарата общественной динамики, а также 

научного обоснования методологи оценивания общественного продвижения в общем и его составляющих в 
отдельности как механизма управления социо-эколого-экономическими изменениями. 
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Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 
концептуальные положения теория динамики сложных систем и теории регулирования социально-эколого-
экономических процессов. Вероятность и обоснованность полученных результатов обеспечена использованием 
методов статистического анализа явлений и процессов, а также методов математической статистики, экспертных 
оценок и имитационного моделирования. Так, выделение факторов влияния на составляющие общественной 
динамики осуществлялось с использованием экспертных оценок и статистических методов их обработки. Для 
определения комплексных и интегрального показателя задействован потенциал математического 
моделирования с агрегированием локальных характеристик в обобщающие.  

Результаты. Обоснована новая парадигма осуществления мониторинга и оценки общественной 
динамики, которая ориентирует и учитывает неравновесные и несбалансированные процессы роста и развития. 
Разработаны научные основы моделирования и непосредственно модель интегрального индикатора 
общественной динамики, которая синтезирует разные за качеством и количеством социальные, экономические и 
экологические факторы и обеспечивает своеобразный коридор эффективного управленческого влияния. 

Научная новизна. Осуществлено научно-теоретическое и методологическое обоснование базовых 
положений относительно информационно-аналитического обеспечения управленческих решений на стадии их 
формирования и управленческих результатов на этапе оценивания и разработки научных основ относительно 
достижения в управленческой практике положительной общественной динамики. 

Практическая значимость. Представленные разработки создают основу для теоретико-
методологического обоснования процессов формирования и оценки общественного продвижения, а также для 
внедрения организационно-экономического механизма управления общественной динамикой с обеспечением 
социального прогресса. Сформировано концептуально новую методологическую базу относительно 
усовершенствования системы управления социально-эколого-экономическими изменениями и придания более 
значимого отношения к ним путем проведения постоянного мониторинга в стране в общем и ее регионах в 
отдельности. 

Ключевые слова: общественная динамика, концепция, информационное наполнение, основы оценки, 
реалии, перспективы. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Вирішення завдань маркетингової товарної політики на будь-якому 

господарському рівні вимагає стратегічного підходу, тобто будь-які рішення у вказаній галузі повинні 
прийматись не тільки з врахуванням поточних інтересів, але і з розумінням того, як воно відобразиться 
на кінцевих цілях підприємства. Досвід останніх років показує, що підприємства, які знаходяться в 
приблизно однакових важких умовах сформованої ринково-економічної ситуації в Україні, по-різному 
вирішують свої товарні проблеми: одні проявляють повне невміння і безпорадність, а інші, 
дотримуючись принципів і методів маркетингу, знаходять перспективні шляхи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість проблеми зумовила зацікавленість до її 
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як: Котлер Ф., Ансофф І., Ламбен Ж.-Ж, 
Ілляшенко С.М., Каїра З.С., Васютинська Ю.О., Багієв Г.Л., Малюк С.О., Могилова А.Ю., Головко А.В., 
Крикавський Є.В. та низки інших. Однак багато питань, пов’язаних з формуванням ефективної 
маркетингової товарної політики підприємства, зокрема проблема раціональної організації роботи в 
рамках наявної номенклатури з урахуванням життєвого циклу товару, а також проблема заміщення 
товарів, які підлягають зняттю з виробництва та виведенню з ринку, залишаються актуальними та 
потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування стратегічних аспектів формування 
маркетингової товарної політики підприємства з урахуванням сучасних умов господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В ринкових умовах підприємство змушене 
самостійно приймає рішення щодо вибору стратегії і тактики проведення товарної політики. Кожне 
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підприємство може запропонувати ринку один товар або декілька його видів, одну або кілька товарних 
ліній, сукупність яких представлятиме собою товарну номенклатуру, або товарний мікс фірми. 

Таким чином, підприємство повинно мати в наявності та постійно удосконалювати товарну 
стратегію, що в свою чергу призведе до забезпечення стійкої структури асортименту, постійного збуту 
та стабільного прибутку. 

Товарна стратегія розробляється на перспективу та може включати три стратегічних напрямки 
щодо покращення привабливості наявного на фірмі товарного міксу: 1) інновація товару; 2) варіація 
товару; 3) елімінація товару (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Товарні стратегії фірми  
Джерело: [12, с. 260] 
 
Під стратегією інновації товару ми розуміємо програму розробки та впровадження нових 

товарів. Проте термін «новий товар» має досить широке тлумачення та використовується як в 
контексті удосконалення, оновлення існуючих товарів, так і в розумінні абсолютно нових споживчих 
благ, які вперше пропонуються споживачам. Підприємству необхідно правильно оцінити значимість та 
призначення інновації, оскільки від цього залежатиме рівень ризику, пов’язаного з її впровадженням. 

Так, за Ілляшенком С.М., інновація може бути представлена новими продуктом або послугою, 
способом їх виробництва та збуту, нововведення в організаційній, фінансовій, науково-дослідній, 
маркетинговій та інших сферах діяльності. Інновації можна класифікувати за ступенем їх новизни для 
фірми; за ступенем новизни для ринку та споживача (інтенсивність інновацій); за характером ідеї, з 
якою пов’язано появу інновації (технологічна або маркетингова) [4, с. 16-17].  

За ступенем новизни для підприємства можна виокремити товари світової новизни і товари, які 
є новими для підприємства. За результатами останніх статистичних даних встановлено, що на товари 
світової новизни припадає невелика частка нововведень (10%), а переважна більшість інновацій 
(70%) пов’язана з оновленням, розширенням та модифікацією існуючої гами товарів (рис. 2): 

Потрібно розуміти, що інновація товару є основою стійкості та стабільної діяльності 
підприємства. Потреба безперервного оновлення товарного асортименту обумовлена зовнішніми та 
внутрішніми факторами навколишнього середовища [2; 5; 7]: 

1) внутрішні фактори – необхідність надійного функціонування, зниження витрат, розподіл 
ризику, завантаження виробничих потужностей, забезпечення персоналу роботою; 

2) зовнішні фактори – розвиток техніки та технологій, розвиток ринку продуктивних сил і ринку 
збуту, зміна ставлення споживачів до товару, постійні зміни конкуренції та конкурентних відносин. 

Інновація товару передбачає розробку та впровадження нових товарів, які формою реалізації 
можна розділити на диференціацію та диверсифікацію товару [8, с. 37-42]. 

Товарні стратегії фірми 

Стратегія інновації товару 

Диверсифікація 
товару 

Диференціація 
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Стратегія варіації товару 

Варіація функціональних 
властивостей 

Варіація фізичних 
властивостей 

Варіація дизайну товару  

Варіація іміджу товару  

Варіація ім’я, марки товару  

Варіація забезпечення 
додаткових ефектів 

Стратегія елімінації товару 

Спеціалізація   

Зміна сорту товару  
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Рис. 2. Питома вага різних типів інновацій, %  

Джерело: [13, с.141] 
 
Під диференціацією товару слід розуміти процес низки суттєвих модифікацій товару, що робить 

його відмінним від товарів-конкурентів. Диференціація ґрунтується на поліпшенні привабливості 
товару за рахунок його різноманітності та передбачає розробку різних варіантів товарної пропозиції на 
двох рівнях: між конкурентами за однотипними товарами та між товарами одного виробника, 
орієнтованими на різні сегменти ринку. Мета диференціації товару полягає у посиленні його 
конкурентоспроможності, підвищенні привабливості товару за рахунок врахування особливостей 
окремих сегментів ринку, переваг споживачів. 

Ж.-Ж. Ламбен під диференціацією товару розуміє розробку та підготовку до продажу, виведення 
на ринок додаткових до вже наявних на ринку варіантів товару. Диференціація може здійснюватися за 
двома напрямами: зосередження на можливостях свого товару (зміна упаковки, ціни, виведення на 
вторинний ринок) і врахування характеру товарної пропозиції конкурентів (ціна, канали збуту, імідж 
тощо). Автор пропонує низку критеріїв, за якими може здійснюватись диференціація товарів: 
1) додаткові можливості товару; 2) ефективність використання товару; 3) комфортність; 4) надійність; 
5) стиль і дизайн товару [10, с. 314]. 

На практиці бувають випадки, коли диференціація товару шляхом розширення діапазону його 
технічних параметрів ускладнена. У такому випадку підприємством може бути використана 
диференціація кількості і якості супутніх послуг, наприклад простоти оформлення замовлення, 
організації доставки, встановлення та налаштування товару, навчання та надання додаткових  
консультацій споживачам, обслуговування товару та його ремонт [9]. 

Потрібно зазначити, що Ф. Котлер, поряд з диференціацією товару та супроводжуючих товар 
послуг, виділяє також диференціацію персоналу, диференціацію каналів розподілу та диференціацію 
іміджу [6].  

Щодо стратегії диверсифікації товару, то їй належить особливе місце в маркетинговій товарній 
політиці підприємства. Дана стратегія застосовується у випадку, коли підприємство починає випускати 
додаткові товари для нових ринків збуту. В даному випадку диверсифікація виступає в якості 
ефективного засобу забезпечення зростання стійкості діяльності підприємства. За допомогою 
диверсифікації перед підприємством з’являються додаткові можливості щодо відновлення обороту та 
зростання прибутку завдяки новим товарним пропозиціям для нових ринків, що в свою чергу 
сприятиме зниженню підприємницьких ризиків [3]. 

При здійсненні диверсифікації може змінюватись як товар, так і ринки в певних комбінаціях. Слід 
зазначити, що при визначенні стратегічних альтернатив в процесі пошуку способів освоєння цільових 
ринків, підприємством може бути використана загальновідома матриця «товар – ринок», розроблена 
відомим вченим І.Ансоффом ще у 1966 р. (табл. 1).  

Як видно з табл. 1, І.Ансоффом було запропоновано чотири можливі базові стратегії освоєння 
джерел зростання переваг фірми: 1) проникнення на ринок; 2) розвиток товару; 3) розвиток ринку; 
4) диверсифікація. 

На думку І.Ансоффа, диверсифікація може здійснюватись лише тими компаніями, які володіють 
достатньо розвинутою мережею бізнес-комунікацій і мають необхідний потенціал та ділові здібності з 
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освоєння нових виробництв і нових товарів. І.Ансофф розрізняє три типи диверсифікації: 
горизонтальну, вертикальну та концентричну. 

Таблиця 1 
Альтернативні стратегії освоєння джерел зростання переваг фірми  

 

Товари 
Ринки 

Існуючі Нові 

Існуючі 

Проникнення на ринок: 
− інтенсифікація збуту 
− пошук нових покупців 
− витіснення конкурентів 
− розвиток (розширення) сфери споживання 
товару 

Розвиток ринку: 
− нові ринки 
− нові регіони збуту 
− міжнародні ринки 
− створення нових сфер використання 
товару 

Нові 

Розвиток товару: 
− розробка нових товарів власними силами 
− розвиток контрактів 
− ліцензії 
− обмін продуктами 

Диверсифікація: 
− Горизонтальна 
− Вертикальна 
− Концентрична 

Джерело: [1] 
 
Суть горизонтальної диверсифікації полягає у виробництві таких нових товарів, які настільки 

близькі за виробничо-технічними, постачальницькими та збутовими умовам до існуючих товарів, що 
можна використовувати існуючі сировину та матеріали, персонал, канали розподілу.  

Вертикальна диверсифікація передбачає збільшення глибини товарної програми як у сфері 
збуту товарів існуючого виробництва, так і у використанні сировини та засобів виробництва.   

Концентрична диверсифікація означає виробництво нових товарів, які для компанії є абсолютно 
новими і не мають ані технічного, ані комерційного відношення до продукції, яка виробляється на 
даний час.  

В практичній маркетинговій діяльності стратегія диверсифікації може реалізовуватись не тільки 
за допомогою розвитку товару, але і шляхом придбання ліцензій, створення спільних підприємств, 
купівлі інших підприємств, кооперації. Обрання конкретного способу диверсифікації залежить від 
багатьох факторів, серед яких найважливішими, на нашу думку, є наявність фінансових можливостей, 
достатньо високого іміджу підприємства серед суб’єктів ринку та партнерів по бізнесу, а також 
терміни, за які воно бажає провести диверсифікацію. Якщо ж підприємство не має можливості чекати, 
то при наявності достатніх фінансових ресурсів воно може придбати вже функціонуючу фірму. Якщо 
встановлено, що посилення ринкових позицій можливе лише завдяки кооперації, то цілком реальним є 
створення спільного підприємства.  

Потрібно зважати на те, що розвиток товару є тривалим процесом та пов’язаний з високими 
ризиками. Однак дуже часто такий спосіб диверсифікації як розробка товару, виявляється єдино 
можливим, особливо коли мова йде про розробку абсолютно нового товару. Це доцільно у випадках, 
коли перед підприємством стоїть мета досягнення переваг перед наявними конкурентами або їх 
випередження. Поява абсолютно нових товарів, як правило, відбувається нечасто і нерівномірно, що 
може позначатися на життєвому циклі товарної номенклатури підприємства. Зміна життєвого циклу 
товарів, необхідність підтримки обсягів продажу на високому рівні зумовлюють пошук інших методів 
активізації попиту, особливо за умов сповільнення темпів продажу, коли новий товар досягає стадії 
зрілості або насичення. 

З метою підтримки безперервності збуту може бути використана модифікація (варіація) існуючих 
товарів підприємства, яка стабілізуватиме збут, а нерідко і сприятиме зростанню продажів та 
прибутку, докорінно не змінюючи сформовану поведінку споживача. 

Слід зазначити, що модифікація (варіація) товару є найуживанішою формою активізації товарної 
політики підприємства, за допомогою якої можна досягнути збільшення тривалості етапу зрілості 
товару в його життєвому циклі. Поряд зі стратегіями модифікації ринку та модифікації маркетингових 
засобів модифікація товару спрямована на розширення сфери застосування існуючих товарів і 
залучення нових покупців для його покупки [12, с. 283-284]. 

Можна констатувати, що з точки зору виробника варіація товару сприяє формуванню 
оптимального співвідношення між витратами, ефектом від використання товару та поведінкою 
покупця. Предметом варіації товару можуть бути один або декілька елементів товару: фізичні та 
функціональні властивості (наприклад, вид матеріалу, технічна конструкція, якість оснащення, 
зберігання тощо); естетичні властивості (дизайн, колір, форма, упаковка); ринкова атрибутика товару 
(назва, марка, товарний знак); додаткові супроводжуючі товар послуги (гарантії, обслуговування 
покупця, консультації тощо). У зв’язку з цим суть варіації полягає не в докорінній зміні існуючої 
виробничої програми, а в її відносно невеликому корегуванні. Таким чином, введення новизни в 
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репрезентативність товару покликане зміцнювати існуючу довіру у покупця як прихильника марки 
товару даної фірми. 

Варіація товару за рахунок удосконалення його характеристик робить його більш уніфікованим, 
комплексним та зручним. Завдяки варіації товару підприємство має змогу сформувати імідж новатора, 
що дозволить розширити сферу його діяльності на ринку шляхом освоєння сегментів на нових ринках. 
Крім того, варіація товару підвищує привабливість товару, виділяє його серед конкурентів завдяки 
унікальності та престижності зовнішнього оформлення. 

Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. наголошують, що при використанні стратегії варіації товару 
особливу увагу необхідно звертати на наступні моменти: наявність переваг нововведення по 
відношенню до існуючого товару; поєднання нововведення з досвідом споживання товару покупцями, 
тобто на сумісність нововведення з вимогами та культурою споживання товару; ступінь ускладнення 
товару через його удосконалення, оскільки зайва складність може стати гальмом до визнання його 
споживачем. 

Ефективна товарна політика вимагає постійного контролю і регулювання виробничої програми 
та товарної номенклатури підприємства. Здійснення контролю в цій сфері маркетингової діяльності 
націлене на попередження зниження обсягів продажу та вжиття заходів щодо оптимізації товарного 
асортименту підприємства. Розробці таких заходів передують дослідження й аналіз причин зниження 
обсягів продажу, збільшення товарних запасів та зменшення прибутку. До об’єктивних причин 
зменшення обсягів продажу можна віднести моральне старіння товару, зміну уподобань споживачів та 
загострення конкуренції на товарному ринку. Зрозуміло, що усунення цих причин вимагає значних 
коштів. У випадку, якщо підприємству не вдається стабілізувати становище своєї товарної пропозиції 
на ринку, то воно повинно розробити стратегію елімінації товару. 

Основним завданням стратегії елімінації є виділення таких товарів, які виглядають сумнівно з 
точки зору їх подальшої привабливості на ринку і підлягають переатестації. Результатами перевірки 
таких товарів є прийняття рішень щодо подальшої їх долі, тобто або залишення їх у товарній 
номенклатурі або зняття з виробництва та виведення з ринку. При підготовці рішень доцільним є 
проведення аналізу програми збуту в цілому та аналіз позицій кожного товару на ринку. 

При оцінюванні програми збуту використовуються наступні дані: структура товарообороту та 
витрат, структура споживачів, віковий ценз використання товару тощо. При цьому обов’язковим є 
встановлення, на якому етапі життєвого циклу знаходяться виявлені сумнівні товари, що дозволить 
визначити рівень ефективності їх подальшого виробництва та продажу. 

Використання стратегії елімінації не означає прийняття однозначного рішення щодо виведення з 
ринку або закриття виробництва взагалі. Варіантами елімінації можуть бути наступні рішення: 
виявлення «старіючих» товарів; розробка заходів щодо функціонування фірми в умовах стадії спаду; 
вилучення товару (товарів) з номенклатури та продовження діяльності з рештою асортименту; зняття 
товару з ринку. При прийнятті стратегічного рішення керівництво підприємства повинно враховувати 
те, що виробництво товару тісно пов’язане з залученням різних ресурсів фірми, а тому повинно 
глибоко вивчити ситуацію, що склалася, з використанням даних обліку та контролю виробничо-
комерційних показників та результатів стратегічного аналізу можливої ситуації на ринку [11, с. 73-80]. 

Управлінські рішення, які приймаються щодо сумнівних товарів можуть стосуватися: збільшення 
інвестицій для зміцнення ринкових позицій товару; переведення інвестицій з менш вигідних ринків у 
прибуткові ніші; закриття виробництва та прискореного розпродажу основних засобів. Для виявлення 
сумнівних і «старіючих» товарів можуть створюватися аналітичні групи з аналізу рентабельності 
товару та оцінювання кон'юнктури ринку. За результатами аналізу складаються рейтингові табличні 
форми по кожному товару із зазначенням можливих обсягів продажу та прибутку. Вивчивши цю 
інформацію, менеджмент фірми приймає рішення. 

Прискоренню процесу елімінації товару можуть сприяти порушення у виробничому процесі, 
ослаблення дії маркетингових заходів, зміна структури потреб на ринку, зміна у законодавстві. 

Висновки з проведеного дослідження. Доведено, що вирішення завдань товарної політики на 
будь-якому господарському рівні потребує стратегічного підходу. Це означає, що будь-яке рішення у 
вказаній сфері повинно ухвалюватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з урахуванням того, 
як воно «працює» на кінцеві цілі. Таким чином, фірмі необхідно мати та постійно удосконалювати 
товарну стратегію, що дозволить їй забезпечити стійку структуру асортименту, постійний збут і 
стабільний прибуток. Товарна стратегія повинна розроблятись на перспективу та включати три 
стратегічних напрямки (інновація товару, варіація товару, елімінація товару), що у підсумку допоможе 
вирішити проблему як раціональної організації роботи в рамках наявного асортименту, так і проблеми 
заміщення товарів, які підлягають зняттю з виробництва та виведенню з ринку. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с. 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 

 
 

 288 

2. Васютинська Ю.О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування / 
Ю.О. Васютинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 138-142. 

3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового  підприємства: управління 
стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2009. – 
328 с. 

4. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД Університетська 
книга, 2005. – 234 с. 

5. Каїра З.С. Маркетингова товарна політика підприємства та шляхи її удосконалення / 
З.С. Каїра // Бізнес Інформ. – 2011. – №8. – C. 192–194. 

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. с англ. / Ф. Котлер – М.: Издательский дом 
“Вильямс”, 2007. – 656 с. 

7. Крамарчук С.А. Товарна політика в системі стратегічних цілей підприємства / С.А. Крамарчук 
// Економіка: проблеми теорії та практики. – 2012. – Вип. 129. – С. 79-83. 

8. Крикавський Є.В. Маркетингова товарна політика / Є.В. Крикавський. – Львів: Вид-во НУ 
«Львівська політехніка», 2008. – 276 с. 

9. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. 
В.Б. Колчанова / Жан-Жак Ламбен. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с. 

10. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : пер. с фр. / Жан-
Жак Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с. 

11. Малюк С.О. Асортиментні стратегії у комплексній системі маркетингу підприємства / 
С.О. Малюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3. – С. 73-80. 

12. Маркетинг : учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн ; под общ. ред. 
Г.Л. Багиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М .: ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2001. – 718 с. 

13. Могилова А.Ю. Стратегія виведення нового товару на ринок / А.Ю. Могилова, А.В. Головко // 
Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – Вип. 6. – С. 139-147.  

 
References 

 
1. Ansoff, I. (1999), Novaya korporativnaya stratiegiya [New corporate strategy], Piter, St. Petersburg, 

Russia, 416 p.  
2. Vasyutynska, Y.O. (2010), “Product policy of the company and problems of its formation”, Aktualni 

problemy ekonomiky, no 3, pp. 138-142. 
3. Illiashenko, S.M. (2009), Marketynhova tovarna polityka promyslovoho pidpryyemstva: upravlinnia 

stratehiiamy dyversyfikatsii [Marketing product policy of industrial enterprise: management of diversification 
strategies], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, 328 p. 

4. Illiashenko, S.M. (2005), Tovarna innovatsiina polityka [Product innovation policy], Universytet·s'ka 
knyha, Sumy, Ukraine, 234 p. 

5. Kayira, Z.S. (2011), “Marketing product policy of the enterprise and the ways of its improvement”, 
Biznes Inform, no. 8., pp. 192–194. 

6. Kotler, Ph. (2007), Osnovy marketynha [Basics of marketing], Vylyams, Moskow, Russia, 656 p. 
7. Kramarchuk, S.A. (2012), “Product policy in terms of strategic goals of the company”, Ekonomika: 

problemy teoriyi ta praktyky, Issue 129, pp. 79-83. 
8. Krykavskyi, Y.V. (2008), Marketynhova tovarna polityka [Marketing product policy], NU «Lvivska 

politekhnika», Lviv, Ukraine, 276 p. 
9. Lamben, Zh.-Zh. (2007), Menedzhment, oriientirovannyi na rynok [Market-Driven Management], 

Piter, St. Petersburg, Russia, 800 p. 
10. Lamben, Zh.-Zh. (1996), Strategicheskiy marketing. Evropeyskaya perspektiva. [Strategic 

marketing: Europian perspective], Nauka, St. Petersburg, Russia, 589 p. 
11. Maliuk, S.O. (2014), “Assortment strategies in complex of marketing system enterprise”, Visnyk 

ahrarnoi nauky Prychornomoria, Issue 3, p. 73-80. 
12.  Bagiev, G.L., Tarasevich, V.M. and Ann, Kh. (2001), Marketing [Marketing], ZAO «Izd-vo 

“Jekonomika”», Moscow, Russia, 718 p. 
13. Mohylova, A.Yu. and Holovko, A.V. (2012), “Strategy launch of new product on the market”, 

Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, iss. 6, pp. 139-147. 
 
Окрепкий Р.Б., Лагоцька Н.З. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Обґрунтування стратегічних аспектів формування маркетингової товарної політики підприємства з 

урахуванням сучасних умов господарювання. 
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної 

економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань маркетингу та маркетингової товарної 
політики. Для досягнення поставленої мети було використано такі загальнонаукові методи дослідження: 
групування, порівняння та теоретичного узагальнення – для вивчення наукових праць з проблематики 
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формування маркетингової товарної політики підприємства; абстрактно-логічний – для теоретичного 
узагальнення та формулювання висновків дослідження.  

Результати. Обґрунтовано важливість стратегічного підходу в процесі вирішення завдань маркетингової 
товарної політики підприємства. Виділено основні стратегічні напрямки формування маркетингової товарної 
політики –  стратегію інновації, яка включає диференціацію та диверсифікацію товару, стратегію варіації 
(модифікації) товару та стратегію елімінації товару й визначені умови та можливості їх реалізації на підприємстві. 

Наукова новизна. Узагальнено теоретико-методологічні підходи до формування товарної політики 
підприємства та з’ясовано можливості їх застосування в практичній маркетинговій діяльності.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми 
удосконалення товарної політики підприємства, зокрема як у сфері раціональної організації роботи в рамках 
наявного асортименту, так і сфері заміщення товарів, які підлягають зняттю з виробництва та виведенню з ринку. 

Ключові слова: маркетингова товарна політика, інновація, диференціація, диверсифікація, варіація, 
елімінація. 

 
Okrepkiy R.B., Lahotska N.Z. STRATEGIC ASPECTS OF THE MARK ETING PRODUCT POLICY OF THE 

ENTERPRISE 
Purpose.  The objective is to define the strategic aspects of marketing product policy of the company in terms of 

current economic circumstances. 
Methodology of research . The theoretical and methodological basis of the study is the modern statement of 

economic theory, scientific papers of domestic and foreign researches on marketing and marketing product policy. 
General scientific methods were used to achieve the defined goal. In particular, grouping, comparing, and theoretical 
generalization were used to study scientific papers on issues of developing a marketing product policy of the company; 
abstract-logical method was applied for theoretical generalizations and drawing conclusions of the study. 

Findings.  The importance of a strategic approach to the solving of marketing product policy problems is proved. 
The main strategic directions of the marketing product policy development are outlined, and the conditions of their 
implementation at the enterprise are defined. 

Originality Theoretical and methodological approaches to the product policy development of are overviewed and 
generalized, and the conditions for their use in practical marketing activities are found out. 

Practical value. The results of research are aimed at solving the problems of product policy development both in 
terms of rationalization of available range, and in terms of replacing the products to be eliminated and withdrawn from the 
market. 

Key words: marketing product policy, innovation, differentiation, diversification, variation, elimination. 

 
Окрепкий Р.Б., Лагоцкая Н.З. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Обоснование стратегических аспектов формирования маркетинговой товарной политики 

предприятия с учетом современных условий хозяйствования. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

положения современной экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам маркетинга и маркетинговой товарной политики. Для достижения поставленной цели были 
использованы следующие общенаучные методы исследования: группировки, сравнения и теоретического 
обобщения – для изучения научных работ по проблематике формирования маркетинговой товарной политики 
предприятия; абстрактно-логический – для теоретического обобщения и формулировки выводов исследования.  

Результаты. Обоснована важность стратегического подхода в процессе решения задач маркетинговой 
товарной политики предприятия. Выделены основные стратегические направления формирования 
маркетинговой товарной политики – стратегию инновации, которая включает дифференциацию и 
диверсификацию товара, стратегию вариации (модификации) товара и стратегию элиминации товара, а также 
определены условия и возможности их реализации на предприятии. 

Научная новизна. Обобщены теоретико-методологические подходы к формированию товарной политики 
предприятия и выяснены возможности их применения в практической маркетинговой деятельности.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы 
совершенствования товарной политики предприятия, в частности, как в сфере рациональной организации 
работы в рамках имеющегося ассортимента, так и сфере замещения товаров, подлежащих снятию с 
производства и выведению с рынка. 

Ключевые слова: маркетинговая товарная политика, инновация, дифференциация, диверсификация, 
вариация, элиминация. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:  
СУТНІСТЬ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Структура більшості товарних ринків у сучасному економічному 

середовищі характеризується монополістичним типом конкуренції. Рівень конкуренції вже давно 
перейшов зі сфери якісної конкуренції у сферу конкуренції поміж маркетингових переваг. Товарні 
ринки перенасичені товарними пропозиціями різних виробників, якісні та цінові параметри яких не 
мають чітко виражених конкурентних переваг у свідомості цільового ринку. В процесі прийняття 
рішення про покупку споживачі все частіше керуються додатковими перевагами, які створює 
маркетингова політика кондицій, стимулювання збуту або програм лояльності. Отже, за таких умов 
маркетингова діяльність сучасних підприємств має розпочинатися з маркетингових досліджень, що 
дозволить зорієнтуватися та визначити саме ті маркетингові інструменти, за дію яких споживач буде 
згоден заплатити додаткові гроші та обрати наш товар. Під час досліджень вивчають смаки, потреби, 
поведінку споживачів, починають розуміти, які мотиви спонукають споживачів здійснити покупку. 
Глибоке розуміння поведінки споживачів на зарубіжному ринку дасть змогу підприємству ефективно 
задовольняти потреби споживачів та бути конкурентоспроможним.  

Аналіз останніх досліджень і публікаціи�. У науковій літературі доволі активно 
висвітлюється поняття “маркетингові дослідження ”, їхні цілі та завдання, напрями, процес здійснення 
маркетингових досліджень. Передусім, аспекти маркетингових досліджень розглядаються в працях 
іноземних авторів Ф. Котлера, Г. Армстронга, Д. Сондерса, В.Вонга [4], В. Руделіуса [6], Нареш 
Малхотри [6], Є.П. Голубкова [2], а також вітчизняних науковців С.С. Гаркавенка [1], Є.В. Крикавського, 
Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки та інших.  

Водночас необхідно зазначити, що автори по-різному трактують термін “маркетингові дослідження 
” і неоднозначно підходять до визначення етапів виконання маркетингових досліджень. Ф. Котлер, 
Г. Армстронг та ін. вважають, що “маркетингові дослідження – це вид діяльності, який за допомогою 
інформації пов’язує споживача, покупця і громадськість з маркетингом; інформація, яку при цьому 
отримують, використовується для виявлення і визначення маркетингових можливостей і проблем; для 
вироблення, вдосконалення і оцінки маркетингових дій; для відслідковування результатів маркетингової 
діяльності, а також для покращання розуміння процесу управління маркетингом ”[3].  

В. Руделіус дає вужче трактування маркетингових досліджень. У його розумінні: «Маркетингові 
дослідження – це аналітичний процес, що включає визначення проблеми, збирання й аналіз 
інформації розроблення рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації» [4].  

Російський науковець Є.П. Голубков визначає маркетингові дослідження як функцію, що через 
інформацію пов’язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами 
зовнішнього середовища маркетингу. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх 
елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища по тих елементах, які впливають на 
маркетинг конкретного продукту на конкретному ринку [2;7].  

Вітчизняні науковці Є.В. Крикавський Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока вважають, що “на 
підприємствах збирання та обробку інформації забезпечує маркетингова інформаційна система (МІС). 
Складовою МІС є система маркетингових досліджень, яка дає змогу оперувати інформацією, 
отримання якої потребує проведення окремого дослідження. Маркетингові дослідження – це 
проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження 
конкретної маркетингової проблеми” [4].  

Щодо напрямів маркетингових досліджень, то в літературі не існує єдиної класифікації. 
Актуальність окремих напрямів маркетингових досліджень може змінюватись у часі [2].  

Різні точки зору висловлюють автори, окреслюючи етапи виконання маркетингових досліджень 
та елементи етапів. В. Руделіус виділяє наступні етапи маркетингових досліджень: визначення 
проблеми, розроблення плану дослідження, збирання інформації, підготовка загального звіту [6].С.С. 
Гаркавенко в окремий етап об’єднує обробку та аналіз даних: визначення проблеми та цілей 
дослідження, розробка плану дослідження, реалізація плану дослідження, обробка та аналіз даних, 
підготовка звіту та розробка рекомендацій [1].  

