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  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ1 

 
Постановка проблеми. Вітчизняний ринок ресурсозбереження отримав значний імпульс для 

свого розвитку лише останніми роками, незважаючи на те, що актуальність впровадження 
ресурсозберігаючих процесів для економіки України залишається високою ще з часів Радянського 
Союзу. За період незалежності питання ресурсоефективності національного виробництва суттєво 
загострилися у 90-х рр. ХХ століття у зв’язку з глибокою економічною кризою, однак достатніх 
передумов для формування повноцінного ринку ресурсозберігаючої продукції не було створено. 
Основними причинами цього стали нестабільність законодавчої бази, яка не змогла забезпечити 
сприятливе нормативно-правове середовище для активізації ресурсозберігаючих процесів, відсутність 
платоспроможного попиту на ресурсозберігаючі товари і послуги через незадовільний фінансовий 
стан вітчизняних суб’єктів господарювання, менталітет керівників підприємств, який перешкоджав 
визнанню цілей зростання ресурсоефективності виробництва пріоритетними для його подальшого 
розвитку, у тому числі через брак об’єктивної і своєчасної інформації про ресурсозбереження.  

Ситуація змінювалася на краще протягом 2000–2008 рр., чому сприяли вихід з кризи і щорічне 
зростання валового внутрішнього продукту України, поліпшення фінансового стану підприємств, 
підвищення цін на виробничі ресурси, насамперед енергоносії. Збільшення платоспроможного попиту 
на ресурсозберігаючу продукцію обумовило розвиток мережі її виробників-постачальників й елементів 
інфраструктури ринку ресурсозбереження. Фінансова криза 2008-2010 років дещо загальмувала 
процеси розвитку інфраструктури, проте невпинне зростання цін на енергетичні та інші виробничі 
ресурси поряд з певною фінансовою стабілізацією суб’єктів господарювання у 2009-2010 рр., сприяли 
пожвавленню діяльності на ринку ресурсозбереження. Говорити сьогодні про завершення процесів 
формування розвиненого ринку ресурсозбереження та його інфраструктури в Україні ще зарано, 
зважаючи на наявність багатьох організаційно-економічних і правових проблем у цій сфері, Водночас 
потреба у розвитку такого ринку є надзвичайно високою з огляду на великий нереалізований 
потенціал ресурсозбереження у державі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань управління формуванням 
ринку ресурсозберігаючої продукції та послуг у країнах з транзитивною економікою знайшло своє 
відображення у працях як зарубіжних (зокрема, І. Башмакова, В. Краснощекова, І. Ляпунова, 
В. Сметаніна, В. Фісенка та ін.), так і вітчизняних вчених (М. Рапцуна, В. Степаненка, М. Тарновського, 
А. Харченка та ін.) [1–8]. Водночас, слід вказати на фрагментарний характер виконаних досліджень, 
які здебільшого стосуються лише окремих аспектів розвитку ринку ресурсозбереження – насамперед, 
раціонального використання та економії енергетичних і водних ресурсів.  

Постановка завдання. Відсутність комплексного управлінського підходу до вирішення 
проблем у сфері ресурсозбереження створює значні труднощі для активізації розвитку ринку 
ресурсозберігаючої продукції на практиці. Зокрема, це пов’язано з відсутністю науково обґрунтованих 
підходів та рекомендацій з формування адекватної умовам України інфраструктури 
ресурсозбереження, які б враховували як світовий досвід, так і національні особливості 
господарювання. Отже, розроблення таких управлінських підходів та рекомендацій, визначення 
напрямків стимулювання розвитку інфраструктури і вітчизняного ринку ресурсозберігаючої продукції в 
цілому на основі аналізу існуючих проблем склали мету даної статті. 

                                                
1 Матеріал підготовлений і публікується за фінансової підтримки ДФФД України 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Серед найбільш важливих сучасних проблем 
управління розвитком ринку ресурсозбереження та його інфраструктури в Україні слід відзначити такі: 

– відчутний дефіцит фінансових коштів у підприємств для оновлення основних фондів на 
ресурсозберігаючій основі; 

– недостатня розвиненість інфраструктури ринку ресурсо- та енергозбереження у регіонах 
України, відсутність гнучких схем роботи суб’єктів ринку із замовниками; 

– складність роботи з окремими ринковими суб’єктами, необхідність врахування специфіки 
функціонування малого та великого бізнесу, підприємств та організацій бюджетної сфери;  

– труднощі психологічного сприйняття керівниками і власниками підприємств необхідності та 
доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій на виробництві; 

– низький рівень інформування потенційних споживачів ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій про новинки цього ринку; 

– суперечливість законодавчої бази, відсутність дієвих механізмів еколого-економічного 
стимулювання ресурсозбереження;  

– високі рівні ризику, що супроводжують реалізацію велико- і середньовитратних інноваційних 
ресурсозберігаючих проектів тощо [9, с. 193]. 

Розглянуті перешкоди створюють значні проблеми для вітчизняних енергосервісних та інших 
компаній, які займаються впровадженням ресурсозберігаючих технологій, щодо просування своєї 
продукції на внутрішньому ринку. Результати останніх досліджень свідчать про те, що сьогодні на 
передній план виходить проблема нестачі коштів у підприємств для реалізації середньо- та 
великовитратних ресурсозберігаючих заходів навіть за розуміння керівництвом доцільності їх 
впровадження. Поряд з цим актуальними залишаються питання подальшого розвитку інфраструктури 
ринку ресурсозбереження, подолання інформаційного дефіциту щодо новинок ресурсозбереження 
тощо [10, с. 378]. 

Певні труднощі розвитку ринку ресурсозберігаючої продукції на даний час обумовлені 
необхідністю врахування специфіки суб’єктів господарювання, з якими доводиться працювати 
ресурсо(енерго-, водо-)сервісним компаніям. Зокрема, у разі співпраці з малими підприємствами 
найчастіше підрядчики мають справу безпосередньо з власником, що дозволяє швидше знайти 
порозуміння за ключовими питаннями ресурсозберігаючої діяльності. Водночас невеликі обсяги 
виробництва характеризуються і невеликими (в абсолютному розмірі) масштабами економії ресурсів, 
що послаблює мотивацію потенційних замовників до ресурсозбереження.  

Навпаки, у великому бізнесі можна значно підвищити ефективність виробництва при здійсненні 
ресурсозберігаючих заходів, економічні, екологічні та соціальні ефекти яких рахуватимуться сотнями і 
мільйонами доларів США. Проте, такі проекти, як правило, є масштабними за витратами й 
передбачають підвищений рівень ризику, що значно ускладнює процес укладення та виконання 
відповідних договорів. Насамперед це пов’язано з бюрократизацією управлінського апарату великих 
компаній, коли для підписання договору на виконання ресурсозберігаючих заходів слід пройти 
декілька рівнів узгодження, переконавши іноді навіть далеких від виробництва управлінців в 
ефективності проекту. Швидше це можна було б зробити, прямо поспілкувавшись з власником великої 
компанії, проте найчастіше їх декілька і вони можуть змінюватися протягом порівняно невеликого 
періоду часу. Ще однією обставиною, що не сприяє активізації ресурсозбереження, є обмеженість 
часу подання ресурсозберігаючих проектів до розгляду вищим керівництвом декількома місяцями у 
році, оскільки змінити затверджені річні фінансові плани на великих підприємствах дуже складно.  

Є своя специфіка й у співпраці ресурсосервісних компаній з бюджетними установами. По-перше, 
ці суб’єкти господарювання первісно не зацікавлені у будь-якій економії ресурсів. Отже, підрядчикам 
слід докладати неабияких зусиль для переконання керівництва бюджетних установ у доцільності та 
необхідності впровадження ресурсозберігаючих заходів. По-друге, для даної групи суб’єктів 
господарювання, які найчастіше не мають власних коштів для реалізації ресурсозберігаючих проектів 
та змушені звертатися до безпосереднього власника, не бажаним є впровадження фінансових схем, 
за якими оплата виконаних робіт з ресурсозбереження здійснюється як відсоток від вартості 
отриманої економії ресурсів у наступних календарних періодах, оскільки це загрожує додатковими 
перевірками контролюючих органів. Таким чином, ресурсозберігаючий проект у бюджетній сфері 
найчастіше може бути реалізований лише тоді, коли власник знайде кошти для ресурсозбереження у 
поточному періоді, навіть якщо підрядчик готовий почекати з оплатою до моменту отримання перших 
економічних результатів.  