Проведений аналіз довів, що питанням проведення маркетингових досліджень відводиться 
значна роль у науковій літературі. Проте слід зауважити, що система та принципи проведення 
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досліджень прибувають під впливом факторів зміни економічного середовища функціонування 
підприємства, здатності його адаптування до вітчизняних кризових умов, тому питання стану 
вітчизняного ринку маркетингових досліджень, принципів прийняття рішення підприємством щодо 
вибору послуг маркетингових агенцій потребує періодичного перегляду та аналізу.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану та тенденції розвитку ринку 
маркетингових досліджень в Україні у умовах кризи, виявлення основних чинників, які впливають на 
вибір маркетингової агенції реальними та потенційними клієнтами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок маркетингових досліджень в Україні в 2014 
році зазнав суттєвих змін. Згідно даних, опублікованих Українською Асоціацією Маркетингу (УАМ), 
оборот ринку маркетингових досліджень в 2014 році становив близько 509 млн. грн. або 42,2 млн. дол. 
[4]. Експертна оцінка УАМ обсягу ринку маркетингових досліджень у 2009-2014 рр. наведена у табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка темпів росту (падіння) ринку маркетингових досліджень в України 

 

Рік 
Обсяг ринку Прогнозне 

зростання у дол. 
США, % 

Зростання/падіння, дол. 
США, % (за даними 

компаній) млн. дол. млн. грн.* 

2009 14,6 77,3 - - 

2004 19,5 100,0 +20 +34 

2005 24,8 127,0 +25 +27 

2006 33,5 169,0 +20 +35 

2007 41,5 212,0 +24 +31 

2008 55,0 275,0 +28 +18 

2009 45,0 304,0 -5 -22 

2010 40,5 324,0 +24,5 -10 

2011 44,4 354,0 +12 +10 

2012 56,9 449,2 +10 +26,7 

2013 60,8 487,1 +25 +8,4 

2014 42,4 509,3 +25 -30,2 
* курс перерахунку грн. в дол. в 2012 р. – 7, 98 грн., 2013 р. – 8,0 грн., в 2014 р. – 12 грн. 
Джерело: сформовано автором на основі даних УАМ [3; 5] 
 
Аналізуючи темпи розвитку даного ринку у структурі його основних гравців, зауважимо, що 

лідери ринку (компанія ГФК Юкрейн та компанія ACNielsen) показали зменшення своїх оборотів без 
врахування чинника інфляції в межах 20-30%. Задеклароване зменшення оборотів компанії ACNielsen 
свідчить про скорочення бюджетів в галузі FMCG навіть на традиційні дослідження, такі як купівля 
даних роздрібного аудиту. 

До першої п’ятірки лідерів увійшли ГФК – Юкрейн, ACNielsen Украі�на, ТОВ «Проксіма Рісерч», 
TNS Ukraine, UMG. Лише одна компанія показала зростання – TNS Ukraine. Ця компанія має у своєму 
портфелі суттєву частину досліджень на замовлення від компаній, що працюють на ринку FMCG 
(тютюнові вироби, медіа, мобільний зв'язок, харчова промисловість тощо). Генеральний директор TNS 
Ukraine професор Микола Чурилов також підкреслює, що зростання оборотів компанії – це не 
свідчення розвитку та зростання ринку маркетингових досліджень, а скоріше результат великих зусиль 
менеджменту в умовах, коли всі розуміють кризове становище в країні. Основною причиною зростання 
оборотів компанії є активне її опанування ринку політичних досліджень Exit poll. 

В першу десятку маркетингових агенцій, які функціонують на ринку України, у 2014 році ввійшли 
ГФК – Юкрейн, ACNielsen Україна, ТОВ «Проксіма Рісерч», TNS Ukraine, UMG, ПП «ЦМФІ «Медикал 
Дата Менеджмент», Іпсос Україна, Millward Brown АРМІ - Маркетинг Україна, InMind, Advanter Group. 
Обороти компаній першої десятки сумарно впали до 40%. Поріг входження у першу десятку також 
знизився до відмітки 1 млн. дол., в той час як вже декілька років він коливався навколо відмітки 1,5 
млн. дол. [4] Рейтинг маркетингових дослідницьких агенцій за оборотом на 2014 р. наведено у табл. 2. 

На загальному фоні падіння непогані результати компаній, які отримують замовлення від 
фармацевтичного ринку. Сумарна частка ринку цих компаній складає 17,47% (ТОВ «Проксіма Рісерч» 
– 11,07 та ПП «ЦМФІ «Медикал Дата Менеджмент» – 6,4% відповідно). Наведені компанії мають чітку 
галузеву спеціалізацію і постійно входять до топ-10 ринку маркетингових досліджень протягом майже 
10 років. Суттєву частку ринку займають компанії ТОВ IPSOS, Millward Brown АRМІ - Маркетинг 
Україна, які мають подібну спеціалізацію на дослідженнях, що стосуються брендів, їх сили, розвитку 
тощо. Разом вони займають майже 11,8 % ринку, відповідно ТОВ IPSOS – 6,3%, а Millward Brown 
АRМІ - Маркетинг Україна – 5,5% загального обсягу ринку маркетингових досліджень в Україні. 
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Таблиця 2 
Рейтинг маркетингових дослідницьких агенцій 

 
Позиція 
рейтингу Назва компанії 

Територіальне 
розташування, місто 

1 ІП “ГФК ЮКРЕЙН” Київ 
2 AC NEILSEN UKRAINE Київ 
3 ТОВ “Проксіма Рісерч” Київ 
4 ТОВ “Тейлор Нельсон Софрез Україна” Київ 
5 UMG Київ 
6 Medical Data Management Київ 
7 ТОВ Incoc Україна Київ 
8 Міллвард Браун ARMI – Маркетинг Україна Київ 
9 InMind Київ 
10 Група компаній Advanter Group Київ 
11 Research & Branding Group Київ 
12 Киівський міжнародний інститут соціології Київ 
13 ТОВ “Нью Імідж Маркетинг Групп” Харків 
14 MACMI-Україна Київ 
15 ДП Держзовнішінформ Київ 
16 Novelty Result Group Київ 
17 ТОВ “Український маркетинговий проект” Київ 
18 IRS Group Київ 
19 СОЦІОПОЛІС Київ 
20 Агенство Індустріального Маркетингу Київ 
21 iVOX Ukraine Київ 
22 Про-Консалтинг Київ 
23 Міжнародна Маркетингова Група Україна Київ 
24 Слідопит-Консалтинг Київ 
25 Дніпропертовська Маркетингова Група Дніпропетровськ 
26 Аналітична група “Стратегіко” Рівне 
27 ТОВ “Альянс Капітал Менеджмент” Київ 
Джерело: сформовано автором на основі даних УАМ [3; 5] 
 
Важливим показником тенденцій розвитку ринку маркетингових досліджень є кількісна та якісна 

структура замовлень. Слід зауважити, що раніше питома вага замовлень припадала на долю 
іноземних компаній. Така тенденція зберігається і у теперішній час, проте вітчизняні компанії 
активізуються у даній сфері й майже порівну формують ринок маркетингових досліджень. За даними 
опитувань УАМ маркетингові агенції отримали 4149 замовлень на дослідження у 2014 році (рис. 1). 
Дані стосовно кількості замовлень свідчать про те, що українські компанії тут значно переважають 
чисельно, проте у грошовому вимірі обсяги замовлень значно менші.  
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Рис. 1. Структура замовлень на маркетингові дослідження у 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [3; 5] 
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Загальний обсяг маркетингових досліджень варто проаналізувати у ракурсі спеціалізації їх 
основних замовників. Умовно сферу маркетингових досліджень поділяють на B2B (business to 
business) та B2C (business to customers). В2С стабільно залишається основним замовником 
маркетингових досліджень. На цьому ринку традиційно велику роль відіграють компанії харчової 
промисловості, виробники пива та слабоалкогольних напоїв, парфумерна промисловість [4]. Розподіл 
замовлень на маркетингові дослідження наведено у таблиці 3.  

Таблиця 3 
Галузевий розподіл замовлень на маркетингові дослідження 

 
Галузь Обсяг замовлень, тис. дол. 2014 р. до 

2013 р. у % 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
В2С 14910 12851 13341 36475 34593 94,8 

Товари широкого вжитку 4875 3760 8894 31881 16841 52,8 

Пиво і слабоалкогольні напої 762 3902 3942 31145 1864 6,0 

Кондитерські вироби 294 481 485 61 472 773,8 

Харчова промисловість(інше) 1942 2314 2337 331,6 5186 1563,9 

Парфумерія/гігієна 427 335 334 141,3 2394 1694,3 

Тютюнові вироби 527 503 116,1 22,0 2477 11259,1 

Інше 923 125 125 181,6 4445 2447,7 
Товари довготривалого 
використання 1106 1081 1092 68,2 1781 2611,4 

Фармацевтика 2245 2285 2308 4095,4 14102 344,3 

Автомобільний ринок 630 361 365,5 177,1 525 296,4 

ЗМІ 4895 4052 -* - 582 - 

Інше 1159 673 671 252,8 5274 2086,2 
В2В 9425 9092 6244 91,8 5797 6314,8 

Промисловість 973 567 573 159 348 218,9 

Гуртова та роздрібна торгівля 1906 2422 2446 70,1 654 933,0 

Фінанси  1109 1349 1212 93,5 26,5 28,3 

Банки 358 1007 1012 74,7 680 910,3 

Страхові компанії 80 100 101,1 15,2 0,01 0,1 

Інші фінанси - 92 93,4 3,6 - - 

Енергетика та сировинні галузі 405 268 270 12,5 246 1968,0 

Телекомунікації, поштовий сервіс 575 1079 - 3,1 1630 52580,6 

Державні установи 648 126 - 11,2 86,6 773,2 

Громадські організації 329 479 - 60 13,8 23,0 

Рекламні агенції 16 224 - 47,9 47,9 100,0 

Дослідницькі інституції 160 177 - 161 2,3 1,4 

Ринок нерухомості 64 3 - 28,7 82,8 288,5 

Будівництво 127 - - - 0,5 - 

Дослідження Інтернету 170 - - - - - 

Інші типи клієнтів 2943 2398 - 63 11,3 17,9 
РАЗОМ 24335 21943 19585 36567 40390 110,5 

* - дані відсутні 
Джерело: сформовано автором на основі даних УАМ [3; 4] 
 
Згідно наведених даних у таблиці 3, яка складена на основі світового дослідження ESOMAR, 

встановлено, що більшу питому вагу на ринку маркетингових досліджень займають дослідження 
споживчого ринку. Ми вважаємо доцільним провести порівняльний аналіз із даними 2013 року, тому 
що отримані результати об’єктивно відобразять ситуацію у даній сфері у кризовій невизначеній 
ситуації на ринку. Отже, обсяг замовлень на ринку В2С зменшився на 5,2%, основною причиною є 
зниження замовлень з боку крупних іноземних виробників пива та слабоалкогольних напоїв. При 
цьому обсяг досліджень на ринку В2В значно зріс у порівнянні із 2013 роком, проте знизився у 
динаміці з 2010 року (на 38,5%). Компанії у галузі телекомунікацій та поштових послуг є 
найактивнішими замовниками дослідницьких послуг на ринку В2В. Оператори гуртової та роздрібної 
торгівлі також активніше замовляють дослідження. Відчутними замовниками в цьому сегменті є й 
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рекламні агенції та громадські організації, хоча їх загальний внесок у розвиток галузі досліджень не 
перевищує 1%. Збільшилась частка замовлень від юридичних компаній. Наприклад,  компанія 
СОЦІОПОЛІС спеціалізується на наданні саме таких послуг (складають 61% обороту). 

Важливим аспектом є зростання попиту на проведення маркетингових досліджень серед 
підприємств малого та середнього бізнесу. На сьогоднішній день лише 12% підприємств взагалі не 
проводили маркетингові дослідження, з них 50% респондентів пояснили це тим, що на такі 
нововведення необхідно витрачати значні кошти, і закрадається сумнів щодо бажаного результату; 
четверта частина взагалі не бачить необхідності в проведенні досліджень, вважаючи, що при гарному 
попиті дослідження не потрібні.  

Серед функцій відділу маркетингових досліджень найбільшого поширення набули аналіз 
конкурентного середовища, моніторинг, проведення досліджень власними силами, координація 
роботи рекламних та маркетингових дослідницьких агенцій, планування випуску нової продукції, 
аналіз продажу.  

Компанії, які співпрацюють з дослідницькими агенціями, розділилися на дві майже рівні групи: ті, 
що замовляють дослідження постійно в одній компанії (52% опитаних підприємств); ті, що 
користуються послугами різних агенцій (відповідно 48%) [5].  

Співпрацю з різними агенціями друга група пояснює, по-перше, наявними відмінностями в 
завданнях та цілях досліджень. На українському ринку працює багато підприємств, які мають у своєму 
бізнес-портфелі багато видів діяльності. Це обумовлює специфіку замовлень, оскільки різні ринки та 
відповідно різні види досліджень. Цим і пояснюється співпраця підприємств з дослідницькими 
агенціями за їх специфікою. По-друге, неабияку роль відіграє об'єктивність результатів, яка 
досягається після зіставлення даних, отриманих від декількох агенцій та власного дослідження, що й 
стає підґрунтям для формування довгострокових відносин з даною маркетинговою агенцію. За 
дослідженнями PR-директора УАМ В.М. Пилипенко [5], виділяють наступні мотиви вибору 
маркетингової агенції реальними та потенційними клієнтами (табл. 4). 

Таблиця 4 
Мотиви вибору маркетингової агенції 

 

Провідні мотиви вибору 
Коефіцієнт вагомості 

для реальних 
клієнтів 

для потенційних 
клієнтів 

Підтримка маркетинговою агенцією стандартів якості маркетингових 
досліджень УАМ 

3,44 5,96 

Відгуки про агенцію в ЗМІ 4,76 4,75 

Наявність у агенції власного штату інтерв’юерів 5,24 5,09 

Рекомендації знайомих 5,32 6,56 

Портфоліо 5,68 5,71 

Строки виконання 5,92 6,96 

Стаж роботи на ринку 5,96 7,00 

Ціна 6,36 7,75 

Спеціалізація агенції 6,92 7,53 

Імідж маркетингової агенції 7,40 6,00 

Досвід проведення маркетингових досліджень у певній галузі 9,40 8,68 
Джерело: сформовано автором на основі даних УАМ [3; 4] 
 
Отже ми бачимо, що найбільшу питому вагу при виборі маркетингових агенцій підприємствами 

займає досвід проведення досліджень у певній галузі. Також для реальних клієнтів важливим 
аспектом стає набутий досвід співпраці із маркетинговою агенцією, який проявляється у набутому 
іміджу, спеціалізації та ціні послуг. Для потенційних клієнтів важливішим фактором виявляється ціна 
послуг, спеціалізація та стаж роботи на ринку. У 61% підприємств, які співпрацюють з дослідницькими 
агенціями, інколи виникали непорозуміння, в той час як 27% респондентів заявили, що співпраця з 
агенціями їх задовольняє і ніколи не виникає суперечок. Для 12% робота з дослідницькими 
компаніями є складною, але завжди сторони доходять консенсусу.  

Експертне інтерв'ю з керівниками маркетингових підрозділів компаній, які співпрацюють з 
дослідницькими агенціями, показало, що кількість невдоволених послугами агенцій споживачів, на 
жаль, зростає. Як правило, такі підприємства проводять дослідження як власними силами, так і 
звертаються за допомогою до професіоналів.  

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз показав, що ринок маркетингових 
досліджень зазнав падіння обсягів замовлень у порівнянні із попереднім роком. Це зумовлене, по-
перше, складною соціально-політичною та соціально-економічною ситуацією в Україні - ринок 
маркетингових послуг безпосередньо залежить від бюджетів замовників, які на даний момент 
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продовжують скорочуватися через втрату ринків в Криму і на Сході України, девальвацію національної 
валюти, зниження купівельної спроможності населення. За таких умов, з метою залишитись на плаву 
маркетинговим агенціям слід підвищувати якість своїх послуг та вміло конкурувати у боротьбі за 
клієнта, що потребує вдосконалення професійних методів досліджень.  

Сьогодні на ринку маркетингових досліджень спостерігається зростання частки соціологічних 
компаній, які, не змінюючи спеціалізації, намагаються приділити більше уваги маркетинговим 
дослідженням. Водночас компанії, які позиціонували себе лише як компанії для досліджень B2B, 
розширюють свою діяльність шляхом створення call-центрів та проведення масштабних опитувань на 
соціологічну тематику. Відбувається диверсифікація ринку досліджень при збереженні компаніями 
своєї спеціалізації та специфіки.  

На цьому фоні спостерігається стійка тенденція до активізації діяльності у сфері маркетингових 
досліджень підприємствами малого та середнього бізнесу, які переважно користуються послугами 
синдикативних агенцій, котрі проводять панельні дослідження на постійній основі. Такий попит 
характеризується відносно низькою ціною таких досліджень, проте спостерігається чітка тенденція до 
розширення кола послуг і у сфері індивідуальних замовлень.  
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Арестенко В.В. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Мета. Метою статті є дослідження стану та тенденції розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні у 

умовах кризи, виявлення основних чинників, які впливають на вибір маркетингової агенції реальними та 
потенційними клієнтами. 

Методика дослідження. З метою поглиблення розуміння структури ринку маркетингових досліджень у 
сучасних кризових умовах був проведений структурно-функціональний аналіз (для визначення структури ринку 
маркетингових досліджень), методів дедукції (при формуванні висновків),  системного аналізу та маркетингового 
спостереження (при дослідженні чинників формування попиту на послуги маркетингових агенцій). 

Результати. Досліджено ринок маркетингових досліджень та тенденції його розвитку в Україні, виявлені 
структурні зміни, що відбулися на даному ринку за період кризового стану. Обгрунтовано структуру та визначено 
вагу чинників, які впливають на формування попиту на послуги маркетингових агенцій реальними та 
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потенційними клієнтами. 
Наукова новизна результатів дослідження полягає у систематизації чинників, які впливають на керівників 

підприємств малого і середнього бізнесу при формуванні попиту на послуги агенції з проведення маркетингових 
досліджень.  

Практична значущість. Отримані результати є підгрунтям для формування маркетингової стратегії 
просування послуг маркетингової агенції на сучасному ринку з орієнтацією на чинники, які впливають на процес 
вибору її послуг вітчизняними підприємтсвами та з огляду на виялені тенденції розвитку ринку. 

Ключові слова: маркетингові дослідження; ринок; дослідження ринку; структурний аналіз; В2В; В2С; 
маркетингова агенція. 

 
Arestenko V.V. MARKETING RESEARCH: MAIN ISSUES, TRENDS AND PERSPEC TIVES OF MARKET 

DEVELOPMENT 
Purpose.  The main issue of the paper is investigation of the structure and trends of developing market of 

marketing research in Ukraine in the crisis condition of economy. Also we want identifying the main factors that influence 
on the process of making decision of chosen  the marketing agency by real and potential clients. 

Methodology of research . With a view to deepening the understanding of the structure of marketing research in 
the current crisis conditions was conducted structural and functional analysis (to determine the structure of market 
research), the methods of deduction (at forming conclusions), system analysis and marketing surveillance (the study of 
the factors creating a demand for services marketing agencies).  

Findings.  Analysis of market of marketing research was done and trends of its development in Ukraine were 
determined. Revealed structural changes which have occurred in the market during the crisis. Grounded structure and 
determined the proportion of the factors that influence the formation of demand for marketing agencies real and potential 
customers. 

Originality  realized in the systematization of the factors that affect the leaders of small and medium-sized 
businesses in the process of forming demand agency for marketing research. 

Practical value. The results of research paper could be implemented in business activity as a basis for the 
formation of a marketing strategy to promote marketing agencies in today's market with the focus on the factors that 
influence on the process of forming demand on their services by domestic companies based on identified market trends. 

Key words:  marketing; marketing research; market; market research; structured analysis; B2B; B2C; marketing 
agencies. 

 
Арестенко В.В. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
Цель. Целью статьи исследование состояния и тенденций развития рынка маркетинговых исследований в 

Украине в условиях кризиса, выявлении основных факторов, которые влияют на выбор маркетингового агентства 
реальными и потенциальными клиентами.  

Методика исследования. С целью углубления понимания структуры рынка маркетинговых исследований 
в современных кризисных условиях был проведен структурно-функциональный анализ (для определения 
структуры рынка маркетинговых исследований), методов дедукции (при формировании выводов) , системного 
анализа и маркетингового наблюдения (при исследовании факторов формирования спроса на услуги 
маркетинговых агентств). 

Результаты. Проведен анализ рынка маркетинговых исследований и тенденций его развития в Украине, 
выявлены структурные изменения, которые произошли на данном рынке в период кризиса. Обосновано 
структуру и определено удельный вес факторов, которые влияют на формирование спроса на услуги 
маркетинговых агентств реальными и потенциальными клиентами.   

Научная новизна результатов исследования проявляется в систематизации факторов, которые влияют 
на руководителей предприятий малого и среднего бизнеса при выборе агентства для проведения маркетинговых 
исследований.  

Практическая значимость. Полученные результаты могут выступать в роли базиса для формирования 
маркетинговой стратегии продвижения маркетинговых агентств в условиях современного рынка при ориентации 
на факторы, которые влияют на процесс выбора их услуг отечественными предприятиями с учетов выявленных 
тенденций развития рынка.  

Ключевые слова: маркетинговые исследования; рынок; исследование рынка; структурный анализ; В2В; 
В2С; маркетинговое агентство. 
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РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. Маркетингова стратегія є важливим інструментом забезпечення 

життєдіяльності підприємства у сучасних умовах господарювання. Необхідність стратегічного 
планування маркетингової діяльності на підприємствах обумовлена розвитком науково-технічного 
прогресу, завданнями управління ризиками підприємницької діяльності, процесами диференціації та 
диверсифікації товарної політики цих підприємств, необхідністю концентрації зусиль на вирішенні 
найважливіших завдань і розвитку перспективних напрямів.  

У вітчизняній бізнес-практиці найбільш ефективним ресурсом подальшого розвитку 
підприємницької діяльності вважаються кредити, технології, техніко-економічні властивості продукції, 
водночас як зарубіжний досвід свідчить про те, що найголовнішим ресурсом вважається свідомість 
споживачів продукції цих підприємств. У зв`язку з цим особливої гостроти набуває проблема 
формування іміджу вітчизняних торгових марок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес стратегічного маркетингового планування 
на рівні бізнес-одиниці досліджували такі відомі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Д. Аакер, 
А. Випперфюрт, Т. Гед, А. М. Годін, Л. М. Капустіна  і Н. В. Хмелькова, Ж.-Н. Капферер, Б. Карлоф, 
К. Л. Келлер, О. В. Кендюхов, О. М. Азарян, С. М. Димитрова, Л. А. Радкевич, О. В. Кужилева, 
Н. Кляйн, Ф. Котлер, Н. В. Куденко, Ж.-Ж. Ламбен, М. Марк і К. Пирсон, В. Перція, Л. Райс і Е. Райс, 
І. О. Соловйов, П. Темпорал, Д. Траут, А. Уіллер та ін..  

Зокрема на думку Б. Карлофа, стратегія є "узагальненою моделлю дій, необхідних для 
досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів компанії" [5, с. 148]. 
Ф. Котлер вважає, що маркетингова стратегія – це "логічна схема маркетингових заходів, за 
допомогою якої компанія сподівається виконати свої маркетингові задачі" [7, с 129]. А. Панкрухін 
акцентує увагу на тому, що стратегія маркетингу – це "втілення комплексу домінуючих принципів, 
конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних рішень з вибору і агрегування засобів 
(інструментів) організації і здійснення на ринку орієнтованої на ці цілі ділової активності" [8, с. 185].  

Заслуговує на увагу думка Х. Анна, що стратегія маркетингу – це "генеральна програма 
маркетингової діяльності на цільових ринках. Вона є основним способом досягнення маркетингових 
цілей, формуючи і конкретизуючи відповідну структуру маркетинг-міксу" [1, с. 189-190]. 

Характерно те, що в працях зазначених авторів точиться дискусія стосовно того, що займає 
центральну позицію в змісті маркетингової стратегії, а саме,  товар (питання створення трьох рівнів 
товару, його якості, асортименту, упаковки) чи бренд (питання виразу індивідуальності споживачів як 
особистостей в індивідуальних, автентичних атрибутах бренду). 

В наукових колах думки щодо брендингу, як процесу формування та просування торгової марки 
в свідомості споживачів, дещо розділились. Одні вбачають в брендингу маркетингову стратегію 
розвитку підприємства, а інші вважають, що брендинг може розглядатись тільки як інструмент 
реалізації маркетингової стратегії. На нашу думку, коректна відповідь лежить у площині порівняння 
рівнів співвідношення: 1) структуризації ринку торговими марками та структуризації свідомості 
споживачів ними, як брендами; 2) сприйняття брендових концепцій вітчизняними підприємствами й 
ефективності впровадження ними брендингових технологій. На перших етапах структуризації ринку та 
свідомості споживачів брендами, прийняття та впровадження брендингу має право виступати як 
маркетингова стратегія цих підприємств. В майбутньому, в залежності від співвідношення зазначених 
рівнів, брендинг стає ефективним інструментом реалізації маркетингових стратегій, що динамічно 
змінюються, трансформуються й адаптуються в залежності від розвитку ринку певної продукції. 

На етапі використання брендингу, як ефективного інструмента реалізації маркетингових 
стратегій підприємств, існуючі форми ко-брендингу [4, с. 42] можна віднести до маркетингових 
стратегій щодо подальшого розвитку цих підприємств на основі бренд-підходу. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка маркетингової стратегії 
птахівничого підприємства на основі брендингу і ко-брендингу, на прикладі ТОВ "Подільській бройлер" 
Дунаєвецького району Хмельницької області та його гіпотетичної торгової марки "Куряча сім`я", яка у 
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свій час була створена для реалізації продукції цього підприємства на регіональному продуктовому 
ринку м. Житомир через регіонального на той час франчайзі ПП "Храбан", який представляв інтереси 
ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (торгова марка "Наша Ряба"). Об`єктом дослідження є процес 
розробки й впровадження птахівничими підприємствами брендингу на ринку м`яса птиці України. В 
процесі дослідження для висвітлення особливостей бізнес-практики окремих господарюючих суб`єктів 
застосовувались такі методи, як монографічний, аналізу та синтезу, економічного порівняння з метою 
узагальнення авторських поглядів щодо розробки маркетингових стратегій подальшого розвитку цих 
підприємств на основі бренд-підходу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування маркетингових стратегій 
підприємства можна розпочати з використання матриці "Мак Кінсі". Основою цієї матриці є два 
фактори: привабливість ринку та конкурентоспроможність торгової марки. Відповідним показникам в 
межах кожного з двох факторів, в залежності від їх питомої ваги у цьому факторі, призначаються 
коефіцієнти вагомості (К/ваг.) від 0,01 до 0,99, в сумі які не повинні перевищувати одиниці. Показникам 
проставляється рейтинг (Ранг) за 10-ти бальною шкалою за кожною торговою маркою в порівнянні з 
іншими торговими марками. Загальна оцінка показників двох факторів (Q) визначається множенням 
коефіцієнта вагомості певного показника на його рейтинг за 10-ти бальною шкалою. Ці загальні оцінки 
підсумовуються в межах кожного фактора, і таким чином визначається остаточна оцінка (табл. 1 і 2). 

Таблиця 1 
Загальна оцінка привабливості ринку та конкурентоспроможності 

 торгової марки "Наша Ряба" 
 

Привабливість ринку К/ваг. Ранг Q Конкурентоспроможність К/ваг. Ранг Q 

1. Місткість ринку 0,14 10 1,40 1. Якість товару 0,22 10 2,20 
2. Темпи зростання  
ринку 0,19 8 1,52 2. Абсолютна ринкова 

частка 0,12 10 1,20 

3. Рентабельність 0,16 6 0,96 3. Відносна ринкова частка 0,08 10 0,80 

4. Рівень конкуренції 0,14 10 1,40 4. Привабливість 
ассортименту 0,13 8 1,04 

5. Розмір необхідних  
інвестицій 0,14 6 0,84 5. Ефективність  

каналів збуту 0,08 10 0,80 

6. Ризик ринку 0,13 10 1,30 6. Ефективність рекламної 
діяльності 0,06 10 0,60 

7. Наявність і доступність 
матеріальнотехнічних 
ресурсів 

0,07 10 0,70 7. Рівень ціни 0,11 6 0,66 

8. Державне регулювання 
ринку 0,03 1 0,03 

8. Фінансові ресурси 0,09 10 0,90 

9. Обсяг продажу 0,11 10 1,10 
Разом 1,00  8,15 Разом 1,00  9,30 

Джерело: власні дослідження. 
 

Таблиця 2 
Загальна оцінка привабливості ринку та конкурентоспроможності  

торгової марки "Куряча сім`я" 
 

Привабливість ринку К/ваг. Ранг Q Конкурентоспроможність К/ваг. Ранг Q 
1. Місткість ринку 0,08 5 0,4 1. Якість товару 0,21 5 1,05 
2. Темпи зростання  
ринку 0,12 4 0,48 2. Абсолютна ринкова 

частка 0,08 5 0,40 

3. Рентабельність 0,10 3 0,3 3. Відносна ринкова частка 0,04 5 0,20 

4. Рівень конкуренції 0,19 5 0,95 4. Привабливість 
ассортименту 0,14 4 0,56 

5. Розмір необхідних  
інвестицій 0,19 3 0,57 

5. Ефективність  
каналів збуту 0,06 5 0,30 

6. Ризик ринку 0,19 5 0,95 6. Ефективність рекламної 
діяльності 0,08 5 0,40 

7. Наявність і доступність 
матеріальнотехнічних  
ресурсів 

0,10 5 0,5 7. Рівень ціни 0,17 3 0,51 

8. Державне регулювання 
ринку 0,03 5 0,15 

8. Фінансові ресурси 0,12 5 0,60 
9. Обсяг продажу 0,10 5 0,50 

Разом 1,00  4,3 Разом 1,00  4,52 
Джерело: власні дослідження. 
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Характеристика місткості ринку містить в собі національне виробництво й експортно-імпортне 
сальдо; показник рівня конкуренції складається з кількості, концентрації та ринкової частки найбільших 
конкурентів [10, с. 119-125]. Привабливість ринку для ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (торгова марка 
"Наша Ряба") полягає в його місткості (1,4 бали), темпах зростання (1,52 бали) й існуючому рівні 
конкуренції (1,4 бали), конкурентоспроможність – в якості товару (2,2 бали), привабливому асортименті 
(1,04 бали), абсолютній ринковій частці (1,2 бали), яку він займає та обсягах продажу (1,1 бали). 

Оцінка привабливості ринку та конкурентоспроможності ТОВ "Подільський бройлер" (торгова 
марка "Куряча сім`я") представлена в табл. 2. Привабливість ринку для ТОВ "Подільський бройлер" 
залежить від існуючого на ринку рівня конкуренції (0,95 балів) та ризику ведення справ (0,95 балів), 
наявності та доступності матеріально-технічних ресурсів (0,5 балів) і розміру необхідних ресурсів (0,57 
балів), конкурентоспроможність – від якості товару (1,05 балів), привабливого асортименту (0,56), 
існуючого рівня цін (0,51 балів) та обсягів продажу (0,50 балів). 

Матрицю "Мак Кінсі" будуємо наступним чином: на горизонтальній осі відкладається фактор 
конкурентоспроможності в межах від 10 до 1; на вертикальній осі відкладається фактор привабливості 
ринку в межах від 1 до 10  (рис. 1). Поле матриці ділиться на 9 квадратів (три рівня привабливості та 
три рівня конкурентоспроможності), лінії розподілення яких проходять через значення 3,33 і 6,67. 
Положення кожної з 5-ти досліджуваних торгових марок визначається відкладанням на зазначених 
осях загальної їх оцінки в межах двох факторів. Наприклад, торгова марка "Наша Ряба" 
розташувалась в верхньому лівому квадраті на перетині оцінки привабливості ринку в 8,15 балів і 
конкурентоспроможності цієї торгової марки по відношенню до існуючих конкурентів в 9,30 балів за 
десятибальною шкалою. Під час формування матриці її поле розподіляється на три зони: І зона росту 
– 1, 2 і 4 квадрат зліва на право (торгові марки, які діють на дуже перспективному ринку і при цьому 
мають сильні конкурентні позиції; торгові марки, які діють на тому ж ринку але мають середні 
конкурентні позиції; і сильні за конкурентоспроможністю торгові марки, що діють на середньому за 
привабливістю ринку); ІІ зона розвитку (3 квадрат – торгові марки з низькою конкурентоспроможністю 
на перспективному ринку; 5 квадрат – торгові марки з середньою конкурентоспроможністю на 
середньому за привабливістю ринку; і 7 квадрат – потужні торгові марки на малоперспективних 
ринках); ІІІ зона збору врожаю (6 квадрат – слабка фірма на середньому за привабливістю ринку; 8 
квадрат - середня за потужністю фірма на малоперспективному ринку; і 9 квадрат – підприємство з 
низькою конкурентоспроможністю на низькому за привабливістю ринку). 
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Рис. 1.  Матриця привабливості ринку і конкурентоспроможності підприємства "Мак Кінсі"  
Джерело: власні дослідження. 
 