Опір просуванню ресурсозберігаючих технологій на виробництві часто чинять самі працівники. 
Аудитор, який приходить на підприємство, розглядається ними насамперед як ревізор, що влаштовує 
іспит на їх професійну придатність. Звичайно, працівники у цьому разі не схильні до співпраці, 
ускладнюючи роботу аудитора та певним чином перешкоджаючи формуванню і впровадженню 
найбільш ефективного комплексу ресурсозберігаючих заходів. 

Суперечливість вітчизняної законодавчої бази, відсутність дієвих механізмів економічного 
стимулювання ресурсозбереження обумовлюють зниження мотивації до нього як у потенційних 
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замовників та користувачів ресурсозберігаючих технологій, так і у підприємств, що надають послуги з 
ресурсозбереження. Важливими проблемами виступають також непропорційність розвитку 
інфраструктури ринку ресурсозберігаючої продукції у регіонах України, відсутність гнучких фінансових 
механізмів роботи суб’єктів ринку із замовниками, інформаційний дефіцит у сфері ресурсозбереження. 
Коло ресурсозберігаючих матеріалів, техніки, технологій, які сьогодні пропонуються на ринку 
ресурсозбереження, все ще є досить обмеженим, що не дозволяє задовольнити запити всіх 
споживачів. У рекламних буклетах, магазинах, на складах практично відсутня інформація щодо рівня 
ресурсної ефективності пропонованої продукції [1, с. 7]. 

Таким чином, сучасний ринок ресурсозбереження в Україні не є повністю сформованим з точки 
зору повноти й ефективності виконання ним своїх основних функцій. Найбільшою мірою це стосується 
його інфраструктури, розвиток якої характеризується певними особливостями, а саме:  

– тенденцією до посилення конкуренції у сфері надання послуг з ресурсозбереження у зв’язку зі 
зростанням зацікавленості споживачів у впровадженні ресурсозберігаючих заходів; 

– участю української економіки у світових глобалізаційних процесах, що відкриває простір для 
зростання трансферу ресурсозберігаючих технологій, формування нових інституційних структур ринку 
ресурсозбереження за підтримки іноземного капіталу (насамперед фінансових та страхових); 

– зростанням ролі ментальної складової в ефективному функціонуванні інфраструктури ринку 
ресурсозбереження; 

– поступовим приведенням нормативної бази у відповідність з розвитком інституційної складової 
інфраструктури ринку ресурсозбереження тощо [10, с. 380].  

Розглянуті особливості визначають сутність поточних управлінських проблем, пов’язаних з 
подальшим становленням інфраструктури ринку ресурсозбереження в Україні. Зокрема, стосовно 
нормоутворення необхідно відмовитися від практики частого перегляду законодавчих норм, 
забезпечити прозорість процесу прийняття та введення їх в дію з накладенням заборони щодо зміни 
законодавчих норм протягом певного періоду. Значну увагу слід приділити інформаційній та 
ментальній складовим розвитку інфраструктури з метою спрямування суспільних процесів на 
досягнення цілей підвищення ресурсоефективності національної економіки. Важливим аспектом 
виступає також державне сприяння розвитку спеціалізованих інститутів ринку ресурсозбереження, 
насамперед інноваційних, фінансово-кредитних, лізингових, страхових.  

Враховуючи комплексність взаємодії нормоутворювальної, інформаційної, ментальної та 
інституціональної складових інфраструктури ринку ресурсозбереження, доцільним є одночасне їх 
вдосконалення. Так, не можна вважати, що створення законодавчої бази європейського зразка 
забезпечить формування розвиненої системи інститутів даного ринку, налагодження інформаційних 
мереж у сфері ресурсозбереження, орієнтовану на ресурсоефективність зміну світогляду і стилю 
життя населення. Лише гармонійне поєднання, спільний розвиток усіх складових інфраструктури 
спроможні забезпечити отримання бажаного результату. Запізнення ж з формуванням адекватної 
інфраструктури загрожує непередбачуваними наслідками.  

Як свідчить аналіз, управління розвитком ринку ресурсозбереження в Україні відбувається 
шляхом застосування загальних механізмів державного регулювання: фінансових, правових, 
організаційно-економічних тощо. При цьому не враховується специфіка діяльності на даному ринку, 
що призводить до зниження ефективності управління процесами його розвитку. Формування ринку 
ресурсозбереження проходить здебільшого стихійно, за напрямами, пов’язаними з отриманням 
максимального економічного ефекту від заощадження ресурсів окремими суб’єктами господарювання. 
Водночас сектори інноваційних ресурсозберігаючих розробок, еколого- та соціально-орієнтованих 
ресурсозберігаючих технологій розвиваються слабо. 

З огляду на можливість отримання екологічних, соціальних, політичних ефектів від 
ресурсозберігаючої діяльності, що є значними у рамках регіону, країни, на наш погляд, на сучасному 
етапі державне управління ринком ресурсозбереження має відбуватися з урахуванням інноваційної, 
природоохоронної специфіки ресурсозберігаючих процесів, активізації перспективних напрямів їх 
розвитку на основі довгострокового територіального прогнозування. 

Основою стимулювання розширення ринку у напрямі інновацій, екологізації виробництва і 
споживання, підвищення якості життя населення повинні стати вдосконалення економічних і 
фінансових механізмів ресурсозбереження, регулювання ринкових відносин з метою раціоналізації 
природокористування, зниження навантаження на довкілля, залучення бюджетних і позабюджетних 
коштів до ресурсозберігаючої діяльності.   

Необхідним є підвищення споживчого рівня ресурсозберігаючої продукції вітчизняного 
виробництва, спрощення системи оподаткування та бухгалтерського обліку, переорієнтації її на цілі 
екологізації суспільного виробництва й ресурсозбереження, полегшення доступу до кредитних 
ресурсів. Для цього доцільно запровадити державну підтримку підприємницької діяльності з 
ресурсозбереження у вигляді державних гарантій, державного замовлення, урядового сприяння 
розширенню спектру джерел фінансування ресурсозберігаючих заходів (особливо інноваційного та 
природоохоронного спрямування) із залученням кредитів на пільгових умовах, використанням 
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перфоманс-контрактингу, лізингових схем, застосування нетрадиційних фінансових ресурсів (коштів 
міжнародних організацій, у тому числі екологічного спрямування, грантів тощо) та інших механізмів. 
Важливим є включення до системи державної підтримки не лише виробників, споживачів 
ресурсозберігаючих продукції і послуг, але й суб’єктів інфраструктури ринку ресурсозбереження з 
метою балансування економічних інтересів всіх учасників ресурсозберігаючих процесів та 
забезпечення їх беззбиткової роботи. 

Перспективним напрямом розвитку ринку ресурсозберігаючої продукції є використання нових 
можливостей, що відкриваються перед суб’єктами господарювання. До них належать: 

– поліпшення якості існуючої ресурсозберігаючої продукції та послуг шляхом адаптації їх до 
природоохоронних вимог, вимог міжнародних стандартів ресурсоефективності, що дає можливість 
значно підвищити конкурентоспроможність підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

– розроблення принципово нової ресурсозберігаючої продукції та створення для цього 
спеціалізованих компаній (наприклад, виробництво нових продуктів з відходів, розроблення 
техногенних родовищ корисних копалин); 

– залучення іноземного капіталу та створення спільних підприємств з представниками країн, де 
розвинений ринок ресурсозбереження. Це дозволяє використовувати провідні технології, методи 
управління ресурсозберігаючою діяльністю, підвищуючи її ефективність в Україні; 

– подальший розвиток спеціалізованих компаній з надання консультаційних, інжинірингових, 
освітніх та інших послуг з ресурсозбереження тощо. 