В першу зону росту, крім ПАТ "Миронівський хлібопродукт", ще увійшли птахокомплекси 

"Агромарс" (7,47 і 7,88 балів) і "Губін" (7,78 і 7,38 балів відповідно). Підприємствам з високим рівнем 
конкурентоспроможності на високому за рівнем привабливості ринку пропонується стратегія захисту 
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позицій: концентрація уваги на підтриманні конкурентних переваг, великі інвестиції, розширення 
виробництва [6, с. 107]. В ІІ зону розвитку увійшли птахівниче підприємство ВАТ "Маяк-3"" 
Березнівського району Рівненської області (торгова марка "Полісяночка") (з рівнем оцінки обох 
факторів в 4 бали) і ТОВ "Подільський бройлер" (4,30 і 4,52 балів відповідно). Цим підприємствам, з 
середнім рівнем конкурентоспроможності на середньому за рівнем привабливості ринку, пропонується 
стратегія вибіркового розвитку: пошук шляхів отримання конкурентних переваг, інвестування у ті 
сегменти, де прибутковість висока, а ризик малий. 

Здійснений нами портфельний аналіз є підставою для набору маркетингових конкурентних 
стратегій для птахівничого підприємства ТОВ "Подільский бройлер" Хмельницької області на 
регіональному ринку м`яса птиці м. Житомир. Обране нами підприємство спочатку створює власну 
торгову марку "Куряча сім`я", а потім на підставі технології ко-брендингу входить в регіональний 
маркетинговий альянс з франчайзі торгової марки "Наша Ряба" в м. Житомир ПП "Храбан", яке 
працює на умовах договору франшизи з франчайзером ПАТ "Миронівський хлібопродукт".  

Більше детально зупинимось на розгляді п`яти стратегій: глобальних, базових, конкурентних, 
функціональних стратегій і стратегії росту [3, с. 194]. Серед існуючих п`яти глобальних стратегій 
(інтернаціоналізації, диверсифікації, сегментування, глобалізації і кооперації), які відображають в 
якому саме напрямку повинно розвиватись підприємство, нами обрана остання стратегія кооперації, 
сутність якої полягає у взаємовигідній співпраці з іншими підприємствами (фірмами, компаніями) за 
рахунок створення закупівельних, дослідницьких, рекламних товариств, спільних торгових марок. В 
той час, як ПАТ "Миронівський хлібопродукт" в тій чи іншій формі (на тому чи іншому рівні) освоює нові 
ринки, в т.ч. і зарубіжні (стратегія інтернаціоналізації), виробництво нової продукції, в більшій мірі 
пов’язаної з основними видами діяльності (стратегія диверсифікації) і займається стандартизацією 
продукції на основі визначення загальних характеристик зарубіжних ринків, на які вона виходить 
(стратегія глобалізації), ми пропонуємо йому створення стратегічного маркетингового альянсу на 
принципах ко-брендингу [4].  

Базові стратегії розвитку підприємства за М. Потером представлені трьома стратегіями: 
цінового лідерства, диференціації та концентрації [9]. У зв`язку з тим, що ПАТ "Миронівський 
хлібопродукт" використовує стратегії цінового лідерства (зниження витрат за рахунок збільшення 
обсягів виробництва, власна дешева сировина, постійне вдосконалення технологічного процесу) та 
диференціації (яка по суті своїй складається з товарної, сервісної, кадрової і іміджевої), ми 
зупинимось на товарній (брендовій) та іміджевій диференціації, заснованій на використанні новітніх 
технологій брендингу. Саме використання такої стратегії брендингу, як "залучення споживачів у 
бренд" [2] і буде певною конкурентною перевагою створеного маркетингового альянсу.  

Стратегія росту підприємства поділяється на стратегії інтенсивного, інтегративного розвитку та 
диверсифікації. ПАТ "Миронівський хлібопродукт" активно застосовує як стратегію інтенсивного росту 
(комбінації глибокого проникнення на ринок і розвитку ринку за рахунок збільшення обсягів продажу 
наявної продукції на наявних ринках і на нових ринках та розвитку продукції за рахунок продажу нової 
продукції існуючим споживачам), так і стратегію концентричної (вертикальної) диверсифікації 
(виробництво нової продукції, яка в технологічному та маркетинговому плані пов’язана з наявною 
продукцією). Не можна стверджувати, що ПАТ "Миронівський хлібопродукт" не використовує в своїй 
діяльності стратегії інтегративного росту в плані об`єднання зусиль з торговими посередниками 
(пряма інтеграція), з постачальниками матеріальних ресурсів (зворотна інтеграція) і в додаток до цих 
двох з виробниками (вертикальна інтеграція), але ми пропонуємо такий різновид стратегії 
інтегративного росту, як стратегію горизонтальної інтеграції – об`єднання зусиль з підприємством 
конкурентом ТОВ "Хмельницький бройлер" на Житомирському регіональному ринку.   

Суть реалізації стратегії інтегративного росту ТОВ "Подільський бройлер" в майбутньому 
повинна полягати в запровадженні стратегічним маркетинговим альянсом клубної форми. Серед 
учасників цього клубу, крім постачальників, виробників, посередників, конкурентів-партнерів (торгова 
марка "Куряча сім`я"), увійдуть лояльні споживачі цієї продукції, як прихильники, соратники, що 
бажають бути залученими у життєдіяльність цього бренду, що начебто причетні до його створення та 
дійсно причетні до агітації (піару) щодо його просування (розповсюдження продукції). 

Ф. Котлер, відповідно до частки ринку, яку займає підприємство та від його конкурентної позиції 
на цьому ринку виділяє чотири типи маркетингових конкурентних стратегій: лідера ринку, челенжера, 
послідовника та нішера [7]. Зокрема ПАТ "Миронівский хлібопродукт" (торгова марка "Наша Ряба") 
однозначно представляє лідера ринку м`яса птиці в Україні – компанію, що займає найбільшу ринкову 
частку на цьому ринку, використовуючи такі різновиди стратегії лідера ринку, як розширення місткості 
ринку через збільшення обсягів споживання товару, яке є варіантом стратегії глибокого проникнення 
на ринок та пошук нових потреб або нових споживачів. Птахокомплекс "Агромарс" (торгова марка 
"Гаврилівські курчата") притримується маркетингової стратегії челенджера – мета якого збільшити 
частку ринку і якщо не зайняти місце, то хоча б наблизитись (потіснити) до лідера, використовуючи 
стратегію фронтального наступу за всіма позиціями, комплексом маркетингових заходів в цілому. 
Представник стратегії послідовника – птахокомплекс "Губін" (торгова марка "Пан Курчак"), що успішно 
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діє на цьому ринку і має на меті зберегти свою позицію, ніж наблизитись до лідера і притримується 
стратегії компіляції – використання різновидів стратегії лідера в повному обсязі.  

ТОВ "Подільський бройлер" (торгова марка "Куряча сім`я"), підприємство, що орієнтує свою 
діяльність на два регіональні ринки (Хмельницький і Житомирський), і яке на початковій стадії свого 
брендингу дотримується такого різновиду маркетингової конкурентної стратегії, як нішера, - стратегії 
підтримання позиції в ніші, що залишилась поза увагою інших учасників ринку, доки вона не втратить 
свою ринкову актуальність: а) пошук шляхів отримання конкурентних переваг; б) інвестування у ті 
сегменти, де прибутковість висока, а ризик малий. Конкурентна стратегія ринкової ніші, яка 
застосовується у даному випадку, відноситься до однієї з різновидів загальних стратегій, а точніше до 
стратегії фокусування, головною особливістю якої є спеціалізація на обраній ніші. ТОВ "Подільський 
бройлер" (торгова марка "Куряча сім`я") знаходиться в ніші, яка володіє такими характеристиками: а) 
достатній потенціал для росту прибутку; б) мала привабливість для конкурентів; в) відповідність 
існуючим відмінностям торгової марки; г) наявність стійких бар’єрів входу. Зайнявши позицію ринкової 
ніші, підприємство знайшло для себе критерії, за допомогою яких воно обрало свою спеціалізацію. Ці 
критерії пов’язані з якісними властивостями продукції та з одним із елементів маркетинг-мікс - постійно 
діючою системою стимулювання збуту. 

Враховуючи те, що зазначене підприємство за рахунок власних можливостей не в силах буде 
задовольнити всі потреби даної ніші, є сенс на другому етапі впровадження ним брендингу 
використати такій різновид стратегії нішера, як стратегія інтеграції – об`єднання своїх зусиль з іншим 
виробником (іншою торговою маркою) на засадах ко-брендингу. Ці плани ТОВ "Подільський бройлер" 
ні скільки не суперечать стратегічному розвитку ПАТ "Мироніський хлібопродукт". Справа в тому, що 
компанія поряд з зазначеною вище стратегією розширення місткості ринку, активно застосовує 
стратегію підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку, що по суті, з одного боку, є 
стратегією наступу через підвищення якості продукції, виведення на ринок нової продукції, активізації 
рекламної діяльності й урізноманітнення заходів стимулювання збуту існуючої продукції, а з іншого – 
збільшення компанією частки ринку має свою межу в 50 % (при нинішніх 43 %), за якою починається 
процес зменшення прибутковості (за рахунок збільшення витрат на просування, посилення тиску з 
боку конкурентів, які втрачають свою частку ринку, більш прискіпливої уваги антимонопольного 
комітету та товариств із захисту прав споживачів). 

Тому ПАТ "Мироніський хлібопродукт" є сенс тримати під контролем такий різновид стратегії 
лідера, як стратегію захисту позицій, яка має на меті захистити частку ринку цієї компанії або в плані 
позиційного захисту ринкової частки по всій товарній номенклатурі, або в плані попереджувального 
захисту в створені високих вхідних бар`єрів на ринок збуту, або в плані мобільного захисту не стільки 
щодо виходу на іншу продукцію, чи територіальні ринки, скільки в створенні нових горизонтальних (чи 
вертикальних) інтеграційних груп чи альянсів. Інтереси ПАТ "Мироніський хлібопродукт" щодо реалізації 
цієї останньої стратегії мобільного захисту своїх позицій можуть збігатись з інтересами ТОВ "Подільській 
бройлер" щодо перспектив його стратегії інтеграції (об`єднання зусиль з іншим бізнес-партнером).  

Якщо такий маркетинговий стратегічний альянс між ПАТ "Мироніський хлібопродукт" (торгова 
марка "Наша Ряба") і ТОВ "Подільський бройлер" (торгова марка "Куряча сім`я") на засадах ко-
брендингу відбудеться (третій етап брендингу), останній повинен буде доповнити (або 
перепрофілювати) свій стратегічний набір нішера одною або декількома стратегіями послідовника: а) 
стратегією компіляції: використання ТОВ "Подільський бройлер" різновидів стратегії лідера-учасника 
цього альянсу в повному обсязі (товарна, цінова, збутова, рекламна діяльності); б) стратегії імітації: 
використання ТОВ "Подільський бройлер" окремих елементів стратегії лідера із внесенням певних 
відмінностей в упаковку або складові комплексу маркетингу; в) стратегії адаптації: використання ТОВ 
"Подільський бройлер" бренду (брендингу) лідера, як основи для його подальшого вдосконалення та 
пристосування до умов ринку; г) стратегії інтегрованого продукту: використання обома учасниками 
стратегічного альянсу конкурентних переваг обох брендів (брендингу) з метою досягнення 
синергетичного ефекту.    

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведені дослідження щодо розробки 
маркетингової стратегії розвитку підприємств галузі птахівництва показали, що ТОВ "Подільський 
бройлер" Хмельницької області найбільше підходять: стратегії глибокого проникнення на ринок і 
розвитку нового ринку (за І. Ансоффом); як перспективній "важкій дитині" стратегія розвитку та 
інтенсифікації зусиль (за матрицею BKG); стратегія вибіркового розвитку (за Мак Кінсі); стратегії 
товарної (брендової) і іміджевої диференціації (за М. Портером) заснованих на використанні новітніх 
технологій брендингу.  

Реалізація цих стратегій може відбуватись: шляхом підвищення обсягів збуту для існуючих 
споживачів продукції підприємства на ринку м. Хмельницький; через залучення до цієї продукції вже 
під новою торговою маркою "Куряча сім`я" нових споживачів і на Хмельницькому, і на Житомирському 
продуктових ринках; шляхом виходу з існуючою торговою маркою "Куряча сім`я" на нові територіальні 
ринки збуту п`яти суміжних областей (Хмельницька, Житомирська, Рівненська, Вінницька, Київська); 
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шляхом використання підприємством, як конкурентної переваги таких технологій брендингу, як 
"побудови індивідуальності бренду" та "залученню споживачів в бренд". Засобами їх реалізації 
можуть бути: активізація рекламної діяльності; застосування засобів стимулювання збуту на постійній 
основі; підвищення рівня сервісу та зниження витрат на збут за рахунок використання розгалуженої 
франчайзингової мережі компанії лідера (чи послідовника) ринку м`яса птиці в Україні на засадах 
спільного маркетингу. 

Зазначені результати стали підставою для вибору для птахівничого підприємства 
маркетингових стратегій його подальшого розвитку на регіональному ринку м`яса птиці. Так, на 
початковій стадії свого брендингу воно повинно дотримуватися стратегії підтримання позиції в ніші, 
що залишилась поза увагою інших учасників ринку через пошук шляхів отримання конкурентних 
переваг. На другому етапі брендингу є сенс використати такій різновид стратегії нішера, як стратегія 
інтеграції – об`єднання своїх зусиль з іншим виробником (іншою торговою маркою) на засадах ко-
брендингу. Серед існуючих п`яти глобальних стратегій була обрана стратегія кооперації. За партнера 
кооперації й інтеграційних зусиль було обрано ПАТ "Миронівський хлібопродукт" і запропонована 
стратегія інтегративного росту як стратегія горизонтальної інтеграції – об`єднання зусиль з 
підприємством конкурентом на регіональному ринку.   

Суть реалізації стратегій кооперації, інтеграції й інтегративного росту полягає в створені між 
ПАТ "Миронівський хлібопродукт" і ТОВ "Подільський бройлер" стратегічного маркетингового альянсу 
на ко-брендинговій основі, взаємовідносини всередині якого будуть будуватись на клубних засадах. 
Учасниками цього клубу, крім постачальників, виробників, посередників, конкурентів-партнерів, мають 
бути лояльні споживачі його продукції (як прихильники, соратники), що бажають бути залученими у 
життєдіяльність цього клубу і бути дійсно причетні до просування його брендів (розповсюдження 
продукції). 
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Гуля Ю.В. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ 

ПТАХІВНИЦТВА 
Метою дослідження є розробка маркетингової стратегії птахівничого підприємства на основі брендингу і 

ко-брендингу, на прикладі ТОВ "Подільській бройлер" Дунаєвецького району Хмельницької області та його 
гіпотетичної торгової марки "Куряча сім`я", яка була створена для реалізації продукції цього підприємства на 
регіональному продуктовому ринку м. Житомир через франчайзі торгової марки "Наша Ряба" ПП "Храбан", який 
представляв в регіоні інтереси ПАТ "Миронівський хлібопродукт".  

Методика дослідження. З метою узагальнення авторських поглядів щодо розробки маркетингових 
стратегій подальшого розвитку птахівничих підприємств на основі бренд-підходу застосовувались такі методи, як 
монографічний, аналізу і синтезу, економічного порівняння.  

Результати. В результаті проведених досліджень були обрані маркетингові стратегії подальшого розвитку 
ТОВ "Подільській бройлер" на регіональному ринку м`яса птиці: стратегія підтримання позиції в ніші на початковій 
стадії брендингу; стратегії інтеграції і кооперації – об`єднання своїх зусиль з іншим виробником (іншою торговою 
маркою) на засадах ко-брендингу на другому етапі брендингу. За партнера кооперації і інтеграційних зусиль була 
обрана компанія "Миронівський хлібопродукт", якій запропонована стратегія інтегративного росту – об`єднання 
зусиль з підприємством конкурентом на регіональному ринку.  

Наукова новизна результатів досліджень полягає в створені між ПАТ "Миронівський хлібопродукт" і ТОВ 
"Подільський бройлер" стратегічного маркетингового альянсу на ко-брендинговій основі, взаємовідносини в 
серединні якого мають будуватись на клубних засадах.  

Практична значущість проведених досліджень полягає в тому, що при умові створення такого альянсу 
птахівниче підприємство повинно буде доповнити (або перепрофілювати) свій стратегічний набір нішера одною 
або декількома стратегіями послідовника (третій етап брендингу торгової марки "Куряча сім`я"): а) стратегією 
компіляції: використання підприємством різновидів стратегії лідера-учасника цього альянсу в повному обсязі 
(товарна, цінова, збутова, рекламна діяльності); б) стратегії імітації: використання підприємством окремих 
елементів стратегії лідера із внесенням певних відмінностей в упаковку або складові комплексу маркетингу; в) 
стратегії адаптації: використання підприємством бренду (брендингу) лідера, як основи для його подальшого 
вдосконалення і пристосування до умов ринку; г) стратегії інтегрованого продукту: використання обома 
учасниками стратегічного альянсу конкурентних переваг обох брендів (брендингу) з метою досягнення 
синергітичного ефекту. 

Ключові слова: бренд, брендинг, ко-брендинг, франчайзинг, маркетингові стратегії нішера ринку, лідера і 
послідовника: підтримання позиції в ніші, інтеграції, кооперації, інтегративного росту, компіляції, імітації, адаптації 
та інтегрованого продукту. 

 
Гуля Ю.В. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

ПТИЦЕВОДСТВА 
Целью исследования есть разработка маркетинговой стратегии птицеводческого предприятия на основе 

брендинга и ко-брендинга на примере ООО "Подольский бройлер" Дунаевецкого  района Хмельницкой области и 
его гипотетической торговой марки "Курячая семья", которая была создана для реализации продукции этого 
предприятия на региональном продуктовом рынке г. Житомира через франчайзи торговой марки "Наша Ряба" ЧП 
"Храбан", который представлял в регионе интересы ПАО "Мироновский хлебопродукт".  

Методика исследования. С целью обобщения авторских взглядов на разработку маркетинговых 
стратегий дальнейшего развития птицеводческих предприятий на основе бренд-подхода использовались такие 
методы, как монографический, анализа и синтеза, экономического сравнения. 

Результаты. В результате проведенных исследований были набраны маркетинговые стратегии 
дальнейшего развития ООО "Подольский бройлер" на региональном рынке мяса птицы: стратегия поддержания 
позиции в нише на начальной стадии брендинга; стратегии интеграции и кооперации – объединения собственных 
усилий з другим производителем (другой торговой маркой) на засадах ко-брендинга на втором этапе брендинга. 
За партнёра кооперации и интеграционных усилий была избрана компания "Мироновский хлебопродукт", которой 
предложена стратегия интегративного роста – объединения  усилий с предприятием конкурентом на 
региональном рынке. 

Научная новизна результатов исследований состоит в возможности создания между ПАО "Мироновский 
хлебопродукт" и ООО "Подольский бройлер" стратегического маркетингового альянса на ко-брендинговой 
основе, взаимоотношения в середине которого должны строиться на клубной основе.    

Практическая значимость проведенных исследований состоит в том, что при условии создания такого 
альянса птицеводческое предприятие должно будет дополнить (или перепрофилировать) свой стратегический 
набо нишера одной или несколькими стратегиями последователя (третий этап брендинга торговой марки 
"Курячая семья": а) стратегией компиляции: использование предприятием разновидностей стратегии лидира-
участника этого альянса в полном объёме (товарная, ценовая сбытовая, рекламная деятельность); б) стратегией 
имитации: использование предприятием отдельных элементом стратегии лидера с внесением определённых 
отличий в упаковку или составляющие комплекса маркетинга; в) стратегией адаптации: использование 
предприятием бренда (брендинга) лидера как основы для его дальнейшего совершенствования и 
приспособления к условиям рынка; г) стратегии интеграционного продукта: использования обоими участниками 
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стратегического альянса конкурентных преимуществ обоих брендов (брендинга) с целью достижения 
синергетического эффекта. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, ко-брендинг, франчайзинг, маркетинговые стратегии нишера рынка, 
лидера и последователя: поддержания позиции в нише, интеграции, кооперации, интегративного роста, 
компиляции, имитации, адаптации, интеграционного продукта. 

 
Gulya Yu.V.  THE ELABORATION OF THE MARKETING STRATEGY OF DEVELOPING POULTR Y FARMING 

ENTERPRISES 
Purpose. The research is aimed at developing the marketing  strategy of the poultry farming enterprise on the 

basis of branding and co-branding, on the pattern of podilsky broiler limited company (Khremenchytsk oblast, 
Dunayevetsky district) and Kuryacha family (its hypothetic trade mark)which was established for marketing the enterprise 
produce at the regional foodstuffs market of Zhytomyr thought franchisee of Nasha Riaba trade mark of Khraban private 
company which represented the interests of Myronivsky khliboprodukt private joint stock company in this region.  

Methodology of research.  A number of methods (monograph, analysis and synthesis economic comparison) 
were used with the aim of generalizing the author’s views related to elaborating marketing strategies of the further 
development of poultry enterprises on the basis of brand approach. 

Findings.  The research concluded resulted in selecting the marketing strategies of the further development of 
Podilsky broiler limited company at the regional market of poultry meat: the strategy of occupying the niche on the initial 
stage of branding; the strategy of integration and cooperation – uniting their efforts with another producer (another trade 
mark) on the principles of co-branding on the second stage of branding. Myronivsky khliboprodukt company was chosen 
as a partner for cooperation and integration efforts.  The company was offered the strategy of integrative growth-uniting 
efforts with the competing enterprise at the regional market. 

Originality.  The scientific novelty of the research results obtained lies in the formation of a strategic marketing 
alliance between Myronivsky khliboprodukt private joint stock company and Podilsky broiler limited company on the basis 
of co-branding. The interrelations within the framework of the alliance must be built up on the club-oriented principles. 

Practical value.  The practical importance of the research conducted lies in the fact that under the condition of the 
alliance formation the poultry enterprise will have to supplement (of convert) its strategic set of a niches with one or more 
strategies of the follower (the third stage of Kuryacha Riaba trade mark branding): a) the strategy of compilation: a full-
scale use of various strategies of the alliance participant leader (commodity, price, sales and advertising activities); b) the 
strategies of imitation the use of separate elements of leader strategy along with making certain alterations in packing or 
in the components of the marketing complex; c) the strategies of adaptation: the use of a brand (branding) of the leader 
as a basis for its further improvement and adaptation to market conditions; d) the strategy of the integrated product: both 
participants of the strategic alliance take the competitive advantages of both brands (branding) with the aim of reaching 
the synergetic effects. 

Key words : brand, branding, co-branding, franchising, marketing strategies of market niches, leader and follower: 
holding position in niche, integration, cooperation, integrative growth, compilation, imitation, adaptation and integrated 
product. 
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МЕХАНІЗМИ ТА СПЕЦИФІКА КРИЗОВОГО БАНКІВНИЦТВА 
У ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ 

 
Постановка проблеми. Світова фінансово-економічна криза 2007–2008 років охопила 

одночасно ринки кредитування, страхування та цінних паперів і засвідчила цим те, що проблеми 
підтримання фінансової стабільності не були належним чином оцінені. Така ситуація змусила 
більшість країн переглянути свою економічну політику, шукати оптимальні шляхи виходу з неї та 
підвищувати конкурентоспроможність своєї економіки.  

Фінансово-економічна криза проникла і в пострадянські та постсоціалістичні країни. Реальні 
процеси в них розвивалися по-різному, що було обумовлено ступенем відкритості економік цих країн і 
станом їх фінансових систем. Результати боротьби з кризою та її соціально-економічні наслідки також 
були різними. Тому дослідження досвіду пострадянських та постсоціалістичних країни подолання 
кризи представляють інтерес для вивчення, оскільки це може допомогти у розробці заходів подолання 
і запобігання їх розповсюдження у майбутньому в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються механізмів та специфіки 
кризового банківництва у пострадянських країнах досліджувались у працях таких вчених, як Н. Есебуа 
[1], Р. Медведєв [2], Л. Б. Варданський [3], Е. Рустамов [6] та ін. Однак у більшості наукових 
досліджень мало уваги приділено саме специфіці кризового банківництва у пострадянських країнах. 
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і 
практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз і оцінка теоретичних, методологічних 
положень та практичних рекомендацій щодо механізмів кризового банківництва у пострадянських 
країнах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання, які стосуються конкурентоспроможності 
національних економік, їх готовності до змін і нових викликів, у сучасних умовах набули важливого 
значення у пострадянських та постсоціалістичних країнах.  

Власний шлях розвитку Республіки Білорусь розпочався з розробки перспективної моделі 
економіки. Її створення розпочалося після розпаду СРСР. Основною нормативно-документальною 
базою для функціонування білоруської економічної моделі стало підписання й реалізація п’ятирічних 
планів соціально-економічного розвитку. Зазначені плани соціально-економічного розвитку були 
затверджені рішеннями Всебілоруських народних зборів у 1996, 2001, 2006, 2011 рр. Її основою також 
стало впровадження “Національної стратегії стійкого розвитку Республіки Білорусь до 2010 р.”, що 
була розроблена і схвалена урядом у 1997 р., та із 2004 р. – “Національної стратегії стійкого розвитку 
Республіки Білорусь до 2020 р.”.  

У 2009 р. на соціально-економічний розвиток країни, як і на інші країни, негативно вплинула 
світова фінансово-економічна криза. В країні відбулося уповільнення темпів зростання ВВП і 
заробітної плати порівняно із 2008 р. У сфері зовнішньоекономічної діяльності республіки також 
відбулися негативні зміни: експорт знизився до 67,1 % порівняно із рівнем 2008 р., а дефіцит досяг 
11,4 % від ВВП [4]. 

Водночас варто зазначити, що завдяки своєчасно прийнятим антикризовим заходам темпи 
падіння виробництва в країні були меншими, ніж у інших країнах СНД. До кінця 2009 року вдалося 
припинити кризові процеси і в цілому в економіці вийти на незначний приріст ВВП [4]. Останній рік 
п’ятирічки характеризувався помітним економічним зростанням. Випуск промислової продукції 
збільшився на 11,3 %, сільського господарства – на 2 %. Приріст інвестицій в основний капітал за 2010 
р. склав 16,6 %. Виробництво споживчих товарів у Білорусі за 2010 р. зросло на 13,1 %, в тому числі 
продовольчих – на 11,5 %, непродовольчих – на 15,2 %. Роздрібний товарообіг збільшився на 17,1 %.  

У 2009 р. ВВП у Білорусі зріс на 0,2 % після зростання на 10,2 % у 2008 році, а у 2010 р. 
зростання ВВП відбулося на 7,6 % порівняно із 2009 р. [2]. 

На думку Р. Медведєва [2], світова фінансово-економічна криза, яка, як відомо, почалася у 
вересні 2008 р., Білорусь охопила на початку 2009 р., а 2008 рік для економіки республіки був цілком 
успішним. А падіння цін на сировину було лише вигідним для Білорусі. Крім того, її банківська система 
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не була інтегрована в світову фінансову систему, тому “токсичних” активів у білоруських банках не 
було, як і не було боргів перед західними банками. 

Своєю чергою зазначимо, що характерними ознаками негативного впливу фінансової кризи на 
економіку Білорусі стали: падіння продаж білоруських товарів й зниження попиту на продукцію, що 
було неприйнятним, оскільки білоруська економічна модель формувалася як модель експортно-
орієнтованої економіки, при цьому частка експорту у формуванні ВВП країни становила близько 70 %. 
Тому, безумовно, всі зусилля держави були спрямовані на пошук заходів антикризового характеру. 
Серед них, як зазначає Р. Медвєдєв [2], впроваджувалися наступні: розширення житлового 
будівництва з метою активізації внутрішнього ринку; разове проведення девальвації білоруського 
рубля на 20 %; створення на базі вузів і установ післядипломного навчання унітарних підприємств для 
здійснення “діяльності, що приносить прибутки”; заохочення підприємств, що збільшили об’єми 
виробництва; отримання кредитів, зокрема, з Китаю, МВФ та ін. [7; 8]. Навіть у таких непростих умовах 
держава зуміла до кінця 2009 р. вийти із складного кризового становища, а з 2010 р. – забезпечити 
помітне економічне зростання. 

Що стосується банківського сектору, то тут антикризова політика Білорусі проводилась в 
основному для підтримання ліквідності банків. До кінця 2008 р. Уряд збільшив статутний капітал 
кількох великих державних банків з метою забезпечення кредитування ними реальної економіки. Для 
цього було направлено 3 трлн. білоруських рублів (1,35 млрд. дол.) [3]. В цілому за 2008-2009 рр. на 
боротьбу з фінансово-економічною кризою держава направила коштів, які склали 25% ВВП країни [3]. 
В даній ситуації значну допомогу Білорусі надала Росія, яка у листопаді 2008 р. надала країні 
стабілізаційний кредит в розмірі 1 млрд. дол., а в березні 2008 р. – 0,5 млрд. дол. [3]. Від МВФ 
Білорусь у 2008-2009 рр. також отримала досить великий стабілізаційний кредит обсягом близько 2,9 
млрд. дол. [3].  

Як результат, у 2009 р. банківська галузь Білорусі була однією із найбільш ефективних в країні. 
За 2009 р. як позитивний момент слід відмітити те, що прибуток банків збільшився у 1,5 рази, а частка 
проблемних кредитів склала на 01.01.2010 р. лише 4,2%, а вклади населення зросли на 34% [3]. Отже, 
ситуація склалася так, що Білорусь не тільки останньою увійшла у банківську кризу, але і першою із 
неї вийшла. 

Також розглянемо вплив банківської кризи на Молдову. В даній країні банківська криза не була 
гострою, хоча частка проблемних кредитів за 2008 р. збільшилась на 10,4 відсоткових пункти і 
становила 16,3% [3]. У 2009 р. в Молдові збанкрутував тільки один “Інвестприватбанк”. До такої 
ситуації призвели недоліки управління кредитними ризиками. Попит на кредити знизився через те, що 
комерційні банки намагались тримати високі ставки за кредитами. Пропозицію кредитів знижувало і те, 
що банки вільну ліквідність направляли на покупку державних цінних паперів.  

А в Азербайджані прямі іноземні інвестиції напередодні банківської кризи 2008-2009 рр. 
становили біля 30% ВВП, а це, за оцінкою Е. С. Рустамова, найвищий показник у світі [6]. Однак 
доцільно зазначити, що у роки, які передували кризі, банківська система країни збільшувалась за 
рахунок швидкого зростання зовнішніх запозичень. У 2005-2008 рр. кредит банківського сектору 
зростав щорічно в середньому на 67% [3]. До зниження доступності банківських кредитів в країні 
призвели зменшення запозичень на міжнародних ринках капіталу та підвищення паніки вкладників 
щодо надійності їхніх депозитів. Як результат, у 2009 р. відбулося різке (у 3 рази) скорочення приросту 
банківських кредитів і становило 18,4% [3]. Рустамов Е. С. [6] виділяє такі дві особливості у розвитку 
банківського сектору Азербайджану:  

1) значна частина кредитів направлялась на нерухомість, що сприяло формуванню “фінансових 
міхурів”;  

2) невисока частка іноземного капіталу в банківській системі країни робила її вразливою до 
кризи. Для подолання кризи ліквідності і умов кредитування ЦБА знизив нормативи обов'язкових 
резервів з 12 до 0,5% і зменшив ставку рефінансування з 15 до 2%. Також ЦБА надав 1,1 млрд. дол. 
для підтримки ліквідності банкам, які мали проблеми з ліквідністю [3]. У 2008 р. ЦБА надав 50 млн. 
манатів Унібанку, а також 250 млн. дол. у формі короткострокових кредитів іншим банкам. 
Максимальна сума страхування депозитів була збільшена у 5 разів (з 6 тис. до 30 тис. манатів). Це 
допомогло відновити довіру до банків. 

Відносно стабільна діяльність банківської системи у 2008-2009 рр., порівняно із більшістю країн 
СНД, була у Вірменії. Оскільки банки проводили обережну (консервативну) політику зовнішніх 
запозичень, то уряду не довелось робити значні фінансові вливання у банківський сектор [3]. Оскільки 
попит на гроші в реальному секторі економіки був низьким, то в умовах кризи банки мали значну 
ліквідність. І, як результат, швидше зростали пасиви банків, а не активи. Зазначимо і те, що при цьому 
більша частина банківських операцій здійснювалась в іноземній, а не в національній валюті.  