Розглянуті напрямки здебільшого стосуються державного, регіонального та місцевого рівнів 
господарювання. Водночас на мікроекономічному рівні доцільно активізувати роботу з: 

– сприяння з боку суб’єктів інфраструктури ресурсозбереження підвищенню обізнаності 
населення та підприємств з новинками ресурсозберігаючих технологій, їх еколого-економічними й 
соціальними перевагами та недоліками шляхом проведення виставкової діяльності, рекламних акцій, 
особистого продажу і т.д.; 

– формування для громадськості іміджу енерго-, водосервісних та інших компаній сфери 
ресурсозбереження як економічно ефективних та екологічно сприятливих через випуск прес-релізів та 
інформаційних матеріалів про діяльність підприємств, статей на замовлення, випуск звітів, 
проведення прес-конференцій і презентацій;  

– розроблення та впровадження у практичну діяльність суб’єктами інфраструктури 
ресурсозбереження гнучких фінансових схем, перфоманс-контрактингу, що дозволяють працювати 
навіть з низьколіквідними підприємствами; 

– проведення роз’яснювальної роботи з керівниками та працівниками підприємств різних 
галузей і видів діяльності щодо доцільності ресурсозбереження, принципів діяльності аудиторських 
фірм у сфері ресурсозбереження з метою формування сприятливого ставлення до роботи аудиторів 
на підприємстві; 

– розширення спектру послуг, що надаються суб’єктами інфраструктури ресурсозбереження, 
зокрема, надання практичної допомоги замовникам при складанні поетапного плану реалізації 
ресурсозберігаючих заходів на основі їх „самофінансування”, навчання персоналу підприємств-
замовників основам ресурсо- та енергоменеджменту.  

Ключового значення для розвитку вітчизняного ринку ресурсозбереження набуває у сучасних 
умовах розбудова сектору ресурсосервісних компаній. Враховуючи, що основною проблемою 
реалізації ресурсозберігаючих заходів в Україні є дефіцит фінансових коштів, формування 
розгалуженої мережі підприємств, які надають широкий спектр послуг зі зниження плати за 
споживання ресурсів з інвестиційним забезпеченням, тим самим знижуючи антропотехногенне 
навантаження на довкілля, є безумовно актуальним. При цьому зниження ресурсоспоживання 
відбувається за рахунок виконання робіт, спрямованих на вдосконалення, реконструкцію 
технологічних процесів і техніки з підвищенням рівня їх ресурсоефективності.  

На думку В. Сметаніна, ресурсосервісні компанії не можна розглядати як звичайні комерційні 
фірми, які займаються виробництвом, заміною або сервісним обслуговуванням приладів обліку, 
устаткування тощо. Принципова відмінність схеми їх роботи від інших інвестиційних механізмів 
полягає у тому, що при її застосуванні грошові доходи для компенсації інвестиційних вкладень та 
отримання прибутку генеруються за рахунок коштів, утворених внаслідок економії ресурсів [5]. 
Ресурсосервісні компанії можуть працювати у різних сферах національного господарства і займатися 
заощадженням водних, паливно-енергетичних, мінеральних та інших видів ресурсів. На вітчизняному 
ринку, враховуючи складну ситуацію з енергозабезпеченням та постійно зростаючі ціни на енергоносії, 
сьогодні активно розвивається сектор енергосервісних компаній, які надають послуги з економії саме 
паливно-енергетичних ресурсів. Менш розповсюдженими є водосервісні компанії, які працюють 
переважно із сільськогосподарськими підприємствами [2]. 

Основними перевагами виконання ресурсозберігаючих проектів через спеціалізовані 
ресурсосервісні компанії є такі: 
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– підприємство у порівняно короткі строки досягає зниження споживання основного (на який 
спрямовані ресурсозберігаючі заходи) та супутніх ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових) без 
додаткових фінансових вкладень зі свого боку; 

– наявною є гарантія ефективної реалізації проекту з боку спеціалізованої ресурсосервісної 
компанії та його високої окупності;  

– підприємство-замовник отримує сучасні ресурсоефективні технології, устаткування, 
управлінські навички; 

– відбувається впровадження нових форм організації господарювання тощо [2; 5]. 
Прозорість та гнучкість схем роботи ресурсосервісних компаній дають їм можливість 