Банківська система Грузії напередодні кризи орієнтувалась переважно на боргове зовнішнє 
фінансування з боку європейських кредитних установ, які у 2-й пол. 2008 р. зазнали значних втрат від 
іпотечної кризи у США. Як результат цього, банківський сектор Грузії зіткнувся з проблемою 
отримання дешевих кредитних ресурсів і вилученням населенням своїх вкладів. Так, обсяг депозитів у 
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банках країни зменшився за 2008 р. на 6,4%, а за 2009 р. – на 19,2% [1].  
Подоланню банківської кризи у Грузії допомогла міжнародна фінансова допомога, яка склала 

853 млн. дол., що становило майже 19% від усієї допомоги країні [3].  
Економічному розвитку у Казахстані до 2007 р. сприяло швидке збільшення обсягів 

кредитування (темпи економічного зростання були 10,2%). За 2003-2007 рр. відношення банківських 
кредитів до ВВП підвищилось на 37% і становило 62% [3]. Для стабілізації банківського сектору було 
направлено 480 млрд. тенге (4 млрд. дол.) на додаткову капіталізацію системоутворювальних банків: 
Народного банку, Казкомерцбанку, БТА Банку і Альянс Банку. Також було створено Фонд стресових 
активів з капіталом 433,3 млн. дол. [3]. У лютому 2009 р. НБК провів девальвацію тенге на рівні 23%, 
знизив ставку рефінансування до 9,5% та перейшов до політики плаваючого валютного курсу.  

З вищенаведеного можна зробити висновок стосовно того, що державне втручання в банківську 
систему Казахстану було як прямим, так і опосередкованим. До прямих методів втручання належали 
вклади в статутний капітал банків і фінансування у формі депозитів, розміщених Фондом 
Національного добробуту “Самрук-Казина”. До непрямих інструментів державного втручання в 
банківську систему належали здійснення управління корпоративними депозитами. 

Зазначимо, що загальний обсяг вливань капіталу Фондом “Самрук-Казина” у чотири 
системоутворювальні банки становив 341 млрд. тенге (близько 2,3 млрд. дол.). Держава примусово 
увійшла в БТА Банк та повністю контролює Альянс Банк. Загалом на 01.01. 2010 р. частка держави у 
банківській системі країни становила 25%.  

Доцільно зазначити, що заходи уряду оздоровили банківську систему. За 2007-2009 рр. обсяг 
заборгованості банків зменшився з 46 млрд. дол. до 30 млрд. дол., а частка зовнішнього богу в 
загальному обсязі зобов'язань казахстанської банківської системи зменшився до 33,6% [3]. 

Що стосується Киргизії, то за 2005-2007 рр. сукупний банківський капітал в країні збільшився у 
3,3 рази і склав біля 220 млн. дол. А на сьогоднішній день 2/3 активів банківської системи становить 
іноземний капітал, в якому частка Казахстану становить 60% [3]. Відповідно, зрозумілим є те, чому 
криза ліквідності казахстанських банків вплинула на діяльність киргизької банківської системи.  

У Таджикистані основою внутрішньої фінансово-економічної кризи стало те, що в 2008 р. був 
зібраний найнижчий урожай бавовни-сирцю. Уряд виділив банкам 140 млн. дол. для кредитування 
бавовняного сектору. Однак для подолання фінансово-економічної кризи цих коштів виявилося 
недостатньо. 

Доволі слабо інтегрована у світову фінансову систему банківська система Узбекистану. На 
кінець 2008 р. сума активів комерційних банків становила біля 12 трлн. сумів (6,7 млрд. дол.), що у 2,4 
раз перевищувало обсяги залучених депозитів фізичних і юридичних осіб. Уряд направив на 
підвищення капіталізації і збільшення ресурсної бази найбільших банків країни (Узпрмбудбанку, 
Асака-Банку, Пахта-Банку, Галла-Банку) близько 0,5 трлн. сумів (360 млн. дол.) бюджетних коштів. 
Також було збільшено статутний фонд Мікрокредитбанку. Певну стабільність банківської системи 
Узбекистану підтвердили міжнародні рейтингові агентства, присвоївши їй позитивний рейтинг 
кредитоспроможності. Як результат, у 2009 р. банки країни виділили суб'єктам малого і середнього 
підприємництва мікрокредитів на 120 млрд. сумів більше, ніж у 2008 р. [3]. За даними ЦБУ, у 2009 р. 
загальні активи комерційних банків становили 10,3 млрд. дол., тобто зросли на 30%. Ставку 
рефінансування ЦБУ підтримував на рівні 14% річних. Девальвація стримувалась шляхом обмеження 
обігу готівки. Це, своєю чергою, дозволило тримати інфляцію у визначених межах [3]. 

Банківською кризою було зупинено економічне зростання Латвії, яке раніше підтримувалось 
попитом і доступними кредитами. Головною проблемою став великий кредитний тягар у приватному 
секторі. Раніше у Латвії фінансово-банківські кризи породжувало домінування одного фінансового 
інструмента – кредиту. Після кризи 1998 р. для більшості латвійських банків видача кредитів стала 
основною операцією і функцією. Пік банківського кредитування припав на 2002-2003 рр. Тоді велика 
кількість латвійських банків демонструвала зростання кредитів на більше 100% за рік. При цьому 
особливо популярним було іпотечне кредитування. На той час основу банківського сектору Латвії 
складали банки з капіталом скандинавських країн. Саме ці банки й спровокували (за допомогою 
синдиційованих кредитів) різке зниження кредитних ставок і кредитний бум, який тривав до 2007 р., 
тоді частка кредитів у портфелі банківської системи становила більше 50%. Активи латвійських банків 
були найбільшими (понад 31 млрд. євро.) в країнах Балтики. В Латвії банківська криза розпочалася 
після того, як іноземні банки обмежили фінансування споживання в країні. Однією із причин 
уповільнення темпів кредитування став суворіший підхід до видачі кредитів з боку держави: 
обов'язкове подання у банки інформації про доходи населення із податкових органів. Як результат 
цього, прибутки банків значно зменшилися: у 2007 р. вони становили 371,3 млн. латів, а у 2008 р. – 
60,1 млн. латів, тобто зменшились більше, як у 6 разів [3]. 

Другою причиною зменшення темпів кредитування було розгортання світової фінансової кризи у 
2008 р., що дуже ускладнило отримання банками іноземних синдиційованих кредитів. Саме через це 
найбільший латвійський банк із національним капіталом Parex banka заявив у листопаді 2008 р. про 
свою неплатоспроможність і звернувся за допомогою до держави. Банк було націоналізовано, а всі 
його зобов'язання погашено за кошти державного бюджету. Всі ці та інші дії уряду врятували 
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банківську систему від паніки. На той час в країні діяли 21 банк і 8 іноземних філій. Питома вага 
іноземного капіталу у банківський системі Латвії становила 74%. Зазначимо, що 2009 р. банківська 
галузь Латвії завершила зі збитками 1,1 млрд. євро, що в основному було зумовлено зростанням 
відрахувань у резерви [3]. 

Отже, саме зовнішні запозичення у вигляді іноземних синдиційованих кредитів були головною 
причиною банківської та економічної кризи у Латвії.  

Велике значення для розвитку банківської системи Литви мав притік іноземного капіталу. Однак 
в середині 2008 р. відбувається відтік прямих іноземних інвестицій західних кредиторів, а банківській 
системі не вистачає кредитних ресурсів. 

Реально грошову політику Литви визначають іноземні материнські банки литовських банків. У 
2009 р. в країні діяло 9 комерційних банків і 13 філій зарубіжних банків, а їх збитки склали 890 млн. 
євро (2,95 млрд. литів). Водночас зазначимо, що банківська система Латвії проявила стійкість, 
оскільки жоден банк не звернувся за допомогою до держави.  

У банківському секторі Естонії перед кризою домінували банки з капіталом скандинавських 
країн, синдиційовані кредити яких, як і у Латвії, призвели до банківської кризи. У 2007 р. активи 
естонських банків становили 20,5 млрд. євро. В країні діяло 7 комерційних банків і 10 філій іноземних 
банків. Іноземним власникам належало 92% всього банківського капіталу. У 2009 р. збитки банківської 
системи становили 570 млн. євро (8,93 млрд. естонських крон). У наступні роки збитки банків 
зменшувались і у 2011 році Естонія вступила в єврозону, оскільки вона відповідала усім необхідним 
для цього критеріям. 

Доцільно зазначити і те, що світова фінансово-економічна криза та посилення міжнародної 
економічної конкуренції більшість країн змусили переглянути свою економічну та податкову політику. 
Така ситуація призвела до необхідності шукати оптимальні шляхи виходу із кризи, підвищення 
конкурентоспроможності економіки та мобілізації фінансових ресурсів для підтримки незахищених 
верств населення. Більшість країн на сучасному етапі проводять реформування своїх податкових 
систем у напрямі зниження податкового навантаження на мобільні фактори виробництва та 
перенесення його на податки на споживання і природні ресурси як такі, що не впливають на мобільні 
фактори виробництва та не стримують економічного зростання. Внаслідок цього сформувалися певні 
тенденції у реформуванні податкових систем у напрямі податкового стимулювання [5]: 

– зменшення ступеня прогресії в оподаткуванні доходів фізичних осіб та переходу в ряді країн 
(Латвія, Литва, Естонія) до їх оподаткування за однією ставкою. За єдиною ставкою справляється 
податок з доходів фізичних осіб також у Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Росії, Туркменістані;  

– загалом сутність антикризових податкових заходів полягала у зниженні існуючих податкових 
ставок. Більша частина заходів була спрямована на зниження податків на працю, зокрема через 
зниження ставок податку на доходи фізичних осіб (Латвія, Литва) або через застосування більш 
прогресивної шкали оподаткування. Інша, не менша за обсягом частина податкових заходів була 
спрямована на зниження податків на прибуток корпорацій через зниження ставки або звуження бази 
оподаткування.  

Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що банківської галузі пострадянських 
країн торкнулась в основному та хвиля світової фінансової кризи, яка поширилась від країн з 
розвиненою економікою. Передусім йдеться про різке зменшення обсягів міжнародного кредитування 
та іноземних інвестицій. 

Важливим чинником розгортання і посилення банківських криз в деяких країнах – Узбекистан, 
Таджикистан, Україна, Киргизстан, Вірменія, Молдова – було зменшення обсягів грошових переказів 
трудових мігрантів.  

В ході антикризових програм урядові структури пострадянських країн надавали найбільшим 
банкам державні кредити, окрім деяких країн Прибалтики, що збільшувало присутність держави у 
банківські системі. Також у групі пострадянських країн були прийняті закони про державні гарантії по 
банківських вкладах фізичних осіб, що сприяло нарощуванню обсягів кредитування, але значно 
повільнішому, аніж до 2008 р. Болючіше світова фінансова криза вдарила по банківських системах тих 
пострадянських країн, які найбільше залежали від міжнародного ринку капіталу. Це такі країни, як 
Україна, Росія та Казахстан. Водночас банківські системи Туркменістану, Узбекистану, Білорусії та 
Естонії світова криза торкнулась відносно легко. 
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Буряк О.П. МЕХАНІЗМИ ТА СПЕЦИФІКА КРИЗОВОГО БАНКІВНИЦТВА У ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ  
Мета - аналіз і оцінка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо механізмів 

та специфіки кризового банківництва у пострадянських країнах. 
Методика дослідження. В основу досліджень роботи покладені як загальнонаукові (аналіз, 

спостереження), так і спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження 
механізмів кризового банківництва у пострадянських країнах. Методи пізнання використані для обґрунтування 
специфіки кризового банківництва у пострадянських країнах. 

Результати. Виявлено, що світова фінансово-економічна криза 2007–2008 рр. охопила одночасно ринки 
кредитування, страхування та цінних паперів і засвідчила цим те, що проблеми підтримання фінансової 
стабільності не були належним чином оцінені.  

Встановлено, що фінансово-економічна криза проникла і в пострадянські та постсоціалістичні країни. 
Реальні процеси в них розвивалися по-різному, що було обумовлено ступенем відкритості економік цих країн і 
станом їх фінансових систем.  

Обґрунтовано точку зору про те, що банківської галузі пострадянських країн торкнулась в основному та 
хвиля світової фінансової кризи, яка поширилась від країн з розвиненою економікою.  

Доведено, що важливим чинником розгортання і посилення банківських криз в деяких країнах – 
Узбекистан, Таджикистан, Україна, Киргизстан, Вірменія, Молдова – було зменшення обсягів грошових переказів 
трудових мігрантів. Болючіше світова фінансова криза вдарила по банківських системах тих пострадянських 
країн, які найбільше залежали від міжнародного ринку капіталу.  

Наукова новизна. Обґрунтовано основні механізми кризового банківництва у пострадянських країнах та 
окреслено специфіку його подолання. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження у 
банківському секторі, що сприятиме його ефективному розвитку. 
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Bur іak O.P. MECHANISMS AND SPECIFIC OF CRISIS BANK BUSINESS ARE IN F ORMER SOVIET 

COUNTRIES 
Purpose – development of theoretical, methodological positions and practical recommendations in relation to 

mechanisms and specific of crisis a crisis of the bank business in former soviet countries. 
Methodology of research.  In basis of researches works are fixed both scientific (analysis, supervision) and 

special, methods of cognition. The methods of analysis and supervision are used for research of mechanisms of crisis 
bank business in former Soviet countries. Methods of cognition are the specifics of crisis bank business used for a 
ground in former Soviet countries. 

Findings.  Great Recession of 2007-2008 gripped both lending markets, insurance, and securities and this proved 
that the problem of maintaining financial stability have not been adequately evaluated. 

The financial and economic crisis and entered a former Soviet and former socialist countries. The actual process 
they evolved differently, which was due to the degree of openness of the economies of these countries and the state of 
their financial systems. 

Substantiates the view that the banking system former Soviet countries mostly affected and the wave of the global 
financial crisis that has spread from advanced economies. 

It is proved that an important factor in the deployment and strengthening of banking crises in some countries, 
Uzbekistan, Tajikistan, Ukraine, Kyrgyzstan, Armenia, Moldova was a decrease in remittances of migrant workers. 

Painful global financial crisis hit the banking systems of the former Soviet countries that are most dependent on 
international capital markets.  

Originality.  Grounded basic mechanisms of crisis bank business in former Soviet countries and outlined specific 
of his overcoming. 

Practical value:  research results can be offered for introduction in a bank sector which will promote him to 
effective development. 

Кеy words:  bank business, banking system, firmness of bank sphere, elements of the banking system, central 
bank, commercial bank, bank market, bank infrastructure, bank environment. 

 
Буряк О.П. МЕХАНИЗМЫ И СПЕЦИФИКА КРИЗИСНОГО БАНКОВСКОГО БЫЗНЕСА В 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 
Цель – разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций 

относительно механизмов и специфики кризисного банковского бизнеса в постсоветских странах. 
Методика исследования. В основу исследований работы положены как общенаучные (анализ, 

наблюдение), так и специальные, методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для 
исследования механизмов кризисного банковского бизнеса в постсоветских странах. Методы познания 
использованы для обоснования специфики кризисного банковского бизнеса в постсоветских странах. 

Результаты. Установлено, что мировой финансово-экономический кризис 2007-2008 гг. охватил 
одновременно рынки кредитования, страхования и ценных бумаг и показал этим, что проблемы поддержания 
финансовой стабильности не были должным образом оценены. 

Финансово-экономический кризис проник и в постсоветские и постсоциалистические страны. Реальные 
процессы в них развивались по-разному, что было обусловлено степенью открытости экономик этих стран и 
состоянием их финансовых систем. 

Обоснованно точку зрения о том, что банковской отрасли постсоветских стран коснулась в основном та 
волна мирового финансового кризиса, который распространился от стран с развитой экономикой. 

Доказано, что важным фактором развертывания и усиления банковских кризисов в некоторых странах – 
Узбекистан, Таджикистан, Украина, Кыргызстан, Армения, Молдова – было уменьшение объемов денежных 
переводов трудовых мигрантов.Больнее мировой финансовый кризис ударил по банковским системам тех 
постсоветских стран, которые больше всего зависели от международного рынка капитала.  

Научная новизна. Обоснованно основные механизмы кризисного банковского бизнеса в постсоветских 
странах и очерчено специфику его преодоления.  

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для внедрения в 
банковском секторе, который будет способствовать его эффективному развитию. 

Ключевые слова: банковский бизнес, банковская система, стойкость банковской сферы, элементы 
банковской системы, центральный банк, коммерческий банк, банковский рынок, банковская инфраструктура, 
банковская институционная среда. 
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ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО 

ОЦІНКИ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКІВ 

 
Постановка проблеми. Сучасні макроекономічні дисбаланси світової фінансової системи та 

розвиток процесів фінансової інтеграції й глобалізації, політична та соціально-економічна 
нестабільність набувають все більш складного та різнопланового характеру, що значно ускладнює 
процес управління активами та пасивами банківських установ. Забезпечення ефективності управління 
банківською установою в сучасних умовах фінансової нестабільності неможливе без використання 
сучасних методів економіко-математичного моделювання та економічного й статистичного аналізу. 
Особливої актуальності в сучасних умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища 
набувають питання обґрунтування найбільш вагомих чинників, які впливають на результат управління 
активами та пасивами банку за допомогою багатофакторної лінійної регресійної моделі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні проблеми управління активами та 
пасивами банків розглянуті в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, зокрема 
таких, як А. Кулаков, Д. Трифонов, О. Лаврушин, І. Ларіонова, В. Зубаєв, В. Стельмах, В. Міщенко, 
І. Ларіонова, Л. Кузнєцова, О. Дзюблюк, Г. Карчева, М. Алексеєнко, В. Вітлінський, О. Кириченко, 
О. Петрик, О. Вовчак, С. Реверчук, А. Мороз, Дж. Сінкі, П. Роуз, Р. Ньюелл та інші. Проте слід 
відзначити, що дослідження основних чинників впливу на результати управління активами та 
пасивами банків, адаптовані до сучасних умов розвитку фінансового ринку України, відсутні.  

Постановка завдання. Головною метою даного дослідження виступає обґрунтування 
концептуальних підходів до оцінки основних чинників, що впливають на результат управління 
активами та пасивами банківських установ за допомогою багатофакторної лінійної регресійної моделі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У світовій міжнародній банківській практиці 
процес управління активами та пасивами, а саме рівень його ефективності, розглядається як один із 
найважливіших чинників підвищення стабільності, надійності та прибутковості фінансової діяльності 
банку. Одним із ключових показників діяльності банку, який відображає ефективність, майстерність та 
раціональність прийняття управлінських рішень в сфері управління активами та пасивами, виступає 
чиста процента маржа банку. Даний показник дає змогу оцінити здатність банківської установи 
створювати процентний дохід, тому для досягнення поставлених у дослідженні завдань автором 
висунуті припущення щодо впливу основних чинників на результат управління активами та пасивами.  

Дослідження, виявлення та кількісна оцінка чинників, що впливають на результати діяльності 
банку – класична задача, що традиційно розв’язується за допомогою методів статистики, основу яких 
становлять побудова та аналіз відповідної математичної моделі. Для багатофакторних моделей чи 
явищ доцільно використовувати методи множинного кореляційно-регресійного аналізу, які дають 
змогу дослідити та кількісно оцінити внутрішні та зовнішні наслідкові зв’язки між утворюючими модель 
факторами та встановити закономірності функціонування й тенденції розвитку досліджуваної 
результативної ознаки [1]. Для проведення такого дослідження необхідно передусім виявити чинники, 
які впливають на результат управління активами та пасивами банківських установ та класифікувати їх 
за різними ознаками [2]. 

Класифікація виявлених чинників, з одного боку допоможе уточнити термінологію факторного 
аналізу, а з другого – дасть можливість виявити взаємозв’язки між чинниками різних класифікаційних груп.  

Для досягнення поставлених у дослідженні завдань доречно розглянути особливості та 
класифікацію чинників, що впливають на результат управління активами та пасивами банківських 
установ (табл. 1). 

За допомогою наведеної класифікації чинників доречно провести оцінку їх впливу на чисту 
проценту маржу банківських установ України, що дозволить оцінити ситуацію, яка склалась в 
результаті здійснення активно-пасивних операцій. Вплив різноманітних чинників (Х1, Х2…Хn ) на чисту 
процентну маржу банківських установ (У) описується рівнянням багатофакторної лінійної регресії: 

 
                                                     Y=C+at+bBankingt+Eit,                                                                 (1) 
де Y – результативний показник, що характеризує результат управління активами та пасивами 

банківських установ (чиста процентна маржа (ЧПМ)); 
C – вільний член отриманого рівняння регресії; 
at – вектор параметрів коефіцієнтів регресії; 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’22001155[[2277]] 
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bBankingt – вектор змінних, що характеризує специфіку діяльності банківських установ; 
Eit – випадкова похибка, розподіл якої залежить від незалежних змінних. 

Таблиця 1 
Класифікація основних чинників, що впливають на результат управління активами та 

пасивами банківських установ 
 

Ознака класифікації Чинники впливу 

Особливості діяльності 

Загальні (які створюють однакові умови функціонування для всіх суб’єктів 
фінансового ринку) 
Специфічні (які мають вплив через певні інструменти на діяльність конкретного 
сегменту фінансового ринку) 

Середовище виникнення 

Внутрішні (виникають при здійсненні стандартних фінансових операцій, на які 
банківська установа самостійно впливає) 
Зовнішні (чинники, на які комерційні банки можуть впливати шляхом адаптування 
до них) 

Рівень управління 

Макроекономічний (чинники, які мають об’єктивний характер та не залежать від 
результатів діяльності окремих банківських установ) 
Мікроекономічний (чинники, які мають суб’єктивний характер та залежать від 
результатів діяльності окремого сегменту фінансового ринку, банку, клієнтів) 

Джерело : розроблено автором 
 
З метою врахування усіх наявних чинників та інструментів процесу управління активами та 

пасивами, що впливають на чисту процентну маржу банківських установ, доречно провести 
багатофакторний кореляційний аналіз фінансових коефіцієнтів для визначення щільності зв’язку між 
результативною ознакою та факторними величинами й побудови економіко-математичної моделі за 
наступним алгоритмом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведення багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу впливу 
основних чинників на результат управління активами та пасивами банківських установ України 

Джерело : розроблено автором 

І етап 
Визначення та підбір факторних величин, які мають істотний вплив на чисту проценту 

маржу банку 

ІІ етап 

ІІІ етап 

VІ етап 

V етап 

Перевірка достовірності та відповідності вихідної інформації 

Дослідження тісноти зв’язку та отримання матриці парних коефіцієнтів R2 

Оцінка тісноти зв’язку між результативним показником та факторними величинами, 
виключення незначущих факторів R<0,3, побудова нової матриці парних коефіцієнтів 

кореляції 

Оцінка та аналіз факторних величин для включення до кореляційно-регресійної моделі  

VІ етап Економічна інтерпретація та оцінка результатів кореляційно-регресійного аналізу  

VІІ етап 
Використання рівняння множинної регресії для прийняття управлінських рішень для 
підвищення ефективності управління активами та пасивами банківських установ 
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Для оцінки впливу основних чинників на чисту проценту маржу обрано наступні в залежності від 
ознаки класифікації:  

− загальні: коефіцієнт, що характеризує участь капіталу у фондувані; частка високоліквідних 
активів в загальних активах; 

− специфічні: коефіцієнти, що характеризують активність залучення фізичних та юридичних осіб; 
клієнтської бази, кредитної експансії; 

− внутрішні: коефіцієнти, що характеризують частку власного капіталу в основних засобах банку, 
співвідношення клієнтської бази до чистих активів; співвідношення коштів до запитання до клієнтської 
бази; 

− зовнішні: коефіцієнти, що залежність чистої процентної маржі від міжбанківського 
кредитування в національній та іноземній валюті; 

− мікроекономічні: коефіцієнти, що дозволяють оцінити рівень кредитного та валютного ризику в 
процесі управління активами та пасивами. 

Для проведення оцінки впливу основних чинників на результати управління активами та 
пасивами банківських установ було сформовано різний набір факторних величин та проміжок часу 
для визначення найбільш значущих чинників впливу на чисту процентну маржу банківських установ та 
тісноти їх взаємозв’язку [3; 4]. Обґрунтування впливу основних чинників на чисту проценту маржу 
банківських установ визначалось на основі коефіцієнтів детермінації, значущості F-критерію та рівня 
значущості окремих фінансових коефіцієнтів. Основні результати проведення кореляційно-
регресійного аналізу впливу факторних величин на чисту проценту маржу банківських установ з 
виключенням незначущих змінних наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних величин на результат 

управління активами та пасивами банківських установ України (чистої процентної маржі) 
 

Незалежні змінні 

Станом на 01.01.2009 

Залежна зміна – чиста процентна маржа банку 

І ІІ 

Коефіцієнт Р -значення Коефіцієнт Р -значення 
1. Міжбанківські кредити / Зобов’язання (MRS) -0,0262 0,0874 -0,0228 0,0082 
2. Клієнтська база / Чисті активи банку (СВ) -0,0237 0,3331 - - 
3. Кошти фіз. осіб / Клієнтська база (ВРР) 0,1075 0,0919 0,0385 0,0476 
4. Кошти юр. осіб / Клієнтська база (ВLE) 0,1087 0,0886 0,0355 0,0690 

5. Високоліквідні активи / Чисті активи банку (LA) 0,0719 0,3250 0,0088 0,8089 
6. Основні засоби та нематеріальні активи / Чисті 
активи банку (FAA) 0,0674 0,2382 - - 

7. Резерви / Кредитний портфель брутто (CR) -0,0124 0,7123 - - 

8. Кредити фіз. осіб / Кредитний портфель (VCP) -0,0762 0,2740 - - 

9. Кредити юр. осіб / Кредитний портфель (VCL) -0,0709 0,3060 - - 
10. (Власний капітал - основні засоби, 
нематеріальні активи) / чисті активи (PCF) 0,1200 0,0021 0,1168 0,0100 

11. Висоліквідні активи / Кошти клієнтів (LMK) -0,0268 0,1278 -0,0055 0,3204 

12. Кредитний портфель / Кошти клієнтів (CMK) 0,0017 0,2237 0,0021 0,0488 
Коефіцієнт детермінації R2 0,3811 0,3467 

Значущість F <0,01 <0,01 
- незначущі змінні 
Джерело : розраховано автором на основі [5] 
 
Як свідчать дані табл. 2, модель є адекватною, на основі чого було обрано найбільш значимі 

незалежні змінні, які мають вплив на результативний показник управління активами та пасивами 
банківських установ. Більшість факторних величин із різною ознакою класифікації є незначущими, що 
пояснюється посткризовим часовим періодом, який обрано для дослідження. Найбільш значущими 
фінансовими коефіцієнтами, що мають вплив на чисту проценту маржу виступають: вплив 
міжбанківських кредитів на ЧПМ, що пояснюється залежністю банку від міжбанківських кредитів; 
коефіцієнт активності залучення фізичних та юридичних осіб, зростання клієнтської бази призводить 
до зростання ЧПМ; вплив ризику ліквідності на ЧПМ, що пояснюється залежністю рівня ЧПМ від 
високоліквідних активів; збільшення участі капіталу в основних засобах банку призводить до 
зростання ЧПМ. 

Для більш детального дослідження й виявлення основних чинників, що впливають на чисту 
проценту маржу банківських установ України, доречно провести оцінку станом на 01.01.2014 року 
(табл. 3). 
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Таблиця 3 
Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних величин на результат 

управління активами та пасивами банківських установ України (чистої процентної маржі) 
 

Незалежні змінні 

Станом на 01.01.2014 

Залежна зміна – чиста процентна маржа банку 

І ІІ 

Коефіцієнт Р -
значення Коефіцієнт Р -

значення 
1. Міжбанківські кредити / Зобов’язання (MRS) -0,0078 0,6936 - - 
2. Міжбанківські кредити в іноземній валюті / Міжбанківські 
кредити (RMRS) 0,0036 0,6535 - - 

3. Кошти до запитання / Клієнтська база (GDCB) 0,0277 0,0596 0,0292 0,0095 

4. Клієнтська база / Чисті активи (CBA) -0,0052 0,8276 - - 

5. Кошти фіз. осіб / Клієнтська база (ВРР) -0,008 0,4941 - - 

6. Високоліквідні активи / Чисті активи (LA) -0,0363 0,0479 -0,0377 0,0097 

7. Основні засоби та нематер. активи / Чисті активи (FAA) -0,1444 0,0373 -0,1310 0,0232 

8. Резерви / Кредитний портфель брутто (CR) -0,0095 0,7069 - - 

9. Кредити фіз. осіб / Кредитний портфель (VCP) 0,0392 0,0033 0,0377 0,0021 
10. (Власний капітал - основні засоби, нематер. активи) / 
чисті активи (PCF) 

0,0596 0,0322 - - 

11. Високоліквідні активи / Рахунки поточні (LAC) 0,0016 0,8907 - - 

12. Кредитний портфель / Кошти клієнтів(CMK) -0,0001 0,7202 - - 

13. Зобов’язання в іноземній валюті / Зобов’язання (LFC) 0,0294 0,5221 - - 

14. Активи в іноземній валюті / Активи всього (AFC) -0,0524 0,3670 -0,0092 0 
15. (Активи в іноземній валюті - Зобов’язання в іноземній 
валюті) / Власний капітал (ICR) -0,0088 0,2481 0,0724 0,0100 

16. Активи банку / Активи всього (ALA)  0,0039 0,9798 - - 

Коефіцієнт детермінації R2 0,2744 0,2624 

Значущість F <0,01 <0,01 
- незначущість змінної 
Джерело : розраховано автором на основі [6] 
 
З даних табл. 3 слід відзначити, що моделі є достовірними та надійними, про що свідчить 

коефіцієнт детермінації. Також в процесі дослідження основних чинників, що впливають на чисту 
проценту маржу, станом на 01.01.2014 року із 16-ти незалежних факторних величин було обрано 
найбільш значущі, а саме: співвідношення коштів до запитання до клієнтської бази - із зростанням 
коштів до запитання в клієнтській базі й зростає частка високоліквідних активів, що забезпечує 
зростання ЧПМ; коефіцієнт участі капіталу у фондувані; зростання коефіцієнту кредитної активності 
призводить до збільшення процентних доходів банку, зокрема ЧПМ; збільшення активно-пасивних 
операцій із іноземною валютою також призводить до зростання ЧПМ. 

З проведеного вище дослідження слід відзначити, що обґрунтована класифікація чинників, що 
впливають на результативний показник управління активами та пасивами банківських установ - чисту 
проценту маржу - за досліджувані періоди відрізняється, що пов’язано із різним часовим проміжком 
часу та ситуацією на фінансовому ринку. За результатами проведеного кореляційно-регресійного 
аналізу було побудовано економіко-математичні моделі, які представлені в табл. 4. 

Таблиця 4 
Результати багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу оцінки щільності впливу 

основних чинників на результативний показник управління активами та пасивами банків 
 

Станом на Економіко математична модель 

01.01.2009 РМ2009=-0,010-0,0228MRS+0,0385ВРР+0,0355ВLE+0,0088LA+0,1168PCF-0,0055LMK 
+0,0021CMK 

01.01.2014 РМ2014=0,0299+0,0292GDCB-0,0377LA-0,1310FAA+0,0377VCP+PCF-0,0092AFC+0,0724 ICR 
Джерело : [7] 
 
Як свідчать дані табл. 4, в досліджені визначено, що в посткризовий період функціонування 

банківських установ станом на 01.01.2009 року найбільш суттєвими чинниками впливу виступають 
коефіцієнти: залежність банківських установ від міжбанківського кредитування та його вплив на ЧПМ; 
коефіцієнт активності залучення фізичних та юридичних осіб; вплив ризику ліквідності на ЧПМ; участі 
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капіталу в основних засобах банку. Значущість наведених вище коефіцієнтів пояснюється тим, що на 
даному етапі політика банків зосереджена на збільшення клієнтської бази, повернення довіри до 
банківського сектору, збільшення капіталізації й забезпечення прибутковості банківських продуктів 
шляхом подолання кризових явищ. 

На другому етапі дослідження станом на 01.01.2014 року економіко-математична модель має 
інший набір основних чинників, що впливають на чисту процентну маржу, що пояснюється фінансово-
економічною нестабільність на фінансовому ринку України. Найбільш значущими чинниками 
виступають коефіцієнти: вплив міжбанківських кредитів на ЧПМ, залежність від міжбанківського 
кредитування, співвідношення коштів до запитання до клієнтської бази; участі капіталу у фондуванні; 
кредитної активності; валютного й кредитного ризиків. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах 
нестабільності банківські установи прагнуть забезпечити належний рівень ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стабільності та прибутковості шляхом додаткового залучення вільних 
грошових коштів, збільшенням частки власного капіталу, розширенням спектру банківських послуг при 
підвищеному рівні фінансових ризиків.  

Застосування в банківській практиці математичних моделей дозволяє переглянути існуючі 
методи економічного аналізу, використовувати значно більшу кількість інформації, поглибити 
кількісний економічний аналіз, проводити більш раціонально та ефективно політику управління 
фінансовими ресурсами банку [8]. Використання математичного моделювання в банківській сфері в 
сучасних умовах глобальної фінансової нестабільності є досить актуальним та забезпечує 
ефективність й результативність прийняття управлінських рішень в сфері управління активами та 
пасивами банківських установ. 

Висновки з проведеного дослідження. В міжнародній банківській практиці забезпечення 
належного рівня ефективності банківської діяльності забезпечується при раціональному та 
оптимальному здійсненні процесів управління активами та пасивами банківських установ. Основною 
метою банківських установ в сфері управління активами та пасивами є максимізація фінансового 
результату – чиста процента маржа. В досліджені обґрунтовано класифікацію чинників, що впливають 
на результат управління активами та пасивами банків, проведено аналіз та розроблено економіко-
математичні моделі за різний проміжок часу із різною кількістю чинників за допомогою побудови 
багатофакторних кореляційно-регресійних моделей. Отримані результати дослідження виступають 
основою для вирішення основних проблем, що пов’язані із визначенням та оцінкою основних чинників, 
що впливають на результат управління активами та пасивами банківських установ в сучасних умовах 
фінансової нестабільності. 
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Литвинюк О.В. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ, 

ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКІВ 
Мета - обґрунтування концептуальних підходів до оцінки основних чинників, що впливають на результат 

управління активами та пасивами банківських за допомогою багатофакторної лінійної регресійної моделі. 
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано багатофакторний лінійний регресійний аналіз 

впливу основних чинників на результат управління активами та пасивами банків України - чисту відсоткову 
маржу, - за допомогою якого побудовано економіко-математичні моделі.  

Результати. Обґрунтовано основні чинники впливу на результат управління активами та пасивами 
банківських установ України. Проведено кількісну оцінку впливу даних чинників на чисту відсоткову маржу банків з 
різною кількістю факторних величин та за різний часовий період. Зокрема, встановлено, що у 2009 році найбільш 
значущими фінансовими коефіцієнтами, що мають вплив на чисту відсоткову маржу виступають: міжбанківські 
кредити, коефіцієнт активності залучення фізичних та юридичних осіб, зростання клієнтської бази, ризик 
ліквідності та участь капіталу в основних засобах банку. 

У 2014 році найбільш значущими чинниками виступають коефіцієнти: міжбанківські кредити, залежність від 
міжбанківського кредитування, співвідношення коштів до запитання до клієнтської бази, участь капіталу у 
фондуванні, кредитна активність, валютний і кредитний ризики. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах 
нестабільності банківські установи прагнуть забезпечити належний рівень ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стабільності та прибутковості шляхом додаткового залучення вільних грошових коштів, збільшенням 
частки власного капіталу, розширенням спектру банківських послуг при підвищеному рівні фінансових ризиків. 

Наукова новизна полягає у визначенні теоретичних положень, обґрунтуванні та розробці концептуальних 
підходів до оцінки основних чинників, що впливають на результат управління активами та пасивами банків.  

Практична значущість. Застосування в банківській практиці математичних моделей дозволяє переглянути 
існуючі методи економічного аналізу, використовувати значно більшу кількість інформації, поглибити кількісний 
економічний аналіз, проводити більш раціонально та ефективно політику управління фінансовими ресурсами 
банку. 

Ключові слова: банк, активи, пасиви, ефективність, управління, чинники, результат, оцінка, аналіз, 
модель. 

 
Lytvyniuk A.V. RATIONALIZATION OF CONCEPTUAL GOING IS N EAR ESTIMATION OF BASIC FACTORS 

WHICH INFLUENCE ON RESULT OF MANAGEMENT OF ASSETS AND PASSIVE VO ICES OF BANKS 
Purpose  - to the justification of the conceptual approaches to the assessment of the main factors affecting the 

management of assets and liabilities of the banking institutions using multivariable linear regression model. 
Methodology of research.  During the study applied multivariate linear regression analysis of the impact of major 

factors on the management of assets and liabilities of Ukrainian banks - net interest margin - by which built the 
economic-mathematical model.  

Findings.  The basic factors influence the outcome of asset and liability management of banks Ukraine. A 
quantitative assessment of the impact of these factors on the net percent margin of banks with different amounts of factor 
values and for different time periods. In particular, it was found that in 2009 the most important financial factors that have 
an impact on the net margin percentage are: interbank loans, the rate of activity to attract individuals and legal entities, 
growing customer base, liquidity and capital participation in the fixed assets of the bank. 

In 2014, the most significant factors are the factors: interbank loans, depending on the inter-bank lending, the 
ratio of demand to the client base, participation in capital funding, credit activity, currency and credit risks. This is due to 
the fact that in today's unstable banks seek to ensure adequate liquidity, solvency, financial stability and profitability by 
attracting additional free cash flow, increasing the share of equity, expanding the range of banking services at an 
increased level of financial risk. 

Originality  consists in certain theoretical principles, rationale and development of conceptual approaches to the 
assessment of the main factors affecting the management of assets and liabilities of banks. 
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Practical value.  Application in banking practice mathematical models to view existing methods of economic 
analysis, use much more information to deepen quantitative economic analysis, a more rational and efficient financial 
management policies of the bank. 

Key words:  bank, assets, liabilities, effectiveness, management, factors, result, evaluation, analysis, model. 
 
Литвинюк А.В. ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА 
Цель – обоснование концептуальных подходов к оценке основных факторов, влияющих на результат 

управления активами и пассивами банковских учреждений с помощью многофакторной линейной регрессионной 
модели. 

Методика исследования. В процессе исследования применены многофакторный линейный 
регрессионный анализ влияния основных факторов на результат управления активами и пассивами банков 
Украины - чистую процентную маржу с помощью которого построена экономико-математические модели. 

Результаты. Обоснованы основные факторы влияния на результат управления активами и пассивами 
банковских учреждений Украины. Проведено количественную оценку влияния данных факторов на чистую 
процента маржу банков с разным количеством факторных величин и за разный временной период. В частности, 
установлено, что в 2009 году наиболее значимыми финансовыми коэффициентами, имеющими влияние на 
чистую процентную маржу, выступают: межбанковские кредиты, коэффициент активности привлечения 
физических и юридических лиц, рост клиентской базы, риск ликвидности и участие капитала в основных 
средствах банка. 

В 2014 году наиболее значимыми факторами выступают коэффициенты: межбанковские кредиты, 
зависимость от межбанковского кредитования, соотношение средств до востребования в клиентской базы, 
участие капитала в фондировании, кредитная активность, валютный и кредитный риски. Это объясняется тем, 
что в современных условиях нестабильности банковские учреждения стремятся обеспечить надлежащий 
уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой стабильности и прибыльности путем дополнительного 
привлечения свободных денежных средств, увеличением доли собственного капитала, расширением спектра 
банковских услуг при повышенном уровне финансовых рисков. 

Научная новизна заключается в определенные теоретических положений, обосновании и разработке 
концептуальных подходов к оценке основных факторов, влияющих на результат управления активами и 
пассивами банков. 

Практическая значимость. Применение в банковской практике математических моделей позволяет 
просмотреть существующие методы экономического анализа, использовать значительно большее количество 
информации, углубить количественный экономический анализ, проводить более рационально и эффективно 
политику управления финансовыми ресурсами банка. 

Ключевые слова: банк, активы, пассивы, эффективность, управление, факторы, результат, оценка, 
анализ, модель. 

 
 
 
УДК 330.322(477) 

Радевич Т.В., 
аспірант1, 

 Полтавський університет економіки і торгівлі  
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
Постановка проблеми. Сьогодні Україна прагне забезпечити стале економічне зростання за 

рахунок системної модернізації та структурної перебудови власної економіки. Важливу роль у 
реалізації обраної стратегії відіграють капітальні інвестиції, адже вони є фундаментальним 
параметром відтворювального процесу, що визначає можливості оновлення основного капіталу, 
проведення структурних реформ, стійкого довгострокового економічного та соціального розвитку 
країни. Проте динаміка української економіки характеризується наявністю низки системних проблем, 
що потребують невідкладного вирішення та формують ризики для подальшого економічного 
зростання. Однією з основних серед них, на нашу думку, є незадовільний стан основних засобів, 
ступінь зношеності яких невпинно зростає із року в рік. Це засвідчує необхідність суттєвих капітальних 
інвестицій в оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази вітчизняних підприємств, зокрема, 
та економіки країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основну увагу проблемам залучення капітальних 
інвестицій, як важливого фактора структурної перебудови економіки, покращення інвестиційного 
клімату, активізації інвестиційної діяльності в Україні присвячені праці таких вітчизняних науковців: 
М. Герасимчук, Я. Жаліло, К.В. Паливода, Т.В. Понедільчук, Н.Я. Спасів, Л.В. Шинкарук, 

                                                 
*Науковий керівник: Ночовна Ю.О. – к.е.н., доцент 
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Л.О. Шкварчук. Утім на сучасному етапі розвитку в умовах затяжної фінансово-економічної кризи 
низька інвестиційна активність підприємств зумовлює необхідність дослідження стану, динаміки та 
структури капітальних інвестицій в Україні, пошуку нових напрямків інвестування в національну 
економіку. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних тенденцій в динаміці та структурі 
капітальних інвестицій в Україні, обґрунтування основних причин зниження інвестиційної активності та 
критична оцінка подальших перспектив інвестування в національну економіку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Динаміку капітальних інвестицій в Україні за 
останні роки не можна оцінити однозначно позитивно. 

Так, загальноекономічна криза 2008-2009 рр., що охопила практично всі сфери економіки, 
негативно позначилася на інвестиційній діяльності вітчизняних підприємств та призвела до 
обвального її згортання. 

У післякризовий період 2010-2011 рр. розпочався процес поступового відновлення інвестиційної 
активності, але із суттєвим відставанням від динаміки економічного зростання. Зокрема, у 2011 р. 
Україні вдалося забезпечити приріст капітальних інвестицій порівняно з 2010 р. на 23,9%. Однак цей 
показник виглядає вагомим лише через низьку базу порівняння.  

У 2012 р. позитивна динаміка інвестиційних процесів збереглася в основному за рахунок 
інтенсивного інвестування у будівництво нових спортивних об’єктів та оновлення інфраструктури у 
рамках підготовки до Євро-2012.  

Проте загострення політичної та соціально-економічної ситуації в країні наприкінці 2013 р. 
зашкодило закріпленню позитивної тенденції попередніх років. Як наслідок, обсяги капітальних 
інвестицій почали поступово скорочуватися. 

Ситуація різко погіршилася у 2014 р., коли у зв’язку з анексією Криму, розгортанням бойових дій 
на Сході України, стресовими трансформаціями у політичному, економічному та соціальному 
середовищі знизилася інвестиційна привабливість країни. Внаслідок цього обсяг освоєних капітальних 
інвестицій в Україні за підсумками 2014 р. скоротився майже на 24% порівняно з попереднім роком. 

Підтвердженням суттєвого зниження рівня інвестування національної економіки за останні роки 
стало й скорочення частки інвестицій у ВВП, а цей показник вважається важливим індикатором 
економічної безпеки країни в усьому світі. Так, протягом аналізованого періоду середній рівень 
капітальних інвестицій у відсотках до ВВП коливався в межах 17-21% і знизився на кінець 2014 р. до 
13% при загальновизнаному нормативному значенні у 25%. Це підтверджує попередній висновок 
автора про дефіцит інвестиційних ресурсів в Україні та послаблення її інвестиційної 
активності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Капітальні інвестиції в економіку України за 2010-2014 рр. 

 

Показник 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 

Капітальні інвестиції в економіку, млн. грн 189061 259932 293692 267728 204062 
Темпи зміни капітальних інвестицій в 
економіку, % 103,4 118,8 108,5 88,9 75,9 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 1082569 1302079 1411238 1454931 1566728 

Рівень інвестування економіки, % до ВВП 17,5 20,0 20,8 18,4 13,0 
Джерело: побудовано за даними Держкомстату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/2. 
 
На цьому фоні важливою залишається критична оцінка структури капітальних інвестицій в 

Україні. 
Згідно з даними офіційної статистики, обсяг капітальних інвестицій в національну економіку у 

2014 р. склав 204062 млн. грн. При цьому позитивним є те, що майже 70% від загального обсягу було 
інвестовано у придбання, створення або будівництво нових об’єктів необоротних активів. Разом з тим 
у поліпшення (реконструкцію, модернізацію) необоротних активів вкладено понад 17%, у капітальний 
ремонт - трохи більше 7% і близько 5% у придбання необоротних активів, які вже були у 
використанні (рис. 1).  

Отже, відтворювальну структуру капітальних інвестицій в Україні можна вважати достатньо 
прогресивною, адже домінуючими формами відтворення залишаються придбання нових об’єктів та 
модернізація існуючих. І лише незначна їх частка вкладається у капітальний ремонт діючих 
необоротних активів, що є цілком виправданим в сучасних умовах. 

Поряд з цим структура капітальних інвестицій за об’єктами вкладення необоротних активів у 
2014 році засвідчує, що підприємства вкладали більше коштів саме у матеріальну їх частину, питома 
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вага яких склала понад 96%. Найбільшу частку серед них зайняли: машини, обладнання та інвентар – 
32%, інженерні споруди – 23%, нежитлові будівлі – 17% та житлові будівлі – 16% (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Структура капітальних інвестицій в Україні  

за формами відтворення  за 2014 р., % 
Джерело: побудовано за даними Держкомстату [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/2. 
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Рис. 2. Структура капітальних інвестицій в Україні 
за об’єктами вкладення за 2014 р., % 

Джерело: побудовано за даними Держкомстату [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/2. 

 
Така ситуація, на перший погляд, є доцільною, оскільки спрямування коштів саме в активну 

частину матеріальних необоротних активів сприяє підвищенню ефективності інвестицій та підвищує 
мотивацію до подальшого інвестування. 

Водночас негативним є той факт, що вкладення у нематеріальні активи залишаються менш 
пріоритетним напрямом інвестування в Україні. Хоча на сьогодні вони виступають ключовим 
економічним ресурсом сучасних економік розвинених країн світу. Адже нематеріальні активи 
репрезентують наявний інтелектуально-інформаційний потенціал підприємства, за допомогою якого 
запроваджуються технологічні зміни виробничого процесу, маркетингові, організаційні та інші 
нововведення відповідно до вимог нової інноваційної моделі економіки. А відтак вони здатні підвищити 
ринкову капіталізацію та ділову репутацію вітчизняних підприємств зокрема і економіки країни в 
цілому. 

При цьому, основним джерелом інвестування в Україні із року в рік залишаються власні кошти 
національних підприємств. Їх питома вага у 2014 р. становила понад 70% від усього обсягу інвестицій, 
що на 7% більше, ніж у попередньому році (рис. 3).  
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Рис. 3. Структура капітальних інвестицій в Україні  

за джерелами фінансування за 2014 р., % 
Джерело: побудовано за даними Держкомстату [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/2. 
       

На нашу думку, така тенденція була б цілком прийнятною, якби не той факт, що досягнення 
зазначеного результату значною мірою залежить від стійкості фінансового стану національних 
підприємств. Адже лише отримання прибутку дозволяє їм спрямовувати зароблені кошти у капітальні 
інвестиції. Між тим обсяги прибутків українських підприємств на фоні затяжної кризи та економічної 
стагнації можуть виявитися недостатніми для забезпечення стрімкої модернізації економіки країни у 
найближчі роки. 

Поряд з цим залученими джерелами інвестиційних ресурсів в Україні залишаються кошти 
населення у будівництво житла (10,5%), кредити банків (8,8%), кошти державного та місцевих 
бюджетів (3,3%), кошти іноземних інвесторів (2,7%) та інші джерела фінансування (3,2%). 

Так, у структурі залучених джерел фінансування капітальних інвестицій будівництво житла за 
рахунок власних заощаджень населення країни займає високу другу позицію і є позитивним явищем, 
оскільки збільшення кількості житлових будинків, з одного боку, підвищує виробничий потенціал країни 
за рахунок зростання попиту на продукцію пов’язаних галузей, а з іншого боку, сприяє вирішенню 
низки гострих соціальних проблем.  

Водночас, слід відзначити незначну частку кредитних ресурсів у структурі капітальних інвестицій 
України. Адже в умовах нестабільності фінансово-грошової системи та національної валюти, 
нестійкого фінансового стану українських підприємств це створює додаткові ризики для суб’єктів 
господарювання та може призвести до зниження ліквідності їх активів внаслідок необхідності 
погашення кредитів у короткостроковому періоді або за завищеним курсом. 

Звертає на себе увагу й той факт, що частка капітальних інвестицій у загальному обсязі видатків 
державного та місцевого бюджетів України склала лише трохи більше 3%. Хоча, з нашої точки зору, 
державні інвестиції в транспортну, енергетичну, наукову, інформаційну та соціальну інфраструктуру 
країни можуть стати дієвим стимулом розвитку національної економіки за умови посилення контролю 
за ефективністю використання обмежених бюджетних коштів. 

Дані рис. 3 є яскравим підтвердженням й того, що українська економіка потребує невідкладного 
залучення іноземних інвестицій, які за умов здійснення виваженої державної політики можуть стати 
потужним джерелом надходження інноваційних технологій, ноу-хау та сучасних методів управління.  

Утім активізація іноземного інвестування в Україну на сьогодні суттєво обмежується через 
несприятливий інвестиційний клімат, основними причинами якого, з нашої точки зору, залишаються 
війна, структурна деградація економіки, відсутність реформ, тотальна корупція на різних рівнях 
державного управління, недосконала законодавча база, обтяжлива система оподаткування, 
нестабільність національної валюти, втрата довіри до банківського сектору, неможливість залучення 
кредитних ресурсів через їх високу вартість та низький рівень трансформації заощаджень населення і 
прибутків бізнесу в інвестиції. 

Доказом цього є й той факт, що в рамках глобального індексу конкурентоспроможності у 2014 р. 
серед факторів, що суттєво знижують інвестиційну привабливість України, відмічені: неналежний 
захист права власності (135 місце), відсутність захисту прав на інтелектуальну власність (129 місце), 
адміністративний тиск на бізнес (115 місце), втрата незалежності судової системи (140 місце), 
фаворитизм в управлінні (116 місце), неефективність системи вирішення господарських суперечок 
(129 місце) [1]. 

Водночас запорукою поліпшення інвестиційного клімату в країні стало підписання та ратифікація 
Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, що відкриває 
нові можливості для національної економіки, але одночасно з цим вимагає здійснення докорінних 
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реформ, пов’язаних з модернізаційними перетвореннями. У цьому контексті реалізація євро 
інтеграційних намірів України може стати рушійною силою економічного зростання за рахунок 
ефективного спрямування інвестиційних ресурсів у розбудову промислового комплексу країни. 

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Успішний розвиток вітчизняної економіки є неможливим без пожвавлення інвестиційних 

процесів, одним із дієвих важелів якого мають стати капітальні інвестиції. Саме вони здатні 
забезпечити оновлення основного капіталу, проведення структурних реформ, стійкого 
довгострокового економічного та соціального розвитку  країни. 

2. Динаміка капітальних інвестицій в Україні за останні роки характеризується нестійкими 
тенденціями та засвідчує спад інвестиційної активності. Основними причинами цього є війна, 
структурна деградація економіки, відсутність реформ, тотальна корупція на різних рівнях державного 
управління, недосконала законодавча база, обтяжлива система оподаткування, нестабільність 
національної валюти, втрата довіри до банківського сектору, неможливість залучення кредитних 
ресурсів через їх високу вартість та низький рівень трансформації заощаджень населення та 
прибутків бізнесу в інвестиції. 

3. Відтворювальна структура капітальних інвестицій в Україні є достатньо прогресивною. Адже 
майже 70% від загального обсягу вкладається у придбання, створення або будівництво нових об’єктів 
необоротних активів, що сприяє підвищенню ефективності інвестицій та підвищує мотивацію до 
подальшого інвестування. Проте невиправдано недооціненим напрямом інвестування залишаються 
вкладення у нематеріальні активи, зокрема в об’єкти інтелектуальної власності, ноу-хау, авторські 
винаходи, інформаційні технології, що можуть стати національним надбанням та ключовим 
стратегічним ресурсом вітчизняної економіки. 
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Радевич Т.В. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Мета. Метою статті є дослідження сучасних тенденцій в динаміці та структурі капітальних інвестицій в 

Україні, обґрунтування основних причин зниження інвестиційної активності та критична оцінка подальших 
перспектив інвестування в національну економіку. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: 
методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ та існуючих тенденцій розвитку 
капітальних інвестицій; системний підхід – для обґрунтування причин зниження інвестиційної активності в країні; 
спеціальні статистичні методи – для визначення динаміки розвитку капітальних інвестицій, проведення 
структурного аналізу капітальних інвестицій за об’єктами вкладення та за формами відтворення. 

Результати. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в Україні за останні п’ять років, яка 
характеризується нестійкими тенденціями і засвідчує спад інвестиційної активності вітчизняних підприємств в 
останні роки. Досліджено їх структуру за формами відтворення та джерелами фінансування. Окреслено основні 
причини несприятливого інвестиційного клімату та фактори, що знижують інвестиційну привабливість країни. 

Наукова новизна. Використано комплексний підхід до обґрунтування подальших перспектив інвестування 
в національну економіку. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних 
проблем щодо залучення капітальних інвестицій як ключового фактора ефективного функціонування економіки 
України. 

Ключові слова: економіка, інвестиційна активність, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, 
капітальні інвестиції, необоротні активи.  

 
Radevych T.V. CAPITAL INVESTMENTS IN UKRAINE: MODERN TENDENC IES AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is to study modern tendencies in the dynamics and structure of capital 

investments in Ukraine, substantiation of the main reasons of decrease in investment activity and critical assessment of 
the future prospects of investment into the national economy. 

Methodology of research.  The following general and scientific methods were used in research process, 
including: a method of synthesis – to study current trends and prospects of capital investment development; systematic 
approach – for substantiation reasons of decrease in investment activity in the country; special statistical methods – to 
assess the dynamics and structure of capital investments. 

Findings.  The dynamics of capital investments in Ukraine over the past five years has been analyzed in the 
article. This dynamics is characterized by unsustainable trends and demonstrates the decline in investment activity of 
domestic enterprises in recent years. Their structure has been researched by the forms of reproduction, objects of 
investment and funding sources.  

It has been outlined the reasons for unfavorable investment climate and factors that reduce the investment 
attractiveness of the country 

Originality.  The comprehensive approach to substantiation of further prospects of the investment into the 
national economy was used. 

Practical value.  The obtained results of research are the basis for solving practical problems to attract capital 
investment as a key factor in the efficient functioning of the economy in Ukraine.  

Key words:  economy, investment activity, investment attractiveness, capital investments, intangible assets. 
 

Радевич Т.В. КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Цель. Целью статьи является исследование современных тенденций в динамике и структуре капитальных 
инвестиций в Украине, обоснования основных причин снижения инвестиционной активности и критическая 
оценка дальнейших перспектив инвестирования в национальную экономику. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: 
методы теоретического обобщения - для исследования теоретических основ и существующих тенденций 
развития капитальных инвестиций; системный подход - для обоснования причин снижения инвестиционной 
активности в стране; специальные статистические методы - для определения динамики развития капитальных 
инвестиций, проведения структурного анализа капитальных инвестиций по объектам вложения и по формам 
воспроизводства. 

Результаты. Проанализирована динамика капитальных инвестиций в Украине за последние пять лет, 
которая характеризуется неустойчивыми тенденциями и удостоверяет спад инвестиционной активности 
отечественных предприятий в последние годы. Исследована их структура по формам воспроизводства и 
источниками финансирования. Определены основные причины неблагоприятного инвестиционного климата и 
факторы, снижающие инвестиционную привлекательность страны. 

Научная новизна. Использован комплексный подход к обоснованию дальнейших перспектив 
инвестирования в национальную экономику. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения 
практических проблем по привлечению капитальных инвестиций как ключевого фактора эффективного 
функционирования экономики Украины. 

Ключевые слова: экономика, инвестиционная активность, инвестиционная деятельность, 
инвестиционная привлекательность, капитальные инвестиции, необоротные активы. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЄМНОСТІ 
РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  

 
Постановка проблеми. Розглянувши сутність та особливості проведення маркетингових 

досліджень в галузях промисловості, справедливо зазначити, що базовими аспектами аналізу 
виступають всі можливі параметри ринку, на якому відбувається діяльність продавців та покупців 
відповідного виду товарів, робіт та послуг. Безумовно, основними етапами маркетингового 
дослідження ринку галузей промисловості є оцінка попиту, пропозиції та ціни, але важливим також 
виступає аналіз додаткових параметрів, які формують та стимулюють його кон’юнктуру. В межах 
даного дослідження запропоновано зупинитись на такому параметрі ринку галузей промисловості, як 
ємність. Саме ємність ринку і виступає тим чинником, на базі якого справедливо стверджувати про 
ступінь його насиченості, рівень активності учасників ринку, а також його потенційні можливості 
розвитку. 

Розглядаючи ємність ринку як економічну категорію, зауважимо, що це максимально можливий 
обсяг реалізації товарів, робіт та послуг, який обумовлений рівнем платоспроможного попиту та 
пропозиції при визначеному ступені цін. Крім того, базовими характеристиками ємності ринку є чітко 
визначений проміжок часу, протягом якого вона діагностується та територія на якій це відбувається.  

Таким чином, кожен із досліджуваних методів оцінки ємності ринку: 
− відображує лише конкретну специфічну особливість кількісного вимірювання, не дозоляючи 

отримати узагальнюючої характеристики;  
− потребує збору статистичних даних, які в деяких випадках виступають об’єктом комерційної 

таємниці і акумулювати які дуже важко; 
− має складові, які за своєю суттю та механізмом кількісного знаходження не поступаються в 

складності формалізації самому результуючому показнику. 
Виходячи з вище зазначеного, актуальності набуває розробка науково-методичного підходу, 

який буде враховувати визначені переваги та недоліки, а також дозволятиме надати комплексу оцінку 
ємності ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінювання ємності ринку продукції підприємства 
відображено у працях Ілляшенка С.М., Іванової І.М., Орлової О.С., Беляєвського І.К., Котлера Ф., 
Слєпєнковової О.М., Скворцової Н.А., Малхотри Н.К., Власової М.Л., Черчилля Г., Брауна Т., 
Божук С.Г., Ковалик Л.М., Голубкова Є.П., Токарєва Б.Є., Соловйова Б.О., Березіна І.Б., 
Зав’ялова П.С., Баканова Г.Г., Кукаєвої Л.І., Нелєпова А.Ю., Важинського Ф.А., Колодійчука А.В., 
Крикавського Є.В., Зозульова А.В., Старостіної А.А., Войчак А.М., Федорченко А.В., Тєлєтова О.С., 
Егорова Н.Е., Мудунов А.С., Живицької Е.Н., Гуринович О.В. та інших. Проте сьогодні не існує єдиного 
підходу до визначення ємності ринку, який би був не тільки універсальним, але й враховував 
комплексно релевантні показники, що описують ринок. Виходячи з цього, науковим завданням, яке 
потребує вирішення в даному дослідженні є теоретична формалізація алгоритму оцінки ємності ринку 
галузей промисловості. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розроблення економетричної моделі оцінювання 
ємності ринку продукції промислових підприємств, поетапна реалізація кількісної оцінки ємності ринку, 
в цілому, та ринку галузей промисловості, зокрема. Проведення ідентифікації оптимального методу 
дослідження, аналіз існуючих методик оцінки, а також визначення їх переваг та недоліків. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: проаналізувати 
найпоширеніші підходи кількісної оцінки ємності ринку; розробити науково-методичний підхід, який 
буде враховувати визначені переваги та недоліки, а також дозволятиме надати комплексну оцінку 
ємності ринку; сформувати підходи щодо обчислення ємності ринку продукції промислових 
підприємств (надалі РП ПП).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Обчислення ємності ринку має варіативний 
характер, саме тому результативні значення досліджуваного показника можуть відрізнятись в 
залежності від статистичних підходів до формування інформаційної бази розрахунків та використаних 
математичних співвідношень (розрахункових формул). Так, найпоширенішими підходами кількісної 
оцінки ємності ринку виступають [1; 2; 3; 5; 6]:  

− виробничий метод визначення ємності ринку;  
− визначення ємності ринку на основі галузевого росту;  
− метод індексу дослідницької панелі;  
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− метод на основі індексу купівельної спроможності;  
− метод на основі норм витрачання товару;  
− метод сумування первинних, повторних та додаткових продажів. 
З метою вирішення поставленого завдання щодо ідентифікації переваг та недоліків існуючих 

методів, а також формуванню на їх основі найбільш адекватного методу оцінки ємності ринку галузей 
промисловості проведемо аналіз кожного із перелічених підходів більш детально. 

Отже, при виробничому методі основою формалізації при визначенні ємності ринку виступають 
структурні характеристики ринку, а саме: обсяг виробництва продукції, обсяг імпорту продукції, обсяг 
експорту продукції, зміна обсягів складських запасів. Виходячи з цього, формула для оцінки ємності 
ринку набуває наступного вигляду: 

 

VVVVE ei ∆+−+=  (1) 

де Е – сумарна ємність ринку; 
V  – обсяг виробництва продукції за розглянутий проміжок часу; 

iV  – величина обсягу імпорту продукції за розглянутий проміжок часу; 

eV  – величина обсягу експорту продукції за розглянутий проміжок часу; 

V∆ – величина зміни обсягів складських запасів продукції за розглянутий проміжок часу. 
Таким чином, справедливо зауважити, що в рамках даного методу акцент зроблено на 

оцінюванні реального обсягу виробленої продукції, що наявна на внутрішньому ринку та врахуванням 
ввезених товарів з закордону, а також нівелюванням обсягу продукції, яка експортована. 

Визначення ємності ринку на основі галузевого росту передбачає розрахунок шуканого 
показника шляхом екстраполяції даних відносно зростання ємності ринку за останні декілька періодів 
дослідження за умови стабільного стану макросередовища. Отже, базою розрахунків виступає ємність 
ринку певного періоду часу, яка корегується на коефіцієнт росту: 

 

pepp kEE ⋅=  (2) 

де eppE  - ємність ринку попереднього періоду, взята за базу порівняння; 

pk  - коефіцієнт росту. 

 
Наведений метод передбачає розрахунок ємності ринку тільки за наявності даних щодо 

шуканого показника попередніх періодів, безумовно, розглянутий підхід має певну наукову цінність, 
але незрозумілим залишається алгоритм визначення ємність ринку попереднього періоду, а також 
специфіка розрахунку коефіцієнту росту. 

Переходячи до методу індексу дослідницької панелі (метод панелі Нільсена), зауважимо, що 
розрахунок ємності ринку проводиться на основі побудови панелі продавців [4; 9]. Математична 
формалізація даного підходу набуває вигляду: 
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де inV  – обсяг складських запасів на початок періоду дослідження в і-му магазині; 

ikV  – обсяг складських запасів на кінець періоду дослідження в і-му магазині; 

piP  – обсяг продажу в і-му магазині за досліджуваний період; 

nK  – кількість магазинів, що включені у панель продавців; 

Т – період збору статистичних даних, місяць; 

oK  – загальна кількість магазинів, що продають досліджувану продукцію. 

 
Третій метод визначення ємності ринку носить дуже вузьку спрямованість. Так, його можливо 

застосовувати тільки на мікрорівні з жорсткою прив’язкою до сукупності конкретних виробників певної 
галузі. Крім того, справедливо зауважити, що використання даного методу, в свій більшості, 
спрямовано на оцінку незначних за обсягом ринків, переважно в сфері торгівлі. 