співпрацювати навіть зі збитковими підприємствами, які отримують унікальний шанс зміцнити свій 
фінансовий стан фактично за чужий рахунок. По-перше, підприємство-замовник, підписуючи договір 
про надання послуг з ресурсозбереження, отримує вичерпну інформацію про стан та резерви 
підвищення ресурсоефективності свого виробництва, не витрачаючи ані копійки. По-друге, всі 
обов’язки з технічної й фінансової реалізації ресурсозберігаючих заходів бере на себе 
ресурсосервісна компанія. По-третє, підприємство-замовник починає сплачувати за надані компанією 
послуги лише після того, як була отримана фактична економія ресурсів, яку він має змогу чітко 
контролювати. При цьому замовник сплачує лише частину отриманої економії і, як правило, лише 
протягом першого року її отримання. Отже, у подальші роки, працюючи на встановленому і 
оплаченому ресурсосервісною компанією ресурсоефективному устаткуванні, підприємство отримує 
чистий прибуток, який може використовувати для стабілізації свого фінансового стану та 
впровадження інших ресурсозберігаючих заходів. 

Враховуючи, що ресурсосервісні компанії на українському ринку переживають лише етап свого 
становлення, практична реалізація механізмів фінансування ресурсозберігаючих заходів за їх 
допомогою потребує активної державної підтримки. Остання може проявлятися у наданні державних 
гарантій і поручительств при залученні комерційних кредитів; компенсації певної частки витрат з 
погашення відсотків за кредитами, отриманими у вітчизняних фінансово-кредитних установах; 
розширенні сфери застосування прискореної амортизації основних фондів, необхідних для реалізації 
ресурсозберігаючого проекту; наданні цільового пільгового кредитування; розміщенні державних 
замовлень; пільговому оподаткуванні ресурсосервісних компаній тощо. Однак ключовим питанням, 
яке потребує невідкладного вирішення з боку держави, є вдосконалення законодавства у частині 
правових умов діяльності ресурсосервісних компаній, захисту їх від неправомірних дій замовників. Це 
пов’язано з тим, що досить часто виникають ситуації, коли замовники, отримуючи заплановані або ж 
навіть і більші обсяги економії власних ресурсів, відмовляються платити вказаний у договорі відсоток 
економії, пояснюючи це надзвичайно високою платою за ресурсозбереження і вимагаючи перегляду 
умов договору. Для таких випадків, на наш погляд, з метою стимулювання розвитку ресурсосервісних 
компаній, необхідна державна правова підтримка їх інтересів. Суттєвим стимулом для подальшого 
розвитку діяльності ресурсосервісних компаній та інших учасників ринку ресурсозбереження може 
стати також вирішення питань, які стосуються вдосконалення підходів до економічної оцінки різних 
видів ресурсів, насамперед природних. Відсутність об’єктивних оцінок ресурсів сьогодні не дає 
можливості встановлювати обґрунтовані ціни і нормативи плати за їх використання, які б відображали 
необхідні витрати на відтворення ресурсів. Удосконалення механізмів формування плати за ресурси 
підвищить економічну ефективність ресурсозберігаючих заходів та сприятиме їх більш активному 
впровадженню.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, сучасний розвиток вітчизняного ринку 
ресурсозбереження визначається необхідністю подальшого вдосконалення нормативно-правової бази 
ресурсозберігаючої діяльності, формування розгалуженої мережі відповідних державних та приватних 
інститутів, посилення інформаційної складової ресурсозбереження, перебудови суспільного 
мислення, орієнтованої на зростання ресурсоефективності виробництва і споживання, що може бути 
реалізовано за запропонованими вище напрямками. Поряд з цим вдосконалення потребує й 
організаційно-економічне та фінансове забезпечення управління ресурсозбереженням в усіх галузях і 
секторах національного господарства, регіонах України.  
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Анотація 

Обґрунтовано необхідність розвитку ринку ресурсозбереження в Україні з метою зростання 
ресурсоефективності національного виробництва. Проаналізовано організаційно-економічні 
проблеми управління розвитком даного ринку та формування його інфраструктури. Визначено 
основні напрямки вдосконалення управління розвитком вітчизняного ринку ресурсозбереження на 
різних рівнях господарювання,  

Ключові слова: ресурсозбереження, ринок, управління, розвиток, ресурсосервісна компанія, 
ресурсоефективність, суб’єкт господарювання. 