Паралельно з методом визначення ємності ринку на основі галузевого росту ще одним 
методом, який в межах своєї формалізації використовує вже наявне значення ємності ринку, є підхід 
на основі індексу купівельної спроможності. Даний підхід прийнято вважати специфічним метод 
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визначення ємності саме регіонального ринку за умови наявності даних сумарної ємності 
досліджуваних ринків. Розрахунок шуканого показника проводиться на основі наступного 
математичного співвідношення: 

 

cpp IEE ⋅=  (4) 

де E  - ємність ринку попереднього періоду, взята за базу порівняння; 

cpI  - індекс купівельної спроможності ринку. 

 
Таким чином, зауважимо, що особливістю даного методу виступає корегування вже існуючого 

значення ємності ринку на індекс купівельної спроможності, що спричиняє складності як в 
ідентифікації адекватного методу діагностика власне показника ємності ринку, так і пошуку 
справедливого значення індексу купівельної спроможності ринку. 

Наступним методом, що досліджується виступає метод на основі норм витрачання товару. 
Особливість його застосування полягає у використання під час розрахунків товарів, на які існує 
постійний попит з боку споживачів та є швидко використовуваними. Математична формалізація 
співвідношення знаходження ємності ринку за даним методом, приймає наступний вигляд: 

 

∑ ⋅⋅= ii TCDE  (5) 

де iD  – кількість споживачів товару в рамках виділеної групи; 

C  – обсяг споживання продукції при одному зверненні; 

iT  – частота звернень за рік. 

 
Отже, в межах методу визначення ємності на основі норм витрачання товару основну увагу 

зосереджено не на обсягу вироблених товарів, робіт та послуг, а на рівня споживання, що також, 
безумовно, є об’єктивним та має право на існування при визначенні результативного показника. 
Актуальність формалізації аналітичного знаходження ємності ринку на базі споживання полягає в 
реальній оцінці кількості продукції, яку потребує ринок. Проте паралельно із зазначеною перевагою, 
суттєвою складністю виступає механізм ідентифікації обсягу споживання, оскільки адекватне 
визначення його кількісного значення теж є складним та комплексним процесом. 

Завершальним методом, що підлягає аналізу, є метод сумування первинних, повторних та 
додаткових продажів. Специфічною особливістю його застосування виступає можливість 
використання при проведенні повторних продаж в розрізі товарів довготривалого використання. 
Математично даний підхід формалізується наступним чином: 
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де V  – загальний обсяг товару, що перебуває у користуванні; 

slT
 – строк служби даного товару. 

 
Недоліком знаходження ємності ринку за даним методом є складність достовірного та повного 

визначення всього обсягу товарів, що перебуває на ринку в користуванні і обігу, а також реальний 
строк служби, який їм характерний. Крім того, визначення ємності ринку на основі методу сумування 
первинних, повторних та додаткових продажів не враховує значної кількості інших параметрів, що 
впливають на результативний показник. 

Таким чином, кожен із досліджуваних методів оцінки ємності ринку: 
− відображує лише конкретну специфічну особливість кількісного вимірювання, не дозоляючи 

отримати узагальнюючої характеристики;  
− потребує збору статистичних даних, які в деяких випадках виступають об’єктом комерційної 

таємниці й акумулювати які дуже важко; 
− має складові, які за своєю суттю та механізмом кількісного знаходження не поступаються в 

складності формалізації самому результуючому показнику. 
Виходячи з вище зазначеного, актуальності набуває розробка науково-методичного підходу, 

який буде враховувати визначені переваги та недоліки, а також дозволятиме надати комплексу оцінку 
ємності ринку. Отже, послідовність етапів реалізації запропонованої методики до оцінювання ємності 
ринку галузей промисловості пропонується представити у вигляді наступної послідовності етапів. 
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Перший етап передбачає два кроки. По-перше, це визначення релевантних показників, тобто 
основи кількісної характеристики ємності ринку галузей промисловості, а по-друге, це специфікація – 
вибір форми математичного співвідношення між результативною (ємність ринку) та факторними 
(релевантні показники) ознаками. Комплексний характер першого етапу пояснюється складністю 
досліджуваної категорії та першочерговістю опису закономірностей її характеристики. Таким чином, 
визначимо, які фактори, крім обсягів виготовленої чи спожитої продукції галузей промисловості, є 
визначальними при формуванні ємності ринку. Так, на базі дослідження сучасних літературних 
джерел пропонується виділити наступні фактори формування розглянутої економічної категорії:  

− ступінь освоєння ринку; 
− поява на ринку аналогічної продукції та продукції із подібними властивостями; 
− еластичність попиту; 
− рівень цін; 
− зміна макроекономічних показників; 
− якість продукції; 
− ефективність просування на ринок та витрат на рекламу.  
Оскільки моделювання передбачає спрощення, тобто скорочення кількості факторів, за умови 

збереження ключових властивостей реальної економічної системи, виникає необхідність ідентифікації 
серед зазначеної множини чинників найбільш релевантних. 

В якості методів фільтрації ключових факторів формування ємності ринку галузей 
промисловості пропонується застосувати метод головних компонент або альтернативний підхід – 
оцінити статистичну значимість параметрів регресійного рівняння залежності ємності від усіх 
розглянутих показників та відібрати лише значущі за допомогою критерію Стьюдента [8; 11].  

Зупиняючись на особливостях реалізації методу головних компонент, зауважимо, що цей метод 
призначений для оцінювання значних за розміром масивів вхідних статистичних даних, а також для 
оцінки параметрів моделі, якщо до неї входять мультиколінеарні змінні. Існують різні модифікації 
методу головних компонентів, які відрізняються між собою залежно від того, що береться за основу 
при визначенні ортогональних змінних — коваріаційна чи кореляційна матриця незалежних змінних. 

Виходячи з вище зазначеного, на другому етапі науково-методичного підхід до оцінювання 
ємності ринку галузей промисловості відбуваєте кількісна оцінка результативного показника моделі 
(формула 7).  

QMPSE ⋅+⋅+⋅+⋅+= 43210 ααααα  (7) 

де E  – ємність ринку галузей промисловості; 

0α  – константа, величина середнього рівня ємності ринку галузей промисловості за розглянутий 

проміжок часу у випадку прийняття факторами його впливу нульових значень; 

1α  – константа, величина зміни обсягу ємності ринку галузей промисловості при збільшенні 
еластичності попиту на 1%; 

S  – еластичність попиту ринку галузей промисловості; 

2α  – константа, величина зміни обсягу ємності ринку галузей промисловості при збільшенні 
рівня цін на 1%; 

P  – рівень цін на ринку галузей промисловості; 

3α  – константа, величина зміни обсягу ємності ринку галузей промисловості при збільшенні в 

середньому рівня макроекономічних показників цін на 1%; 
M  – зміна макроекономічних показників; 

4α  – константа, величина зміни обсягу ємності галузей ринку промисловості при збільшенні 
рівня якості товару на 1%; 

Q  – кількісна оцінка якості продукції на ринку галузей промисловості. 
 
Формалізувати даний етап запропоновано за рахунок поєднання розглянутих вище існуючих 

методів оцінювання ємності ринку, а саме виробничого методу та методу на основі індексу купівельної 
спроможності. Вибір саме даних підходів обумовлений положенням про те, що, все ж таки, ємність 
ринку оцінюється обсягом продукції, яка на ньому знаходиться, а збільшення адекватності 
результативного показника досягається за рахунок додаткового його корегування на рівень 
купівельної спроможності. Таким чином, враховується і рівень виробництва, і рівень споживання. 

Отже, переходячи безпосередньо до кількісної оцінки результативного показника, розглянемо 
послідовно спочатку адаптацію виробничого методу визначення ємності ринку промисловості. Так, 
сумарна ємність ринку галузей промисловості буде розраховуватись за наступною формулою: 
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пeппппiпп
VVVV ∆+−+  (8) 

де 
пп

V  – обсяг виробництва промислової продукції за розглянутий проміжок часу; 

iппV  – величина обсягу імпорту промислової продукції за розглянутий проміжок часу; 

eппV  – величина обсягу експорту промислової продукції за розглянутий проміжок часу; 

пп
V∆  – величина зміни обсягів складських запасів промислової продукції за розглянутий 

проміжок часу. 
 
В свою чергу, індекс купівельної спроможності учасників ринку галузей промисловості виступає 

складним інтегральним показником залежності від доходів населення та обсягів продажу продукції і 
розраховуватиметься за наступною формулою: 

 

iiiкспп
PRyI ⋅+⋅+⋅= 2.03.05.0  (9) 

де iy  – частка доходу і-го сектору в чистому (після сплати податків) доході споживачів по ринку 

в цілому; 

iR  – частка обсягу продажу і-го сектору в загальному обсязі продажу по ринку в цілому; 

iP  – частка кількості населення і-го сектору в загальній чисельності споживачів, що має 

платоспроможний попит по ринку галузей промисловості в цілому. 
 
Таким чином, загальна формула визначення ємності ринку галузей промисловості буде 

приймати наступний вигляд: 
 

( )
кспппeппппiппрп

IVVVVE ⋅∆+−+=  (10) 

де 
рп

E  – ємність ринку галузей промисловості; 

кспп
I  – індекс купівельної спроможності ринку галузей промисловості. 

 
Наступні чотири етапи запропонованої методики будуть пов’язані зі знаходженням параметрів 

правої частини рівняння 7, а саме еластичності попиту, рівня цін, зміни макроекономічних показників 
та якості продукції. 

Отже, на третьому етапі відбувається формалізація визначення еластичності попиту ринку 
галузей промисловості. Класичний підхід до оцінки даного показника передбачає розрахунок відносної 
зміни одного економічного показника (рівня попиту на ринку галузей промисловості) за одиничної 
відносної зміни іншого показника (часового фактору), що математично може бути записаним 
наступним чином: 

 

tt

SS
S

/

/

∆
∆=  

(11) 

де S∆  - зміна рівня попиту на ринку галузей промисловості за період часу t; 
SS /∆  - швидкість зміни рівня попиту на ринку галузей промисловості за період часу t; 

t∆  - зміна темпу приросту фактору часу; 
tt /∆  - швидкість зміни часового фактору. 

 
В межах четвертого етапу науково-методичного підходу розрахунок рівня цін на ринку галузей 

промисловості відбувається на основі застосування марківських ланцюгів. А саме, запропоновано 
визначати динаміку зміни цін на продукцію на ринку галузей промисловості на основі перетворення 
регресійної моделі дискретного Марківського ланцюга [10]. Перевагою застосування запропонованого 
інструментарію виступає можливість кількісного опису динаміки розвитку досліджуваної системи на 
основі апарату теорії ймовірностей з урахуванням можливих станів системи, а також використанні 
моделі авторегресійного типу та моделі з розподіленим лагом. Основою побудови запропонованої 
моделі виступає матриця ймовірностей переходів системи з одного стану в інший, тобто зміни рівня 
цін на ринку галузей промисловості. Побудова матриці переходів пропонується на основі наступної 
системи рівнянь: 
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де P  – рівень цін на ринку галузей промисловості; 

0µ  – константа, величина середнього рівня цін на продукцію на ринку галузей промисловості у 

випадку незмінності часового фактору; 

1µ  – константа, величина зміни рівня цін на ринку галузей промисловості при зміні фактору часу 
на одиницю вимірювання; 

tε  – випадкові відхилення фактичних і теоретичних рівнів цін на ринку галузей промисловості; 

tP∆  – зміна рівня цін на ринку галузей промисловості за період часу t; 

2µ  – константа, величина середнього рівня зміни цін на продукцію на ринку галузей 
промисловості у випадку незмінності часового фактору; 

3µ  – константа, величина зміни рівня цін на ринку галузей промисловості при зміні темпу 

приросту фактору часу на один відсоток; 
t∆  – зміна темпу приросту фактору часу; 

P

Pt∆
 – швидкість зміни рівня цін на ринку галузей промисловості за період часу t; 

6µ  – константа, величина середнього рівня швидкості зміни цін на продукцію на ринку галузей 

промисловості у випадку незмінності часового фактору; 

7µ  – константа, величина варіації швидкості зміни рівня цін на ринку галузей промисловості при 

зміні темпу приросту фактору часу на один відсоток; 

1, −tt PP  – рівні цін на ринку галузей промисловості в момент часу t та попередній до нього 

момент часу; 

8µ  – константа, величина середнього рівня цін на продукцію на ринку галузей промисловості у 

випадку незмінності часового фактору та рівня цін у попередній проміжок часу; 

129,µµ  – константа, величина зміни рівня цін на ринку галузей промисловості в момент часу t 

при зміні фактору часу на одиницю вимірювання; 

10µ  – константа, величина зміни рівня цін на ринку галузей промисловості при зміні рівня цін 

попереднього проміжку часу на 1%; 

11µ  – константа, величина зміни рівня цін в момент часу t на ринку галузей промисловості при 
незмінності фактору часу в поточний та попередній проміжок часу; 

13µ
 – константа, величина зміни рівня цін на ринку галузей промисловості в момент часу t при 

зміні фактору часу в попередній до розглянутого момент на одиницю вимірювання. 
 
На п’ятому етапі запропонованої методики, формалізовано кількісне оцінювання зміни 

макроекономічних показників. В якості бази дослідження запропоновано обрати наступні відносні 
показники: відношення внутрішнього та зовнішнього боргу до ВВП, сальдо поточного рахунку до ВВП, 
прямих інвестицій до ВВП, експорту до імпорту, дефіциту державного бюджету до ВВП, обсягу 
золотовалютних резервів до ВВП, а також темп росту ВВП на душу населення, темп інфляції, темп 
росту промислового виробництва та темп росту валютного курсу гривні до долара США [12]. 

Так, наведений перелік показників, на нашу думку, відображає основні трансформаційні зміни, 
що відбуваються в країні на макрорівні, охоплюють результати державного регулювання в межах 
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бюджетної, податкової, валютної, інвестиційної, боргової та грошово-кредитної політик, і як наслідок 
впливають на кон’юнктуру ринку галузей промисловості. 

Оцінювання зміни макроекономічних показників пропонується провести на базі застосування 
регресійного аналізу, що відповідає обраній концепції економіко-математичного моделювання 
запропонованого науково-методичного підходу оцінки ємності ринку промисловості, що математично 
може бути формалізовано наступним чином: 

 

∑
=

⋅+=
n

i
ii XM

1
0 ββ  

(13) 

де M  – зміна макроекономічних показників (відношення внутрішнього та зовнішнього боргу до 
ВВП, сальдо поточного рахунку до ВВП, прямих інвестицій до ВВП, експорту до імпорту, дефіциту 
державного бюджету до ВВП, обсягу золотовалютних резервів до ВВП, а також темп росту ВВП на 
душу населення, темп інфляції, темп росту промислового виробництва та темп росту валютного курсу 
гривні до долара США); 

0β  – константа, величина середнього рівня зміни ємності ринку галузей промисловості під 

впливом варіації макроекономічних показників за розглянутий проміжок часу у випадку прийняття 
факторами впливу нульових значень; 

iβ  – константа, величина зміни обсягу ємності ринку галузей промисловості при збільшенні 

значення і-го макроекономічного показника на 1%; 

iX  – значення і-го макроекономічного показника. 

 
На шостому етапі реалізації науково-методичного підходу до оцінювання ємності ринку галузей 

промисловості відбувається кількісне оцінювання останньої факторної ознаки – якості продукції. На 
даному етапі пропонується провести розробку економіко-математичної моделі визначення динаміки 
зміни якості продукції на ринку галузей промисловості на основі підходу Койка з нескінченним лагом. 
Необхідність застосування саме даного підходу обумовлена наявністю затримки (певного лагу) між 
кількісною оцінкою якості продукції, представленої на ринку галузей промисловості на поточний 
момент і реальним значенням даної величини. Наведену вимогу дозволяє формалізувати модель 
Койка шляхом введення лагових змінних у правій частині відповідного регресійного рівняння.  

Крім того, якість продукції не є кількісною характеристикою, саме тому одним із підходів до її 
аналітичного оцінювання з досить високим рівнем точності (дослідник сам обирає кількість лагових 
змінних, введених в модель) виступає формалізація за допомогою моделі Койка. Поряд із 
переліченими перевагами застосування зазначеної моделі варто наголосити, що якість продукції 
виступає динамічною характеристикою, яка постійно змінюється в часі. Саме тому, виникає 
необхідність встановлення залежності кількісного значення досліджуваного показника від часового 
фактору, що дозволяє зробити модель Койка. Таким чином, математично формалізація даного етапу 
може бути представлена наступним чином: 

 

ttqtqtqqQ γ++−⋅+−⋅+⋅+= ...)2()1( 3210  (14) 

  
де Q  – кількісна оцінка якості продукції на ринку галузей промисловості; 

0q  – константа, величина середнього рівня кількісної оцінки якості продукції на ринку галузей 

промисловості у випадку незмінності часового фактору; 

1q  – константа, величина зміни рівня кількісної оцінки якості продукції на ринку галузей 

промисловості при зміні фактору часу на одиницю вимірювання; 

2q  – константа, величина зміни рівня кількісної оцінки якості продукції на ринку галузей 
промисловості при зміні фактору часу попереднього моменту на одиницю вимірювання; 

tγ  – випадкові відхилення фактичних і теоретичних рівнів кількісної оцінки якості продукції на 

ринку галузей промисловості. 
 
Сьомий етап реалізації запропонованої методики пов'язаний з визначення параметрів впливу 

ключових факторів формування ємності ринку галузей промисловості методом найменших квадратів, 
враховуючи часові ряди, визначені на етапах від 2-го до 6-го. Таким чином, за результатами 
проведення попередніх етапів, а саме кількісного оцінювання лівої частини регресійного рівняння (7) – 
результативної ознаки (етап 2) та факторів правої частини даного рівняння (етапи 3, 4, 5 та 6) 
отримано масив статистичних даних – стовбців значень регресора і регресантів. Зазначені дані 
виступають основою визначення регресійного рівняння (7), тобто проведення кількісної оцінки її 
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параметрів. Необхідність визначення параметрів обумовлена тим, що вони виступають константами, 
не змінними в часі, і мають бути визначені для запису інтегрального показника оцінки ємності ринку 
галузей промисловості. Отже, враховуючи результати проведення попередніх етапів науково-
методичного підходу, пропонується представити рівняння (7) у вигляді рівняння (15): 

 
( ) QMPSIVVVV cpei ⋅+⋅+⋅+⋅+=⋅∆+−+ 43210 ααααα  (15) 

 
Заключним восьмим етапом досліджуваного науково-методичного підходу є визначення 

інтегрального показника кількісної оцінки ємності ринку галузей промисловості. Врахування 
математичної формалізації факторів формули (7) дозволяє послідовно провести наступні 
перетворення: 

1) врахування еластичності попиту ринку промисловості: 
 

QMP
tt
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(16) 

 
2) врахування рівня цін на ринку промисловості на основі застосування дискретного 

Марківського ланцюга: 
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3) врахування кількісної оцінки зміни макроекономічних показників на базі застосування 

регресійного аналізу: 
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4) врахування кількісної оцінки якості продукції на ринку промисловості шляхом побудови 

моделі Койка: 
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підсумовуючи проведене дослідження, 

зазначимо, що вперше розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ємності ринку галузей 
промисловості, яку запропоновано формалізувати у вигляді результативної ознаки лінійного 
множинного регресійного рівня залежності від чотирьох релевантних факторів (еластичність попиту, 
рівень цін, зміна макроекономічних показників, якість продукції) шляхом комбінації виробничого 
методу та методу на основі індексу купівельної спроможності.  

Суттєвими перевагами запропонованого підходу виступає можливість врахування цінової 
поведінки та якості товарів, робіт послуг на ринку галузей промисловості шляхом застосування 
марківських ланцюгів та моделі Койка. Крім того, до переваг можна віднести перспективу врахування 
динамічної сутності ємності ринку галузей промисловості та стохастичної природи факторів, що на неї 
впливають на базі застосування методів економіко-математичного моделювання. 
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Пересадько Г.А. ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  

Метою дослідження є розроблення економетричної моделі оцінювання ємності ринку продукції 
промислових підприємств, поетапна реалізація кількісної оцінки ємності ринку, в цілому, та ринку галузей 
промисловості, зокрема. Проведення ідентифікації оптимального методу дослідження, аналіз існуючих методик 
оцінки, а також визначення їх переваг та недоліків. 

Методика дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження складають фундаментальні 
положення економічної теорії, сучасні концепції стратегічного управління діяльністю підприємств, концепції 
менеджменту та маркетингу, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань організації маркетингових 
досліджень промислових підприємств.  

Результати. Проведено ідентифікацію оптимального методу дослідження оцінки ємності ринку, 
проаналізовані існуючі методики оцінки, а також визначено їх переваги та недоліки. Для  оцінювання ємності 
ринку продукції промислових підприємств запропоновано використовувати економіко-математичну модель, яка, 
базуючись на поєднанні виробничого методу та методу, що враховує індекс купівельної спроможності, 
ідентифікує невикористаний потенціал ринку в контексті розширення пропозиції на ньому, залежність ємності 
ринку продукції промислових підприємств від ряду факторів (на основі застосування методу головних компонент) 
та враховує їх стохастичну природу (на основі методу множинної регресії), визначає особливості ціноутворення 
на ринку (на основі використання Марківських ланцюгів) та вплив якісних аспектів виробленого товару на попит 
на ринку продукції промислових підприємств (модель Койка). 

Наукова новизна. Вперше розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ємності ринку галузей 
промисловості, яку запропоновано формалізувати у вигляді результативної ознаки лінійного множинного 
регресійного рівня залежності від чотирьох релевантних факторів (еластичність попиту, рівень цін, зміна 
макроекономічних показників, якість продукції) шляхом комбінації виробничого методу та методу на основі індексу 
купівельної спроможності.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження дозволяють ефективно планувати діяльність 
промислових підприємств та підвищувати результативність прийнятих рішень та цілей під час проведення 
маркетингових досліджень промислових підприємств, перегляду принципових підходів до організації процесу 
маркетингових досліджень, їх комплексності та системності. Висновки і рекомендації дослідження доведені до 
рівня практичних розробок, які сприяють підвищенню ефективності проведення промисловими підприємствами 
маркетингових досліджень, що сприяє підвищенню ефективності управління бізнес-процесами промислових 
підприємств.  

Ключові слова: економетрична модель, маркетингові дослідження, ємність ринку, промислові 
підприємства. 

 
Peresadko G.O.  THE ECONOMETRIC MODEL ESTIMATES THE CAPACITY OF THE MARKET OF 

PRODUCTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE  
Purpose.  The aim of the study is to develop an econometric model for estimating the capacity of the market of 

products of industrial enterprises, the gradual implementation of quantitative assessment of market capacity and overall 
market industries, in particular. The identification of the optimal method of research, analysis of existing methodologies 
for assessing and identifying their advantages and disadvantages. 

Methodology of research . Theoretical and methodological basis of the research consists of fundamental 
principles of economic theory, modern concepts of strategic management activities of enterprises, the concept of 
management and marketing, scientific works of domestic and foreign scholars on the organization of marketing research 
of industrial enterprises.  
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Findings . The identification of optimal of research method evaluation of market capacity analyzed existing 
methods of estimates and determined their advantages and disadvantages. To assess the capacity of the market of 
products of industrial enterprises proposed to use a mathematical model, which is based on a combination of production 
method and a method that takes into account the purchasing power index, identifies untapped potential market in the 
context of expanding offerings on it, the dependence of the capacity of the market of industrial products from a number of 
factors (on the basis of the method of principal components) and takes into account their stochastic nature (based on the 
method of multiple regression), defines the features of pricing in the market (based on the use of Markov chains) and the 
influence of the qualitative aspects of the produced goods to the market demand of products of industrial enterprises 
(Koyk`s model ). 

Originality . First developed a scientific and methodical approach to the assessment of market capacity of 
industries, which proposed to formalize in the form of resultant linear multiple regression of level of dependence on four 
relevant factors (elasticity of demand, the price level, the change of macroeconomic indicators, product quality) through a 
combination of production method and the method based on the purchasing power index.  

Practical . The results of the study allow us to effectively plan the activities of the industrial enterprises and to 
increase the effectiveness of decisions and goals in conducting marketing research of industrial enterprises, the revision 
of the fundamental approaches to the organization of the marketing research process, their comprehensiveness and 
consistency. The conclusions and recommendations of the study brought to the level of practical projects which improve 
the efficiency of the industrial enterprises of marketing research that contributes to the improvement of management 
efficiency of business processes of industrial enterprises.  

Key words : econometric model, marketing research, market volume, and industrial enterprises. 
 

Пересадько Г.А. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ  

Целью исследования является разработка эконометрической модели оценки емкости рынка продукции 
промышленных предприятий, поэтапная реализация количественной оценки емкости рынка в целом и рынка 
отраслей промышленности, в частности. Проведение идентификации оптимального метода исследования, 
анализ существующих методик оценки, а также определение их преимуществ и недостатков. 

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные положения экономической теории, современные концепции стратегического управления 
деятельностью предприятий, концепции менеджмента и маркетинга, научные труды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам организации маркетинговых исследований промышленных предприятий.  

Результаты. Проведена идентификация оптимального метода исследования оценки емкости рынка, 
проанализированы существующие методики оценки, а также определены их преимущества и недостатки. Для 
оценки емкости рынка продукции промышленных предприятий предложено использовать экономико-
математическую модель, которая, основываясь на сочетании производственного метода и метода, 
учитывающего индекс покупательной способности, идентифицирует неиспользованный потенциал рынка в 
контексте расширения предложения на нем, зависимость емкости рынка продукции промышленных предприятий 
от ряда факторов (на основе применения метода главных компонент) и учитывает их стохастическую природу (на 
основе метода множественной регрессии), определяет особенности ценообразования на рынке (на основе 
использования Марковских цепей) и влияние качественных аспектов произведенного товара на спрос на рынке 
продукции промышленных предприятий (модель Койка). 

Научная новизна. Впервые разработан научно-методический подход к оценке емкости рынка отраслей 
промышленности, которую предложено формализовать в виде результативного признака линейного 
множественного регрессионного уровня зависимости от четырех релевантных факторов (эластичность спроса, 
уровень цен, изменение макроэкономических показателей, качество продукции) путем комбинации 
производственного метода и метода на основе индекса покупательной способности.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования позволяют эффективно планировать 
деятельность промышленных предприятий и повышать результативность принимаемых решений и целей при 
проведении маркетинговых исследований промышленных предприятий, пересмотра принципиальных подходов к 
организации процесса маркетинговых исследований, их комплексности и системности. Выводы и рекомендации 
исследования доведены до уровня практических разработок, которые способствуют повышению эффективности 
проведения промышленными предприятиями маркетинговых исследований, что способствует повышению 
эффективности управления бизнес-процессами промышленных предприятий.  

Ключевые слова: эконометрическая модель, маркетинговые исследования, емкость рынка, 
промышленные предприятия. 
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TYPES OF TRANSBORDER ECONOMIES 
AND ITS IMPACT ON NATIONAL ECONOMIES 

IN THE LIGHT OF OFFICIAL STATISTICS  
 

Abstract 
The concept of transborder economy as special type of socio-economic systems in globalized world is 

defined. The differences between factors of development of national economies, regional economies and 
transborder economies are discussed: institutional, political, social, cultural and organizational differences of 
socio-economic phenomena and processes realized on the territories of different neighbouring national 
economies. The criteria of identification and delimitation of transborder economies are formulated.  

On this basis the typology of transborder economies (TE) is proposed. The following types of 
transborder economies are defined: (a) markets-based TE, (b) infrastructure-driven TE, (c) TE based on 
institutional complementarity, (d) TE based on common environmental resources, (e) TE based on socio-
economic complementarity and substitution.  

Basic factors of development of transborder economies are analyzed, with special reference to the 
differences of potentials as basic stimuli of economic cooperation in transborder regions. 

Need of developing integrated information system of statistical information for a transborder economy 
is stressed. Main challenges and difficulties of producing integrated, comparable statistical information 
describing and monitoring transborder processes and resources are discussed. The cooperation of official 
statistical agencies operating in transborder areas is the prerequisite of effective economic and social policy 
and the foundation of activities of businesses in transborder economies. Transborder statistics should be 
considered as the specific domain of official statistics in globalized economy.   

 
Types of transborder economies  

and its impact on national economies in the light of official statistics  
1. Functions of political borders between national economies in globalized environment. 
Globalization is the complex of phenomena of interrelation and multi-dimensional impacts of political, 

social, economic, technological and informational processes in global environment not limited by political 
borders of states. Political borders are defined not only in geographic space, but also in political, social, 
economic, cultural, institutional, ecological and informational space. 

The globalization is based on modern information and telecommunication technologies, technologies 
of transportation and the technologies of production and dissemination of energy and media of energy. The 
globalization processes are strictly related with the participation of individuals, businesses and governments 
in global information, transportation and energy systems and processes. Social, political and economic 
subjects are the stakeholders of global economic and social processes and systems. The stakeholder share 
becoming more and more dependent on those processes and systems.  

The interrelations between particular political subjects (countries, governments, public administration, 
political organizations), social subjects (NGO’s, cultural and social organizations), economic subjects 
(businesses, consumers, producers), and global systems of interchange of information, transportation and 
energy are not reciprocally balanced in globalized world in this sense that most of countries, governments, 
businesses are dependent on global systems production and distributions of information, energy and 
transportation services, but those systems are not dependent on particular countries and subjects. The only 
exceptions are most powerful countries that are able to influence and control the activities of organizations 
and subjects managing global networks of finances, information, energy, trade and transportation processes. 
Other countries do not have the power and instruments for effective control of global processes, even on 
their own territories. 

In globalized economy the countries, societies, national economies and regions are fuzzy systems. 
Main features of fuzziness of those systems are following: 

(a) The borders are delimitating geographic space of countries as political systems, i.e. the borders are 
delimitating and separating geographic spaces of functioning of national laws and procedures regulating 
political, social and economic activities, and the spaces on which political institutions (governments) are 
executing the laws; 
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(b) In globalized world many social, economic, ecological processes and informational are crossing 
political borders of countries and are operating on territories of many countries, especially extensively the 
cross-border penetration of those processes is taking place on the territories of neighbouring countries; 

(c) The delimitation of geographic space of national economies and national social systems needs to 
take into account the activities of national subjects of our country on the territories of neighbouring countries 
and the activities of foreign subjects – residents of neighbouring countries, on the territory of our country; 

(d) Analyses, evaluation of social and economic situation and decisions of governments and 
businesses should take into account the impact of  subjects and processes of our country on neighbouring 
countries and vice versa the impact of processes and subjects of neighbouring countries on our national 
economy and society.  

The fuzziness of borderlines delimitating countries and national economies in globalized world, in 
globalized economy and the intensity of social and economic processes in transborder areas needs new 
theoretical foundations in economic sciences, especially in macroeconomics as well as in regional 
economics. Basic theoretical approached in macroeconomics and in microeconomics were based on the 
category of national economy as the reference system for other economic categories. For example, analyses 
of economic growth and development are based on the SNA (system of national accounts), in which precise 
identification and delimitation of the system of national economy is the kernel of all other concepts, theorems 
and criteria of evaluation.  

The approach to economies based on and limited to the SNA and the categories of the system of 
national accounts is not sufficient in globalized economy. One of important task of economic theory is the 
development of theoretical foundations of transborder economy as special discipline in economic sciences 
and the need of methods of monitoring and analyses of social and economic phenomena and processes in 
transborder economies. 

This paper is the contribution to the developing of methodological approaches focused on the 
identification, delimitation and monitoring of transborder economies as special types of mezoeconomic 
systems in globalized political, social and economic environment. 

In transborder economics the borderline between countries is not the line of delimitation between 
different national economies, but the line along which are concentrated economic and social processes 
realized in the territory of regions of two or more national economies. The borders are the lines integrating 
two or more political, social and economic systems of neighbouring countries. The differences of between 
those systems on the territory of transborder economy are stimulating more extensive economic and social 
processes.  

Higher dynamics of social and economic processes in transborder regions is the effect of differences 
of potentials and complementarity of potentials, both social, cultural, political, economic and environmental, 
on relatively small geographic area. Main stimuli of dynamics of social and economic processes in 
transborder regions are have political and institutional character.  

Economic and social policy of governments of neighbouring countries in transborder areas needs 
scientific theoretical, methodological, factographical and statistical basis characterizing all factors that may 
create and may have the influence on differences of potentials, complementarity and substitution of 
economies, economic and social subjects. Typology of transborder economies is the foundation of 
elabourating useful theoretical and methodological approaches for analysis and socio-economic policy and 
cooperation in transborder regions.  

2. Transborder economy and transborder process – definitions and attributes 
Transborder economy is a political and socio-economic system composed of concatenated sets of: 
A. transborder socio-economic and technological processes; 
B. transborder technical, economic, social and ecological infrastructures;  
C. transborder common natural and environmental resources; 
D. transborder institutions. 
 
Ad A. Transborder processes . The key category intransborder economics in the concept of 

transborder process. 
Transborder process is an integrated economic process in which: 
− specific phases of a process are  realized on the geographically neighbouring territories of two or 

more political and administrative systems;  
− stakeholders of his process are operating on neighbouring territories of different political and 

administrative systems. 
Transborder process is an economic, social, technological and/or ecological process characterized by 

following attributes:  
1) transborder process is realized within the frames of different national systems of laws, regulations 

and institutions of two or more countries;  
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2) the activities of transborder process are realized on the neighbouring territories of two or more 
countries; 

3) the stakeholders of transborder process are the subjects (individuals, businesses, governments, 
political and social organizations) that are the residents of two or more different countries (or other political 
and legal systems); 

4) the stakeholders of transborder process are establishing regular, relatively stable cooperation links;  
5) the stakeholders of transborder processes are using the infrastructures linking the regions located 

close to the political borders (e.g. transportation and energetic infrastructure, natural resources, financial 
infrastructure, legal infrastructure, social infrastructure). 

Most common transborder processes are: 
− transborder retail trade,  
− transborder wholesale trade, 
− transborder labour market, 
− transborder companies, 
− transborder cooperation of companies, 
− transborder outsourcing, 
− transborder services for businesses, 
− transborder services for households  
− transborder services for transborder activities, e.g. telecommunication, security services, insurance 

services, cross-border transport of employees, banking and money transfer services, border crossing and 
border control services. 

Ad B. Transborder infrastructure – integrated technical, economic and social infrastructural systems 
that are operating and used on the geographically neighbouring territories of two or more political and 
administrative systems. Development and maintenance of common transborder infrastructure is related with: 

- road transport infrastructure, 
- railway infrastructure, 
- energy production and supply infrastructure,  
- telecommunication infrastructure, 
- infrastructure related with security and protection against natural and technological disasters and 

catastrophes. 
Common transborder infrastructure is developed especially in those regions along the borderlines that 

had been for longer time the entire internal parts of other countries.  
In European region, in Africa and in some regions of Asia the processes of changing political borders 

have changed the space of national economies after 1st and 2nd World Wars, as well as in the 90th of XX 
century, during which in many countries basic structures of transportation, energy, defence infrastructures 
and most important layers of social and industrial infrastructure were built. Also in first decades of XX century 
in many regions of the world the processes of changing political borders are taking place. It is usually 
connected with strong political and military tensions.  

The consequence of changes of political and economic borders for the infrastructure constructed in 
other political order is that many expensive developments are becoming useless and many constructions 
and systems are becoming underdeveloped.  

Development of international globalized market economy and liberalization of international trade and 
economic cooperation, establishing of free trade zones, common markets and single markets, creates new 
economic situation especially in transborder areas for infrastructures of regions. Countries and regional 
authorities are given the opportunity of transborder optimization of all kinds of infrastructure: technological, 
economic, social, ecological. Main factor of optimization is the transborder effect of scale of infrastructure – 
building infrastructural developments for common use of all subjects and citizens of transborder region.  

One should remember that the costs of restructuring the infrastructures that may be optimized and 
adopted to the needs of transborder economy as one socio-economic system are as a rule very high and 
market-driven subjects are not interested in investing in new infrastructure. The initiative of infrastructural 
development of transborder areas is the competence and duty of central and local governments of 
neighbouring countries creating transborder economy.  

Ad C. Transborder resources . Development of transborder economy by liberalization of economic 
and social cooperation in neighbouring regions of countries is also the opportunity of optimization and 
common use of national resources existing in transborder regions. The following resources should be taken 
into account: 

− Social resources: use of labour resources, providing social services (education, health care, social 
care) for all population in transborder economy; 

− Cultural resources: common care, development and use of cultural resources of transborder areas, 
with special reference to cultural monuments and institutions supporting multinational cultural activity;   
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− Ecological resources: protection and sustainable development of ecological resources creating 
transborder complexes (e.g. landscape resources, forests, water resources: rivers, lakes, air), coordination 
and control of use of natural resources by all parties of transborder region; 

− Industrial resources: soils of minerals, industrial constructions that may be used jointly by subjects 
operating in transborder economy.  

The specification of resources presented above shows that the subjects operating in transborder 
economy may gain better conditions of economic and social development than in the border area of one 
country only.  

However it should also noted that intransborder economy the risk and the transactions costs of 
activities may be much higher for foreign subjects, as the result of differentiated institutional environment and 
incomplete information available for foreign subjects operating in transborder areas of other countries.  

Ad D. Transborder institutions . Institutional transborder potentials are the laws, regulations, 
administrative procedures and organizational units: governments, other organizations authorized by the 
governments to realizing the functions and duties determined in laws and regulations, related to transborder 
systems and processes. 

In transborder areas institutional regulations are decisive for creation and development of transborder 
economies. The harmonization of regulations and cooperation of institutions (governments, political, socials 
and economic organizations) is the prerequisite of effective, positive use of complementarity and substitution 
of processes, results of asymmetries of capitals (human, social, institutional) and diversification of resources 
(natural, industrial, infrastructural, ecological, cultural).  

 
3. Typological criteria of classification of transborder economies 
Institutional interventionism and socio-economic policy in transborder regions is based on the 

cooperation of governments of countries and harmonization of regulations and administrative decisions. The 
harmonization of activities of governments is possible if and only if all parties (central and local governments) 
understand that transborder economy for participating national economies is the non-zero sum game (using 
the terminology of game theory). That means that the benefits thank to the cooperating and harmonizing 
policies on regional and local level of transborder economy will gain all parties of all countries although some 
of the will gain more, some will gain less.  

The danger for development in the area of transborder economy is the adoption by local governments 
the model similar to that of the prisoner’s dilemma (using the concept of game theory). That approach means 
that regional and local governments are supporting national subjects by discrimination of foreign subjects 
operating in transborder region. If such policy is realized, all parties will be losers.  

Because of the propensity of some people working in local governments to adopting the “prisoner’s 
dilemma” model instead of the “non-zero sum game” model it is important and useful for practical reasons to 
explain to local and regional politicians the specificity of different types of transborder economies. For that 
reason the typology of transborder economies is the methodological foundation of international 
harmonization of regional policy of governments of neighbouring countries.  

The criteria of defining types of transborder economies are focused on identifying the factors that are 
integrating or disintegrating economic and social processes realized in transborder space. Main factors are 
following:  

A. Asymmetry of potentials and capitals of  national areas of transborder economies  
− asymmetry of social, technological and economic potentials,  
− asymmetry of information potential, 
− asymmetry of human and social capital,  
− asymmetry of institutional capital. 
B. Asymmetry of institutional regulations, laws and procedures. 
C. Asymmetry of resources located in the space of transborder economy on the territories of 

different countries. 
D. Complementarity of processes and systems based in the space of transborder economy on the 

territories of different countries. 
E. Substitution of processes and systems based in the space of transborder economy on the 

territories of different countries. 
F. Political environment  of development of international cooperation and its realization by 

transborder processes and systems of cooperating political, social and economic subjects – residents of 
neighbouring regions of countries. 

On the basis of the criteria specified above it was elabourated the proposal of typology of transborder 
economies. 

4. Types of transborder economies 
On the basis of case-studies of transborder economies in selected regions of the world, the following 

typology of transborder economies is proposed. 
A. Historically sustainable transborder economies 
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B. Policy-driven transborder 
C. Resources-driven transborder economies 
D. Industrial processes-driven transborder economies 
E. Trade-driven Policy-driven transborder 
F. Markets-driven transborder economies 
 
Ad A. Historically sustainable transborder economies. 
Historically sustainable transborder economy is the cross-border social and economic region that 

was developing for relatively long time within the borders of one political system (state, federation or 
confederation), and in some point of time was divided between two or more neighbouring states because of 
political changes of borderlines. The parts of such region were incorporated by different political systems 
(states) and are now functioning in different environments of legal, administrative and economic specificity of 
those countries.  

The creation and development of historically sustainable transborder economies is observed all over 
the world as the consequence of historical processes of political changes and rising and territorial changing 
of states. In some periods of time those processes were very extensive, e.g. processes of colonization of 
continents by few European states that started by the end of Middle Ages.   

Recently in the European region the processes of creating transborder economies that were in the 
past entire parts of larger states took place after the wars in XX century (first and second world wars), mainly 
in Central and Easter Europe.  

Similar processes also took place in the beginning of transition in the 90th (creation of independent 
states on the territories of Yugoslavia and Soviet Union).In numerous places new political borders were 
cutting economic historically developed regions on the basis of ethnic criteria or more often – as the result of 
voluntary decision of politicians of more powerful countries.  

For decades the regions of historically sustainable transborder economies were – as a rule – 
peripheral for national economies. Integration and liberalization processes in the European Union and in 
other parts of the world by the end of XX century have created new opportunities of social and economic 
development of those regions. Numerous transborder regions of that type received powerful stimuli of 
development thanks to traditional structure and level of development of economies from one part, and from 
the other – using positively institutional asymmetries between countries.  

The prerequisite of development of historically sustainable transborder economies is the long term, 
stabilized harmonization of institutional regulation and proper political cooperation on all levels of the regions 
(local, regional and central governments). 

Examples of that type of transborder economies can be pointed out in Central Europe, e.g. Polish-
Ukrainian transborder region, Slovakian-Ukrainian transborder region, Austrian-Hungarian-Slovakian 
transborder area. Also that type of transborder economies is developing in numerous places of the borders 
of the states – members of the CIS (Community of Independent States of the former Soviet Union).  

Ad B. Policy-driven transborder economies. 
Policy-driven transborder economies are the cross-border regions created by political agreements 

of governments of neighbouring countries. The objective of establishing policy-driven transborder economy 
is peaceful coexistence and cooperation of local societies living in the border area of countries. Policy-driven 
transborder economies are often the result of political and - to some extent - ideological projects of 
international cooperation.  

“Classic” examples of policy-driven transborder economies in Europe are so-called Euroregions. The 
idea of Euroregions was originally initiated by European politicians who – erroneously – thought that all 
conflicts in Europe (including wars) were caused by tensions between ethnic or religious groups living along 
borderlines of national countries. The institutions of the European Economic Community in early 60th 
decided to institutionalize and to support – also financially – the establishing of international regional 
cooperation of local governments and businesses in regions that seem to be the potential places of ethnic 
conflicts.  

Financial and political support from the budget of EEC was met – no wonder – with great interest of 
local governments and communities of peripheral regions of many European countries. In many regions 
were organized active forms of cooperation of governments, social organizations and businesses. 
Institutional support in Euroregions was focused on transborder cooperation of cultural, scientific and social 
organizations, and local governments.  

It should be stressed that the delimitation of geographic space of Euroregions is the political decision 
of central and regional governments of interested countries. Economic prerequisites of region are of 
secondary importance.   

The Euroregions as the institutionalized form of transborder cooperation occurred to be successful. It 
was adopted also in other regions. Now, after more than 5 decades of experience of Euroregional 
cooperation the Euroregions are sustainable form of transborder cooperation in all domains of economic and 
social life of neighbouring regions in all parts of Europe.  
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Ad C. Resources-driven transborder economies 
In many regions the natural, economic and social resources are located close to political borders or 

are crossing political borders. For example the soils of industrial resources, the natural resources that is of 
value for tourism, recreation, cultural resources, especially cultural and historical monuments.  

Processes of liberalization of trade and international economic cooperation have created the 
possibilities of may be jointly used or protected more effectively by neighbouring regions of different 
countries. Those resources should be treated as common value. Harmonization of joint use and protection of 
the transborder resources is the prerequisite of sustainable development of resource-driven transborder 
economy. Local and national governments should understand that in longer perspective the exploitation of 
the resources should be subordinated to common benefit of all regions.  

The development of resource-driven transborder economy is based on harmonization of use and 
protection of common resources, and the competition of businesses operating in those areas. The absolute 
priority should be given to sustainable development and protection of common resources. Excessive 
exploitation and wasting of common resources means the losses for the transborder region as a whole (e.g. 
polluting of common water soils – lakes, rivers, bays - by businesses of one country hoping that the costs of 
pollution will we paid by other regions). Short term economic egoism of businesses of one country soon will 
waste the potentials of development of the transborder region as a whole.  

The prerequisite of effectively and sustainability of development of resource-driven transborder 
economies is the understanding by all parties – governments, businesses, social organizations – that the 
resources are common goods. There should be established and obeyed reasonable laws, rules and 
procedures of use and protection of those resources and the forms of cooperation of competing businesses. 
Good examples of effective cooperation of competing businesses of resource-driven transborder economies 
are tourist regions in mountain areas in Europe (e.g. tourist region of Alps, Tatra mountains, sea resorts in 
Mediterranean regions of Italy, France and Monaco, cultural and historical transborder region of Austria, 
Slovakia and Hungary - triangle: Vienna-Bratislava-Sopron, USA-Canada Niagara Falls region etc.). 

Ad D. Industrial processes-driven transborder economies 
Industrial agglomerations, industrial basins and clusters located in cross-border territories are special 

type of transborder economies. Main factors of development of that type of transborder economy is 
technological cooperation of businesses – residents of other countries and common use of industrial 
resources needed for more effective economic activity.  

Industrial transborder economies may create for businesses wide possibilities of benefitting from 
comparative costs effects and effects of scale, transborder outsourcing and joint development of facilities 
of research and development centres, education and training of staff, transfer of know-how and development 
of services for production, businesses and environment protection facilities.  

The prerequisite of effective and sustainable development of industrial transborder economies is the 
harmonization of laws regulating economic activities of businesses operating in cross-border industrial 
agglomerations and basins and institutionalization of international control obeying laws and procedures 
protecting sustainable development and maintenance of common facilities. 

Ad E. Trade-driven transborder economies 
Trade driven transborder economies are the economic cross-border areas in which dominating factor 

of cooperation are the cross-border retail or wholesale trade between subjects – residents of neighbouring 
regions. Main stimuli of that trade are the asymmetries of prices and transaction costs of some goods and 
services. 

The differences of prices in closely located neighbouring areas along borderlines are caused – as a 
rule – not necessarily by asymmetries economic and natural conditions, but most often by asymmetries of 
administrative regulations, e.g. taxes, licenses for production, technological standards, regulations of prices, 
subsidies, administrative costs of transactions.  

Trade-driven transborder economies are very dynamic economies. The development of transborder 
trade of goods and services is developing quickly as local retail trade, small scale exports and imports 
organized by individuals and small businesses. If the asymmetries of costs are sustainable, wholesale forms 
of transborder trade and common transborder trade companies (mainly small and medium establishments) 
are developed.  

The effectively of cross-border trade high and the costs of organizing the business are low. Because 
of that in many border areas the transborder trade-driven economies are developed.  

However any changes of asymmetries, e.g. changes of tax policy, environment protection rules, 
limitations of exports and imports of some goods and services, may change dramatically the conditions of 
cross-border trade in the area.  

The sustainability of trade-driven transborder economy depends on economic policy and legal 
regulations and administrative practices of countries.  

Ad F. Transborder labour markets 
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Transborder labour markets are developing in the regions, in which there are significant asymmetries 
between demand and supply of labour on relatively small geographic area.  

 The following factors are influencing the development of transborder labour markets: 
− Differences between supply and demand of labour on different sides of the border between 

neighbouring regions; 
− Differences between wages and salaries; 
− Difference of exchange rates of local currencies in which the employees are paid on the territory of 

each country; 
− Costs and time of commuting, costs of jobs paid by employees (e.g. accommodation, insurance, 

subjective evaluation of conditions of life); 
− Skills and reliability of employees for employers; reliability of employers for employees; 
− Development of shadow or non-registered labour market; 
− Language barriers;  
− Political and social acceptance of labour migrants by governments and local societies; 
− Sustainability of transborder labour markets: seasonality of demand for labour, business cycle 

situation in the courtiers offering jobs for transborder labour migrants. 
 Transborder labour markets have significant importance for regional development of peripheral 

regions of larger countries. For small-scale national economies transborder labour market are of 
macroeconomic importance.  

 Transborder labour markets and trade driven transborder economies are the forms of cross-border 
cooperation that are dynamically developing in many cross border areas all over the world.  

5. Delimitation of transborder economies  
 Methods and criteria of delimitation of transborder economies depend on the type of transborder 

economy. The delimitation of transborder economy is multi-dimensional and multi-criteria process embedded 
in geographic space.  

 Basic dimension of delimitation of transborder economies is geographic space around the 
borderlines of neighbouring countries. The delimitation of geographic space of transborder economies is 
defined on the basis of economic, social, environmental and institutional criteria relevant to specific types of 
economies, with special reference to the complementarity and substitution, sustainability, compatibility and 
harmonization of: 

− resources, 
− infrastructures, 
− economic processes, 
− labour markets, 
− institutions. 
 From the point of view of delimitation transborder economies are dynamic socio-economic systems. 
6. Harmonization of official statistical systems as the informational prerequisite of development of 

transborder economies 
Important attribute of political and economic cooperation, especially in the European region, is the 

change of social and economic functions of political boarders. Political borders between countries in large 
part of the world have played the function of geographic delimitation of national economies and societies. 
Political boarders separated different political, legal, social, economic and monetary systems. Global system 
of statistics was based on the concept of national economies.  

Political changes accelerated by democratization, integration processes and transition processes in 
many regions of the world have created new situation for official statistics. Basic statistical entity of global 
statistical system (coordinated by the UNSC) – national economy – became fuzzy. Moreover, some sectors 
of national economy are operating on international and global scale, e.g. banking and finances, transport, 
communication, information sector (mass media), research and development etc. 

The fuzziness of national economy as a statistical category has the impact on the system of national 
accounts and on the interpretability of basic macroeconomic statistical categories. The macroeconomic 
indicators of the SNA have to be estimated on the basis of data from collected within the frames of countries, 
while economic and social processes are crossing the borders, and economic subjects are operating on 
many national markets. The estimates of GDP and related categories are based to large extent on 
conventions, less on precise algorithms and on complete source data. In transition countries the precise 
estimation of statistical aggregates is more difficult because of dynamic changes of information environment 
of statistics generating gaps and holes in reliable information sources. 

Specific information needs of users representing regional governments and entrepreneurs were 
generated by dynamic social and economic processes that are taking place in transborder regions. In small 
scale national economies statistics the transborder processes is also of interest of central governments.  

The dynamics of transborder processes extremely high along the borders between economic systems 
that differ much in the areas of laws, economic regulations and of the level of economic and social 
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development (laws regulating economic activity, taxes, wages and salaries, laws on labour, social insurance, 
health insurance, environmental regulations, formal administrative procedures and their informal, practical 
implementation, like corruption and safety). 

The “differences of potentials” between neighbouring regions are stimulating and accelerating the 
activity and cooperation between enterprises. Good political relations between countries and regional 
governments are facilitating the cooperation of local governments along the border is also stimulating 
economic and social cooperation. Statistical identification and measuring of the “differences of potentials” in 
transborder regions may help the governments to support positive processes and phenomena of transborder 
cooperation as well as to eliminate or reduce negative social and economic processes.  

Main statistical indicators characterizing the “differences of potentials” are the indexes or variables 
characterizing the differences in: 

- Prices of comparable goods and services, 
- Wages and salaries, 
- Access to labour markets, 
- Laws regulating labour markets, 
- Supply of goods and services, 
- Access to social services (health, education), 
- Laws regulating economic activity (taxes, social insurance, reliability of financial system, risks of 

economic activity etc.), 
- Ecological laws and practices,  
- Safety and security of economic activity (laws, transparency, anti-corruption measures 
- Quality of infrastructure (transport, energy, social infrastructure), 
- Access to the markets of other regions (e.g. to the EU single market, to free trade zone of the CES 

as a whole), 
- Policy in the field of non-registered economic activity and shadow economy. 
For example, the experiences of Polish statistics (Regional Statistical Office of Rzeszow and the 

Center of Transborder Statistics) have elaborated specific methods of delimitation of transborder areas, 
methodology of monitoring and evaluating the differences of potentials and synthetic indicators of 
transborder cooperation. Those methods were verified, and implemented in cooperation with regional 
statistical services of Slovakia, Ukraine, Belarus and Russian Federation (Kaliningrad region) in the 
transborder regions along east, south and north boarder of Poland with those countries.  

The results of the transborder surveys and analyses have proven that transborder statistics should be 
considered as the specific domain of official statistics. It was also proven high importance and usefulness of 
specific transborder statistics methods for monitoring and explanation of economic and social processes, 
especially on transnational regional level.  

It seems that in progressing liberalization of international trade, more free transfer of goods, services, 
money (investments, remittances) and more free migration of people, growing scale of international 
infrastructural projects, the transborder statistics should become standards segment of official statistics.  

Information produced by transborder surveys may help governments to identify and evaluate different 
forms of transborder cooperation, to program and plan joint actions and projects in for optimizing transborder 
infrastructure, establishing proper rules of competition stimulating the development on all sides of political 
borders of countries1.  

Transborder economies need harmonized information. This information should be supplied first of all 
by official statistics. However a global system of official statistics is based on the idea of national accounts 
(SNA). Basic social, economic and even ecological objects in official statistics are national economies 
delimited by political borders of countries. In international statistical standards the concepts describing 
transborder processes do not exist up to now. Statisticians and economists that are trying to measure and to 
analyze transborder phenomena and processes have to use official statistical categories and data 

                                           
1 For example in Poland the Krosno - based Center of Transborder Statistics of the Regional Statistical Office in 
Rzeszow in cooperation with universities and local governments is preparing the project of monitoring and surveying the 
external Easter border of the European Union “From Barents’ Sea to Black Sea”. Preliminary interest in joining this 
project was expresses by most of the statistical services of the countries along this borderline. It seems that this project 
would be good opportunity for more extensive development of specific methods of transborder statistics and for 
verification of those methods in statistical practice. It is expected, that the experiences of statistical identification, 
monitoring and analysis of transborder processes of the countries along the borderline from Barents Sea to Black Sea, 
that represent highly developed economies, post-transition countries and the countries in different advancement of 
transition processes in society, economy and in official statistics, would contribute to the progress of official statistics on 
global scale. 
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elabourated for national economies as autonomous social and economic objects. Also categories and data 
measuring economic branches are describing branches as entire parts of national economies as a whole.  

This “SNA-centralism” does not meet the information beets of economists and practitioners in 
governments and businesses in transborder economies. Simple “bringing data to comparability” on the basis 
of official statistics of countries is not sufficient for modelling and decision making in transborder regions. 

There is the need of defining transborder statistics as specific domain of statistics. The transborder 
statistics should define categories relevant to identification, delimitation and measuring transborder 
phenomena and processes. Building transborder statistical data bases is strongly recommended.   

The foundation of transparency of social, economic and ecological processes on international scale is 
the implementing of relevant international statistical standards by all partners. Extremely important are 
metainformation and parainformation standards.  

The process of implementing international metainformation standards in official statistics is rather 
advanced and the use of them in statistical surveys is rather common. Statistical agencies that are using 
national classifications, nomenclatures and definitions of terms, have elabourated, are maintaining and 
updating the classifications, nomenclatures, code lists, glossaries of terms, correspondence tables and 
methodological comments to definitions of concepts, algorithms of computing indexes and derived indicators. 

In transition countries as well as in post-transition countries the processes of implementing new 
standards and methods in official statistics are rather well documented. This documentation is helpful for 
external end users for retrieval and interpretation of data. However often those detailed documentation is not 
available for the public, on the website of statistical agency. The access to full metainformation resources, 
including detailed documenting of methodology, is the task of statistical agencies. This obligation was 
directly was expressed in the UN Fundamental Principles of Official Statistics. 

Official statistical and administrative information systems are very complicated and non-transparent for 
external users, even for regular users. Usually the retrieval of relevant data is the process of several stages 
of identification: 

1) country or region 
2) information system 
3) survey 
4) data base  
5) data file 
6) pertinent data 
7) metainformation relevant to retrieved data 
The multi-level process of retrieval and access to information is realized with the help of 

parainformation. As it was mentioned above, the information on information systems, processes, resources 
and stakeholders is called parainformation2. The development of statistical parainformation systems is in 
rather early stage of development. Methods of designing and managing parainformation have been 
developed by information scientists and widely adopted in librarianship and in scientific and technical 
information systems. It seems that statisticians should study the methods and practical experiences of 
librarians and adapt them creatively to the specificity of statistics.  

For effective, user – friendly retrieval of statistical data there are necessary coherent metainformation 
standards and – what is still in the phase of research and experimental implementations – statistical 
parainformation standards. Harmonization of parainformation standards on international scale is still the 
future, hopefully not very distant future. 

Practical information retrieval in heterogeneous information systems environment requires complex 
parainformation bases and metainformation bases. End – users should be given the tools for full identifying 
the existence of pertinent information in information systems, databases and publications. They should be 
navigated, how to access pertinent data, what are legal, economic administrative and technical constrains 
and conditions of access and use of required information. The answer to such questions shall be given by 
statistical parainformation bases. After getting positive answer from parainformation base, the users should 
be navigated to next phases of retrieval, accessing metadata base, formulating detailed queries in metadata-
based retrieval language. The end – users should get final information together with all relevant 
metainformation.  

However it would be a wishful thinking to expect that standards harmonizing parainformation on 
international scale will be commonly used in short time. Official statisticians are in the beginning of 
developing harmonized parainformation systems. What seems to be realistic is the designing of common 
platforms for storage of structured parainformation. The idea of such platform is presented below. 

In many information systems (librarianship, scientific and technical information, business information 
etc.) effective tools supporting transparency and interchange of information on international scale are 

                                           
2 The term parainformation was proposed by ICT experts for information on information systems, processes, resources, 
and stakeholders of information systems and processes. This term is not correct etymologically, but it occurred very 
useful in practice. 
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metainformation and parainformation platforms. In librarianship and in scientific information systems the 
interchange of information via metainformation and parainformation platforms is rather common. However in 
administrative and statistical information systems those methods and experiences are known by IT 
researchers. Statisticians have not paid the attention to the achievements of their colleagues from libraries 
and scientific information management centers. It seems that main problem of rather conservative approach 
of statisticians to information retrieval methods and techniques is the monopolistic position of official 
statisticians on their segment of information market, the monopoly for production and dissemination of official 
statistical data man metadata. However this monopolistic position has come to the end in the field of 
dissemination. Dissemination of official statistical information is in hands of specialized portals, professional 
mass media as well as other intermediaries on information markets (national and international press 
agencies, info brokers etc.).   

Dissemination of statistical information and metainformation by the mass media and other 
intermediaries for the public, for non-professional, casual users could be accepted by statistical offices, if the 
mass media and intermediaries obey the rules of precise representation and interpretation of real content of 
statistical data. In case of dissemination of erroneous data, erroneous interpretation and incorrect 
presentation of statistical variables, indicators and indexes, statisticians should actively react explaining the 
errors (see UN Fundamental Principles of Official Statistics).  

In modern ICT environment official statistical institutes have got new, exceptional opportunity of direct 
dissemination of statistical information to all professional users and to the public using Internet. The modern 
ICT enables also to define individually profiled information services for regular professional users and to 
provide direct information services for “VIP-users”. Those users could also be offered direct access to 
statistical data and metadata stored in database system or data warehouses.  

Problem that needs improvement is the lack of simple, reliable, end – user friendly query languages 
for data and metadata retrieval. Usually each survey has its own metadata. Each database system is using 
specific procedures for accessing data and retrieving relevant information. On international level those 
problems are much more complicated. The postulate – often met in statistical ICT literature – standardization 
ex ante of all catalogues of statistical variables in the NSS, harmonization of names of variables and 
developing on this basis one query language for all surveys and data sets generated by surveys seems to be 
pure wishful thinking.  

Much more realistic is the developing of tailored metadata and paradata bases realizing the functions 
of the gateways between end – users and statistical data stored and maintained in existing forms and 
structures. Those retrieval gateways – metadata and paradata platforms – are scalable according to the 
possibilities and need of statistical systems and end-users. They could be developed also for heterogeneous 
complex of many NOSIS’ in the form of common meta- and parainformation platform. The meta- and 
parainformation platform can also work in multilinguistic environment, storing metadata in many national 
languages and maintaining multi-linguistic correspondence tables. 

The concept of the statistical common meta- and parainformation platform for retrieval and 
dissemination of statistical and related data is the adoption of similar platforms that are constructed in many 
other (but not in official statistics) information retrieval systems for multi-linguistic hypertexts. From 
technological point of view the parainformation platform is the data warehouse storing weak – structured 
information describing in harmonized form the objects of NOSIS’ and related information systems and 
resources. Basic metainformation and parainformation objects stored on the platform are following: 

� Statistical offices (institute, office, regional and local units) and its organizational structure 
� Metadata bases: classifications, nomenclatures, code lists, registers, frames, glossaries) 
� Statistical surveys 
� Administrative records 
� Administrative data sources 
� Primary records used as statistical data sources 
� Statistical microdata bases 
� Statistical output data bases and warehouses 
� Publications containing official statistical information 
� Archived statistical files 
� Stakeholders of statistical processes: managers of source records, respondents, intermediaries, 

users (all types). 
The parainformation platform should also store the descriptions of similar objects of statistical systems 

of ministries and other institutions realizing official statistical processes. It is recommend to store on the 
statistical parainformation platform not  only statistical paradata but also the structured descriptions of 
objects belonging to other infrastructural information systems of the country, e.g. national information 
systems of taxes, social insurance, health insurance, registers of population, business registers, territorial 
registers, registers of infrastructural objects etc.  
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General model of structured description of objects stored in the platform is the documentation format 
in library or in scientific information system adapted to the specificity of each type of information system and 
process. It seems that the list of objects can easily be reduced to limited number of types of objects. 

The parainformation platform should be opened for all interested statistical agencies that are ready to 
share their parainformation a description of statistical objects listed above in standardized structures and 
form, and – reciprocally – to get free and full access to equivalent parainformation supplied by other 
stakeholders of the platform, i.e. the parainformation on other official statistical and administrative systems. 

The parainformation platform as the common tool for navigation in numerous national statistical 
information systems is simple, cheap and effectively supporting the statistical information retrieval in 
heterogeneous international environment. The parainformation requirements do not interfere in existing laws, 
procedures and structures of statistical systems of participating countries and statistical offices. Each 
national statistical agency may take the decision of the scope of parainformation that is willing to deliver to 
the platform for dissemination and interchange both on national and international level. The parainformation 
platform is adjusted to the specificity and constrains of heterogeneous international environment. 

7. Conclusions  
From the considerations above the following conclusions for transborder official statistics shall be 

driven: 
− Transborder economies are specific economic systems in globalized, institutionalized world. 
− Transborder economics as a specific domain of economic sciences is needed for identifying, 

delimiting, observing, explaining and modelling transborder phenomena and processes, and supporting 
decision making and activities of all stakeholders operating in transborder economies. 

− Transborder statistics should be developed as a specific domain of official statistics. 
− Concatenation of best practices (expertise and experiences) of international organizations 

(coordination and standardization), developed countries (methodology, organization, technology) and post – 
transition countries (strategies,  practical methods and tools of transformation of statistical systems and 
surveys, cooperation with stakeholders) is the complex of best practices for transformation of statistics in 
transition countries. 

− Synergy effect of concatenation of best practices for transition countries is achieved thanks to the 
complementarity of statistical experiences of international organizations, developed countries and post-
transition countries. 

− “Transplantation” of best practices of one country to official statistics of countries in transition could 
be recommended only if statistical environments (laws, functions of governments, information infrastructure, 
IT) of both countries are compatible. 

− Creative adoption of best practices using concatenated experiences of international organizations, 
developed countries and transition countries seems to be pragmatic and effective approach of transformation 
of official statistics for transition countries. 

− Common parainformation platform seems to be most effective way to achieve high level of 
information transparency of transborder economies. 

− The implementation of statistical parainformation platform for transborder regions shall benefit to 
more dynamic and complex cooperation on political, economic and social spheres in transborder regions of 
all countries.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 
В сучасних умовах, коли сформувався системний погляд не тільки на наукову, а й на 

бухгалтерську практичну діяльність, необхідним є багатовекторний підхід у дослідженнях теоретико-
методологічних та організаційних проблем бухгалтерського обліку. Одним із таких векторів наукових 
пошуків є обґрунтування місця і визначення ролі бухгалтерського обліку та економічного аналізу в 
системі інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту. Особливо актуальними подібні 
дослідження стали в останнє десятиліття, що характеризується зміною форм господарювання, 
удосконаленням процесів, що відбуваються в зовнішньому середовищі, та появою значної кількості 
проблем, що виникають на підприємствах. 

Виходячи з наведеного вище, монографія∗ Руслана Феоктистовича Бруханського є актуальним 
науковим дослідженням, в якій представлене авторське бачення вирішення теоретико-методологічних 
та практичних проблем впровадження стратегічного обліку та аналізу на сільськогосподарських 
підприємствах. 

Монографія Р.Ф. Бруханського складається з п’яти розділів, які логічно взаємопов’язані між 
собою. В першому розділі “Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи 
стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств” проведений аналіз існуючих підходів 
до розробки систем обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту, обґрунтовано 
типи та види стратегій, виділено етапи розробки та реалізації стратегії та визначено місце 
бухгалтерського обліку й економічного аналізу в цих процесах. 

В другому розділі “Теоретико-концептуальні аспекти побудови системи стратегічного обліку 
сільськогосподарських підприємств” розглянуто існуючі підходи до розуміння сутності стратегічного 
обліку, запропоноване власне трактування, виокремлено його види, проведено аналіз потреб 
користувачів в обліковій інформації стратегічного характеру. На особливу увагу заслуговує виділення 
причин невідповідності облікової системи потребам стратегічного менеджменту та обґрунтування 
шляхів їх подолання. 

В третьому розділі “Методологічні аспекти побудови підсистеми стратегічного фінансового 
обліку сільськогосподарських підприємств” розкрито сутність та характеристику стратегічного 
фінансового обліку, запропоновано шляхи розвитку методики стратегічного фінансового обліку на 
основі бухгалтерського інжинірингу. 

                                           
∗ Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного 

підприємництва : монографія / Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с. 
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В четвертому розділі “Методологічні аспекти побудови підсистеми стратегічного управлінського 
обліку сільськогосподарських підприємств” проведено аналіз передумов виникнення стратегічного 
управлінського обліку, обґрунтовані його теоретико-методологічні основи. Значна увага приділена 
розкриттю питань побудови стратегічного управлінського обліку на основі ланцюжків вартості. 

П’ятий розділ “Аналітичне забезпечення системи стратегічного менеджменту 
сільськогосподарських підприємств” висвітлює шляхи розвитку стратегічної аналітичної системи 
підприємства на основі використання інформації стратегічного обліку. 

В цілому представлена до рецензування монографія має важливе значення для подальшого 
розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку, розширюючи його предмет та розвиваючи 
методологічний інструментарій відносно об’єктів стратегічного управління. На основі застосування 
системного підходу автором було виділено та обґрунтовано стратегічно орієнтовану систему 
бухгалтерського обліку та стратегічну аналітичну систему. 

Представлена монографія має практичне значення, що полягає в розробці рекомендацій щодо 
побудови систем стратегічного фінансового обліку та стратегічного управлінського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах, розробці методики формування похідного гіпотетичного 
стратегічного балансу, удосконаленні методики фінансового аналізу на основі використання 
стратегічних аналітичних показників (чисті активи, стратегічні чисті активи, чисті пасиви). 

В цілому монографія Р.Ф. Бруханського “Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту 
аграрного підприємництва” написана на високому науковому рівні, із використанням теоретичних та 
емпіричних методів наукових досліджень. Автором проаналізована значна кількість фахової обліково-
аналітичної літератури, а також наукові видання, присвячені проблематиці впровадження 
стратегічного менеджменту на підприємствах, що дозволило йому ідентифікувати ключові проблеми в 
даній сфері та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Рецензована монографія може бути використана під час здійснення наукових досліджень 
докторантами, аспірантами, магістрантами, науковими співробітниками та викладачами з 
бухгалтерського обліку, економічного аналізу та стратегічного менеджменту. 
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До 150-річчя від дня народження  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАТНОГО 
ЕКОНОМІСТА МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах глобальних перетворень різних сфер суспільних 

відносин в Україні важливими проблемами є повернення сучасним поколінням цінної спадщини наших 
видатних особистостей минулого, помітне місце серед яких займає постать Михайла Туган-
Барановського. Про його наукові здобутки добре обізнані в країнах Заходу, проте недостатньо про 
нього було відомо у нас, в Україні, особливо за період існування Радянського Союзу.  

Враховуючи вищесказане, в сучасних умовах виникає об’єктивна необхідність дослідження 
основних складових наукових спадщин видатних особистостей минулого, важливе місце серед яких 
займають праці М.Туган-Барановського. Одночасно зауважимо, що в умовах сьогодення інтенсивно 
розвиваються процеси щодо відновлення економічної стійкості у різних сферах національного 
господарства, проте відчутних результатів, на превеликий жаль, не досягнуто. Причин невдач у 
розвитку цих процесів є досить багато. Однак, на наше переконання, основні із них полягають в тому, 
що наші сучасники недостатньо вивчили і одночасно неефективно використали у практичних цілях 
напрацювання наших видатних співвітчизників минулих поколінь. Адже, сучасне розвивається на 
фундаменті минулого і є вагомою основою для його розвитку у майбутньому. Саме із-за цих обставин 
виникає об’єктивна необхідність вивчення наукової спадщини відомого українського економіста 
світового рівня М.Туган-Барановського, 150-річчя з дня народження якого минає у цьому році (2015). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження життя і діяльності видатного 
українського економіста М.Туган-Барановського присвячені праці цілої плеяди видатних науковців, 
зокрема таких. як: Ю.Бажал, К. Воблий, С. Гелей, В. Горбаченко, Л. Горкіна, С. Злупко, С. Єфремов, 
Н. Кондратьєв, І.-С. Коропецький, О.Мицюк, С.Тагарникова, Н.Тищенко та інші [1-12]. Проте, у працях 
цих вчених більше уваги сконцентровано на загальні аспекти його діяльності і в меншій мірі звернуто 
увагу на конкретизації його життєвого шляху та на результати дослідження наукової спадщини. Саме 
із-за цих обставин у цій публікації передбачено розглянути деякі аспекти життя і діяльності ученого з 
концентрацією уваги на дослідженні його наукової спадщини. Одночасно зауважимо, що в 
сьогоднішніх умовах інтенсивно розвиваються ці процеси у різних сферах суспільних відносин, проте 
бажаних результатів, як згадано раніше, не вдається досягти. Тому вивчення надбань минулого та 
використання всього цінного в сучасних умовах є важливим напрямом ефективного ведення 
національного господарства нашої держави. 

Мета дослідження. Привернути увагу наших співвітчизників до визначних діячів минулого, які 
внесли значний вклад у скарбницю наукових знань про різні сфери функціонування суспільних 
відносин. Серед таких особистостей світового рівня виділяється постать М. Туган-Барановського, 
праці якого є актуальними в умовах сучасного реформування національної економіки України, 
особливо аграрного спрямування. 

Результати досліджень. В цьому році (2015), як згадано вище, минає 150 років від дня 
народження видатного вітчизняного економіста світового рівня Михайла Туган-Барановського. Про 
нього в енциклопедичних виданнях сказано по-різному. Так, зокрема, в Малій радянській енциклопедії 
відзначено, що він «російський буржуазний економіст, один із відомих представників «легального 
марксизму» [13, с. 554], в Українському радянському енциклопедичному словнику сказано, що він: « 
російський і український буржуазний економіст, один із лідерів «легального марксизму» [14, c. 531]. 

У виданнях періоду формування незалежності України про М. Туган-Барановського написано 
так: «видатний український вчений економіст... формував напрями наукових досліджень як 
перспективну комплексну програму, що містила практичні функції наукових розробок економіки 
України, передусім сільського господарювання» [15, c. 650-651]; «український економіст, педагог, 
публіцист і громадський діяч. Всесвітнє визнання здобув за внесок у теорію кон’юнктурних коливань, 
монетарну теорію, критичний аналіз економічної теорії марксизму, історію й теорію кооперації» [16, c. 
699]; «економіст, фахівець кон’юнктурних економічних циклів, автор низки праць з теорії вартості, 
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розподілу суспільного доходу, історії господарського розвитку та кооперативних основ господарської 
діяльності» [17, c. 640]. 

Цей перелік висловлювань можна продовжувати. Однак цього робити, на наше переконання, не 
варто, тому що в них стверджується, що М. Туган-Барановський видатна особистість світового 
значення. До цього лише додамо висловлювання С. Злупка про те, що: «М. Туган-Барановський – 
вчений-новатор, якого знає весь світ, але найбільше прислужився він Україні» [12, c. 400]. І ще на одну 
особливість текстів наведених цитат необхідно звернути увагу. Це твердження у виданнях 
радянського періоду про те, що М. Туган-Барановський в одній енциклопедії представлений як 
виключно «російський буржуазний економіст», а в українських енциклопедичних виданнях добавлено, 
що він ще й «український буржуазний економіст». В сучасних умовах (про це відзначено у наведених 
вище цитатах) ім’я М. Туган-Барановського віднесено до видатних особистостей того народу, в 
середовищі якого він народився, зростав і здійснював свою діяльність і найбільше прислужився він 
Україні, тобто віднесено до видатних українських діячів. З нього знято клеймо «буржуазний». Отже, 
правда перемогла і справедливість відновлена. 

Таблиця 1 
Життєвий шлях М. Туган-Барановського  

 
№ 
п/п 

Питання, сформовані 
нами 

Відповіді з тексів вказаних джерел 

1 
Коли, де народився 
М.Туган-Барановський і 
хто його батьки? 

Він народився 1865 р. у селі Селяниківка Куп’янського повіту Харківської 
губернії в заможній дворянській сім’ї. Його – батько Іван Якович Туган-
Барановський – татарин за походженням, військовий, мати – Ганна 
Станіславівна Шабельська – українка, з сім’ї давнього князівського роду 
Мовіле-Монтвід 

2 Де він здобував освіту? 

Освіту М. Туган-Барановський отримав у Московській, Київській і Харківській 
гімназіях. З Харковом пов’язані і студентські роки. У 1884 р. вступив на фізико-
математичний факультет університету. Одночасно продовжував вивчати 
соціологію, право, політичну економію 

3 

Коли М. Туган-
Барановський закінчив 
Харківський 
університет? 

В 1888 р. закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету і 
майже одночасно правничий факультет, отримав звання кандидата 
природничих наук. У 1890 р. вийшла його перша стаття «Вчення про граничну 
корисність» 

4 

Як він здійснював 
діяльність у 
Московському і 
Петербурзькому 
університетах? 

У 1894 р. отримав ступінь магістра при Московському університеті; в 1895 р. 
став приват-доцентом Петербурзького університету, де вів власний семінарій. 
В 1898 р. у Московському університеті захистив докторську дисертацію 

5 

Які були подальші 
кроки діяльності 
М.Туган-
Барановського? 

1899 р. за політичну неблагонадійність був відсторонений від викладання. 1905 
р. повернувся на кафедру на ту саму посаду. З 1913 р. – професор 
Петербурзького політехнічного інституту. Т-Б. надавав велике значення 
розвитку кооперативного руху 

6 
Як проходило сімейне 
життя М.Туган-
Барановського? 

М.Туган-Барановський був одружений першим шлюбом з М.Давидовою, 
дочкою відомого віолончеліста Карла Юдієвичаа Давидова і Олександри 
Аркадіївни Давидової, що видавала журнал «Мир Божий». Повернувшись в 
Україну, він жив в селі Пізняки Лохвицького повіту Полтавської губернії у своїх 
друзів Русинових, а 1902 р. одружився з О.Русиновою 

7 
Участь М.Туган-
Барановського в роботі 
товариств? 

З 1908 р. брав участь в управлінні Комітетом сільських та 
кредитозбережувальних товариств, а в 1909 р. створив спеціальне науково-
громадське друковане періодичне видання і очолив журнал «Вісник кооперації» 

8 

Яку діяльність 
здійснював М.Туган-
Барановський в останні 
роки життя? 

В останні два роки свого життя безпосередньо брав участь у першому 
становленні української державності. Відразу після лютневої революції 1917 р. 
він вже в березні виїхав з Петербурга до Києва, де влітку став секретарем 
фінансів Центральної Ради з входженням у її Генеральний Секретаріат, а потім 
і першим міністром фінансів, промисловості та торгівлі 

9 
Чим був характерним 
останній рік його 
життя? 

Останній рік свого життя він присвятив викладанню у Київському університеті 
Св. Володимира та створенню Академії наук України, в якій в 1918 р. очолив 
відділення соціально-економічних наук 

Джерело: на питання 1;2;6 відповіді із джерела 3, с. 177, відповіді на 3-5 і 7-9 питання із джерела 15, с. 
651. 
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Перш ніж приступити до конкретизації викладу матеріалів даної публікації про М.Туган-
Барановського, з’ясуємо основні віхи його життєвого шляху. Зібрана й оброблена певним чином 
інформація представлена в таблиці 1. Отже, народився М. Туган-Барановський в Україні, а саме: у 
1865 р. в селі Селяниківка Куп’янського повіту Харківської губернії. Привертає увагу інформація не 
тільки, що він народився в «заможній дворянській сім’ї», але і походження його батьків. Так, зокрема, 
«його батьки – Іван Якович Туган-Барановський – татарин за походженням, військовий, а мати – Ганна 
Станіславівна Шабельська – українка, з сім’ї давнього князівського роду Мовіле-Монтвід». 
Концентрація уваги на походження його батьків обумовлена тим, що аналогічне походження мали ціла 
плеяда видатних особистостей світового рівня. Назвемо деяких із них: А.Ю. Кримський (1871-1942) – 
видатний український філолог, сходознавець, письменник. Один з найвизначніших учених світу, його 
мати – польсько-литовського походження, а батько – татарсько-білоруського. М. Зібер (1844-1888) 
походив з українсько-швейцарської родини (мати українка, а батько – швейцарсько – підданий). Про 
інших не будемо згадувати, адже це тема окремого наукового дослідження. 

Навчався М. Туган-Барановський в гімназіях різних міст Російської імперії: Москви, Києва, 
Харкова, що обумовлено передусім тим, що його батько був військовий, а життя військових має ту 
характерну особливість, що вони часто змінюють місце служби і сім’ям приходиться покидати одні 
місця проживання та виїжджати в інші. Після закінчення гімназії він вступив до Харківського 
університету на фізико-математичний факультет. Проте, напевно, його не дуже приваблювали фізика 
і математика, коли він «одночасно почав вивчати соціологію, право і політичну економію». Оця 
остання дисципліна згодом стала основою його діяльності в майбутньому. У біографії багатьох 
видатних особистостей основний фах, що здобуто у вищих навчальних закладах, не став основою 
їхньої діяльності. Покликання кожної людини, як правило, не завжди своєчасно виявляється у неї, 
тобто під час оволодіння знаннями у навчальних закладах. Інтерес до тої чи іншої діяльності 
проявляється як у процесі навчання, часто не пов’язаної з основним напрямом підготовки, так і після 
його закінчення. У М. Туган-Барановського це проявилось у період навчання на фізико-математичному 
факультеті Харківського університету, який закінчив у 1888 р. Одночасно він закінчив правничий 
факультет цього закладу, отримавши «звання кандидата природничих наук». 

Досліджуючи подальше життя і діяльність М. Туган-Барановського, можна пересвідчитись в 
тому, що він не став видатним фізиком чи математиком, хоча і закінчив фізико-математичний 
факультет університету, не проявив він себе як правник, хоча після закінчення правничого факультету 
отримав «звання кандидата природничих наук». Проте почав проявляти себе в тій галузі знань, 
основи якої він здобував в основному самостійно (зокрема політична економія). Підтвердженням 
сказаного може бути підготовлена ним перша стаття «Вчення про граничну корисність», що вийшла у 
1890 р., коли йому було двадцять п’ять років. Наступні праці ще більш обширні за обсягом і глибші за 
змістом та сутністю викладених матеріалів.  

Щодо початку його трудової діяльності, ця інформація представлена в уже згадуваній таблиці 1, 
до якої ми дещо додамо із матеріалів дослідження його життєдіяльності інших авторів. Так, зокрема, 
Л. Горкіна з цього приводу зазначає: «З 1895 по 1917 – приват-доцент С. Петербурзького 
університету; з 1913 – професор С.Петербурзького комерційного інституту та міського університету ім. 
Шинявського в Москві» [16, c. 700]. Неабиякий інтерес представляє його діяльність після бурхливих 
подій 1917 р. у Російській імперії. Після Лютневої революції (1917 р.) М. Туган-Барановський 
повертається в Україну, де включається у державотворчі процеси української держави, обіймаючи 
посади секретаря фінансів Центральної Ради, а згодом – посаду першого міністра фінансів, 
промисловості та торгівлі. Одночасно, він доклав чимало зусиль до створення: Української академії 
наук, Українського державного університету, демографічного та кооперативного інститутів. Крім того, 
брав активну участь в роботі Українського наукового товариства економістів, редагував журнал 
«Українська кооперація» та приймав активну участь в інших структурах. Останні періоди життя 
М. Туган-Барановського характеризуються такою інформацією: «у січні 1919 р., направляючись у 
складі урядові делегації УНР до Парижа, помер під час поїздки до Одеси, де й поховано» [12, c.400]. 

Абстрагуючись в деякій мірі від сказаного вище, дещо звернемо увагу на ті аспекти життя і 
діяльності М. Туган-Барановського, які мало відображені у публікаціях про нього. Це насамперед його 
особисте життя. В житті будь-якої людини: геніальної чи негеніальної, відомої чи малознаної, тобто це 
відноситься до кожної пересічної особистості як колишніх, так і сьогоднішніх періодів розвитку 
людства, є два боки однієї життєвої медалі. З одного боку, це те, що кожна людина оцінюється за 
наслідками вагомості її здобутків, а з другого, на наше переконання, необхідно все-таки висвітлити ті 
сторінки життя, які забезпечують ці видатні досягнення. Про ці сторінки життя М. Туган-Барановського 
дещо сказано вище, однак більшість з них все-таки залишається поза увагою. Проте, враховуючи 
важливість цих аспектів життєвого шляху досліджуваної нами особистості, наведено стислу 
інформацію про сімейні стосунки М. Туган-Барановського, які відображені дослідником його діяльності 
С. Гелеєм, а нами представлені у таблиці 1 у відповіді на 7-ме питання (табл.1). 

Ось такий короткий опис життєвого шляху М. Туган-Барановського відображений нами на основі 
використання матеріалів праць окремих дослідників його діяльності. Це, так би мовити, один бік його 
життєдіяльності, а другий полягає в іншому, а саме: все те, що він встиг зробити за свій 54-річний відрізок 
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свого життя. Оця друга складова представляється насамперед у його економічній спадщині, яку він 
залишив своїм нащадкам. У таблиці 2 представлені найбільш вагомі його праці. До цього лише додамо, 
що перша праця М.Туган-Барановського була підготовлена ним у 1890 р. Її назва «Вчення про граничну 
корисність» (табл.1). Як відомо, з 1892 р. М. Туган-Барановський перебував в Англії, де продовжував 
здобувати освіту. Підсумком його навчання була магістерська праця «Промислові кризи в сучасній Англії, 
їх причини і вплив на народне життя», обсяг якої становив 512 сторінок. У цій праці він досліджував 
низку фундаментальних проблем, пов’язаних із циклічним розвитком капіталістичного господарства. 

Таблиця 2 
Віхи наукової діяльності М. Туган-Барановського  

 
№ 
п/п Питання, сформовані нами Відповіді з тексту вказаного джерела 

1 
Яку працю опублікував 
М.Туган-Барановський у 1894 
р.? 

На початку 1894 р. М. Туган-Барановський опублікував магістерську 
роботу обсягом 512 сторінок під назвою «Промислові кризи в сучасній 
Англії, їх причини і вплив на народне життя» 

2 Яку популярність мала ця 
праця? 

Написана 28-річним ученим книга привернула увагу наукової 
громадськості. Друге її видання було перекладене німецькою (1921, 
1969), французькою (1913), японською (1931, 1972), англійською (1954) 
та італійською (1985) мовами. В Росії книга витримала чотири видання 

3 Що було опубліковано М.Туган-
Барановським у 1898 р.? 

У 1898 р. М. Туган-Барановський опублікував перший том праці 
«Русская фабрика», в якій на основі багатого матеріалу з історії 
російської промисловості, прослідковував закономірність її розвитку 

4 Чим була характерною 
наступна його праця? 

У 1899 р. в «Научном обозрении» з’являється нова праця  М.Туган-
Барановського «Основная ошибка абстрактной теории капитализма 
Маркса», що була початком ґрунтовного перегляду вченим економічної 
теорії К.Маркса 

5 
Що написав М.Туган-
Барановський Г. Плеханову? 

Влітку 1899 р. у листі до Г. Плеханова в Лондон він висловив глибоке 
переконання в тому, що підтримати марксизм можна лише ґрунтовною 
критикою та подальшим розвитком. У цьому, без сумніву, виявився 
його соціал-демократизм західно-європейського типу 

6 Що відбулось з М.Туган-
Барановським у 1899 р.? 

1899р. за неблагонадійність його було усунено з посади приват-
доцента і заборонено викладати в будь-якому навчальному закладі 
міста, а навесні 1901 р. за участь у студентській демонстрації 
заарештовано і вислано зі столиці до Полтавської губернії 

7 Відновлення наукової роботи 
М.Туган-Барановським 

У 1904 р. М. Туган-Барановський переїхав до Петербурга і відновив 
наукову роботу. Із найбільш відомих праць петербурзької доби 
особливо виділяється курс «Основы политической экономии» (1909) 

8 
За яку працю М.Туган-
Барановський одержав велику 
премію? 

Доопрацьоване студентське видання слухачів Бестужевських курсів під 
назвою «Лекции политической экономии». За цю працю автор був 
удостоєний великої премії Імператорської академії наук і отримав 
гонорар, за який купив землю в с. Криниця на березі Сули, де згодом 
збудував власний будинок. З 1914 р. Туган-Барановський оселилися в 
ньому 

9 
В чому вбачав М. Туган-
Барановський успіх 
майбутнього ладу? 

У жовтні 1906 р. у передмові до книги «Сучасний соціалізм в історичнім 
своїм розвитку» М. Туган-Барановський зазначав, що успіх 
майбутнього ладу може бути забезпечений лише тоді, коли будуть 
належним чином враховані різноманітні інтереси людини 

10 
Що відображав М. Туган-
Барановський у наступних 
своїх працях? 

У новій серії праць, зокрема в таких, як «Общественно-экономические 
идеалы нашего времени», «В поисках нового мира. Социалистические 
общины нашего времени» (1913). М. Туган-Барановський значну увагу 
приділив вивченню досвіду організації соціалістичних общин у контексті 
світової історії 

Джерело: [3,с.177-180] 
 
Про популярність цієї книги може служити відповідь на 2-ге питання таблиці 2, у якому 

констатується, що друге її видання було перекладене у ХХ столітті різними мовами світу (німецькою, 
французькою, японською, англійською та італійською). При цьому в Росії ця книга була видана чотири 
рази. На превеликий жаль, ця праця видатного українського економіста не була видана ні разу 
українською мовою. Ось так відносяться до цієї відомої постаті українського походження у різних 
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розвинених країнах світу і так відносилися в Україні, основи відновлення державності якої на початку 
ХХ століття він закладав. 

Не менш важливою в його науковій діяльності є праця «Русская фабрика», перший том якої був 
опублікований у 1898 р. За словами С. Гелея: «Глибокі наукові спостереження дали йому підставу 
зробити висновок, що не існує якогось особливого шляху розвитку соціально-економічних інституцій 
Росії, як це намагатися довести слов’янофіли й народники» [3, c.178]. До цього варто добавити 
твердження Л. Горкіної, яка підкреслює, що: «Ця праця стала не одним імпульсом до кардинального 
перегляду Туган-Барановським з кінця 90-х соціально-економічної та політичної доктрини марксизму. 
В «Теоретичних основах марксизму» (1905) учений доводив певну неспроможність теоретичних 
підвалин марксизму» [16, c. 701]. У праці «Основная ошибка абстрактной теории капитализма 
Маркса» М.Туган-Барановський зробив спробу корінного перегляду марксистської економічної теорії. 
Безумовно, такі результати досліджень не могли позитивно бути сприйнятими ідеологами побудови 
комунізму в Радянському Союзі і саме із-за цих обставин його було віднесено до списку буржуазних 
економістів. 

Серед інших його праць початку ХХ століття можемо виділити такі, як: 
− підручник «Основы политической економии», який був найкращим на той час у Російській 

імперії, допрацьоване студентське видання для слухачів Бестужевських курсів під назвою «Лекции по 
политической економии». За цю працю він одержав велику премію Імператорської академії наук та 
гонорар. На ці гроші ним було куплено землю у Полтавській губернії і побудовано власний будинок, в 
якому він поселився з 1914 р. Ось так оцінювались наукові праці вчених понад 100 років в 
імператорській академії наук. На суму цього гонорару і премії М. Туган-Барановський купив землю і 
побудував на ній будинок. Порівняємо наші вищі державні премії, на суму яких навряд чи можна в 
сьогоднішніх умовах купити навіть двох кімнатну квартиру; 

− «Соціальна теорія розподілу», в якій він «вважав за необхідне звільнити теорію розподілу від 
жорсткої прив’язки до теорії ціноутворення цих шкіл, першу з яких (трудову) вважав правильною, а 
другу (граничної корисності і граничної продуктивності) – недостатньою для розв’язання цієї 
проблеми» [16, c. 701]; 

− «Нариси з новітньої історії політичної економії соціалізму», «У пошуках нового світу. 
Соціалістичні общини нашого часу», «Соцалізм як позитивне вчення» та ін. У цих працях «міститься 
критичний порівняльний аналіз різних економічних і соціальних учень від давніх часів до новітніх на 
той час теорій, а також спроби їх практичного здійснення, викладено концепцію соціалізму» [ 16, c. 
701]; 

− «Соціальні основи кооперації». Ця праця була «вершиною теоретичних пошуків у галузі 
кооперативної науки, яка лише за життя автора витримала три видання. Саме ця фундаментальна 
праця ввела М.Туган-Барановського в число класиків-теоретиків кооперативного руху» [3, c. 180]. 

Ось далеко не повний перелік його основних праць, суть яких відображають значимість 
досліджень М.Туган-Барановського у різних сферах суспільно-економічних відносин. Можемо у повній 
мірі погодитися із твердженням дослідника його діяльності Л. Горкіної про те, що «вчений розв’язував 
багато важливих теоретичних проблем у неокласичній традиції, в окремих випадках його висновки 
були визначальні для розвитку економічної теорії. Учень Туган-Барановського, всесвітньо відомий 
вчений М. Кондратьєв зазначав, що хоча Туган-Барановський не створив власної школи, жодна школа 
не уникла й не зможе уникнути впливу його ідей» [16, c. 700].  

М. Туган-Барановський прожив недовге життя – всього не повних 54 роки, проте встиг зробити 
досить багато, однак його доробки були б значно більші, якби Всевишній продовжив би його земний 
вік. Про це досить влучно виразився С. Гелей, підкреслюючи: «Якщо брати до уваги те, що М. Туган-
Барановський помер на 54-му році життя, тобто зовсім ще не старою людиною, а також колосальну 
енергію, рідкісну працездатність і велику наукову продуктивність, то неважко уявити собі, скільки ще 
корисного для України зробив би цей великий подвижник науки» [3, c. 189]. До цього лише додамо, що 
зміг би багато зробити «ще корисного не тільки для України», але і для світового товариства. Його 
прижиттєвий внесок у світову скарбницю економічних знань є тому підтвердженням. 

Висновки. На основі проведеного дослідження деяких аспектів життя і діяльності М. Туган-
Барановського можна констатувати наступне: 

− він народився (1865 р.) у період ломки феодально-кріпосного ладу в Російській імперії (у 1861 
р. було скасовано кріпосне право) і переходу монархії до формування капіталістичних систем 
взаємовідносин у суспільстві. Помер (1919 р.) у період згортання основ розвитку капіталізму в Росії – у 
1917 р. відбулися дві революції: Лютнева повалила царизм, а Жовтнева припинила функціонування 
капіталізму та поклала початок розвитку соціалістичних відносин. Саме у проміжках цих глобальних 
перетвореннях планетарного значення жив та здійснював діяльність М. Туган-Барановський і процеси, 
що у них відбувалися, мали значний вплив на його життєдіяльність; 

− наукова спадщина М.Туган-Барановського становить понад 140 праць з різних питань 
економічної науки [17, c. 640], а прожив він не повні 54 роки, однак його праці відзначаються 
оригінальністю та глибиною досліджень різних сфер суспільно-економічних відносин. Їх значення 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    22’’22001155[[2277]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

352 

високо оцінено світовою спільнотою ще при його житті, не втратили вони актуальності і в умовах 
сьогодення у процесах здійснення економічних реформ; 

− невдачі у здійсненні процесів реформування різних сфер суспільних відносин в Україні 
обумовлені впливом різних причин, основні з них, на наше переконання, полягають в тому, що 
нашими вітчизняними реформаторами в недостатній мірі використовуються наукові спадщини 
минулих поколінь, важливе місце серед яких складають цінні доробки М. Туган-Барановського. Саме 
із-за цих обставин у сучасних умовах виникає об’єктивна необхідність в деталізованому вивченні 
надбань минулого і все цінне використовувати у процесах реформування різних сфер суспільних 
відносин в Україні.  
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Шульський М.Г. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАТНОГО ЕКОНОМІСТА 

МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 
В статті проведено дослідження життя і діяльності відомого українського економіста світового 

рівня Михайла Туган-Барановського, 150-річчя з дня народження якого минає у 2015 р. У процесах 
дослідження звернуто особливу увагу не тільки на дати його життєвого шляху, але на здобутки, які 
ним були досягнуті. Це, перш за все, його відомі світовому співтовариству праці, які ввійшли у 
скарбницю наукових знань з різних сфер суспільних відносин, насамперед економічних. Результати 
досліджень М. Туган-Барановського не втратили своєї актуальності в умовах сучасних 
державотворчих процесів в Україні. Їх результативне використання буде сприяти ефективному 
веденню різних сфер національного господарства нашої держави. 

Ключові слова: Михайло Туган-Барановський, наукові дослідження, суспільно-економічні 
відносини, наукові праці, глобальні перетворення, наукова спадщина, реформування. 

 
Shulskyy M.G. SOME ASPECTS OF LIFE AND PROMINENT ECONOMIST MICHAEL TUGAN-

BARANOVSKY 
The paper studied the life and work of the famous Ukrainian world-class economist Michael Tugan-

Baranovsky, the 150th anniversary of the birth of which expire in 2015. The study paid attention not only to 
give his life, but all these achievements, which they were achieved. This, above all, his work known to the 
world community that went to the treasury of scientific knowledge from different fields of public relations, 
primarily economic. Research results Tugan-Baranovsky did not lose its relevance in modern state 
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processes in Ukraine. They will promote the effective use of the effective conduct of various fields of national 
economy of our country 

Key words: Michael Tugan-Baranowski, research, social and economic relations, scientific papers, 
global conversion, the scientific legacy of reform. 

 
Шульский Н.Г. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗВЕСТНОГО 

ЭКОНОМИСТА МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО 
В статье проведено исследование жизни и деятельности известного украинского экономиста 

мирового уровня Михаила Туган-Барановского, 150-летие со дня рождения которого истекает в 2015 
г. В процессах исследования обращено особенное внимание не только на даты его жизненного пути, 
но на все эти достижения, которые им были достигнуты. Это, прежде всего, его известные мировому 
сообществу труда, которые вошли в сокровищницу научных знаний из различных сфер общественных 
отношений, прежде всего экономических. Результаты исследований М. Туган-Барановского не 
потеряли своей актуальности в условиях современных процессов государственного строительства в 
Украине. Их результативное использование будет способствовать эффективному ведению различных 
сфер национального хозяйства нашего государства 

Ключевые слова: Михаил Туган-Барановский, научные исследования, общественно-
экономические отношения, научные работы, глобальные преобразования, научное наследие, 
реформирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