 
Аннотация 

Обоснована необходимость развития рынка ресурсосбережения в Украине с целью роста 
ресурсоэффективности национального производства. Проанализированы организационно-
экономические проблемы управления развитием данного рынка и формированием его 
инфраструктуры. Определены основные направления совершенствования управления развитием 
отечественного рынка ресурсосбережения на различных уровнях хозяйствования,  

Ключевые слова: ресурсосбережение, рынок, управление, развитие, ресурсосервисная 
компания, ресурсоэффективность, субъект хозяйствования. 

 
Annotation 

There is proved the necessity of development of resource saving market in Ukraine in order to raise 
the resource efficiency of the national manufacture. There are analyzed the organizational and economical 
problems of management by the given market development and formation of its infrastructure. The basic 
directions of improvement of management by domestic resource saving market development at various 
levels of managing are defined,  

Key words: resource saving, market, management, development, resource service company, 
resource efficiency, economical agent. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. М’ясне скотарство, як самостійна галузь, повинна розвиватися в 

Україні для задоволення потреб у м’ясі яловичини. З цією метою вона повинна знайти широке 
розповсюдження в регіонах, де є достатньо природних і культурних пасовищ, розвинуте землеробство 
і кормовиробництво, високопродуктивні породи худоби. 

Вирощування і відгодівля молодняку великої рогатої худоби за інтенсивними технологіями – 
одна з важливих умов більш повного використання потенціальної продуктивності тварин і підвищення 
ефективності виробництва яловичини. Дослідженням встановлено, що тварини вітчизняних й 
імпортних м’ясних порід при інтенсивному вирощуванні максимально виявляють генетичний потенціал 
продуктивності.  

В останні роки у світі приділено велику увагу збільшенню виробництва яловичини і телятини та 
поліпшенню їх якісних параметрів завдяки розвитку спеціалізованого м’ясного скотарства. М’ясне 
скотарство ґрунтується в основному на використанні спеціалізованих м’ясних порід худоби, а також 
їхніх помісей, отриманих від схрещування м’ясних порід з комбінованими та молочними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове обґрунтування створення галузі та 
відповідну організаційну роботу здійснили Ф.Ф.Ейснер, М.А.Кравченко, О.М.Окопний, П.Л.Погребняк. 
Вченими розроблено принципово нові технології, які сприяли повній реалізації генетичного потенціалу 
худоби, забезпечували можливість відтворення тварин з високою життєздатністю і плодючістю, 
максимально наближеними до умов товарних репродукторних ферм певної природно-економічної 
зони з прийнятою в ньому системою кормовиробництва. 

Науковці Й.А.Даниленко, О.Ю.Яценко, В.М.Кандиба, В.П.Міненко, Г.А.Глотова, Е.М.Моргун, 
М.І.Мосолов, А.А.Бугайов закладено теоретичні й практичні основи сучасних інтенсивних технологій 
виробництва яловичини, які знайшли широке запровадження у спеціалізованих господарствах і 
комплексах України з промисловою технологією виробництва. 

Практичну роботу з виведення нових порід України виконували вчені В.П.Буркат, М.В.Зубець, 
О.Л. Білозерський, Ю.Ф. Мельник, Г.Д.Чала, Е.М.Доротюк, В.Г.Василець, Г.М.Подрєзко, Т.С. Янко, 
Ю.В. Вдовиченко, Б.Є. Подоба. 

Проблеми і перспективи розвитку галузі м’ясного скотарства знайшли найповніше відображення 
у наукових працях О.Ю.Мокеєва, Ю.С.Мусієнка, С.С.Спеки, А.М.Угнівенка, Г.Т.Шкурина, В.В.Радченка, 
В.С.Ярмака, В.П.Лукаша, О.П.Чиркової, В.С.Васильця, О.М.Маменка, В.О.Пабата, І.В.Гузєва, 
І.В.Мамчака, В.Г.Рижкова, Є.І.Чигринова, І.О.Гармаша та ін. 

Незважаючи на очевидність важливості вказаної проблематики, її вивчення вітчизняною наукою 
не може вважатись достатнім, особливо на фоні сучасних проблем подальшого розвитку галузі 
м’ясного скотарства. 

Постановка завдання. Понад чотири десятиріччя триває інтенсивний пошук раціонального 
використання зарубіжних порід для створення власної м’ясної галузі. Наразі зусилля українських 
учених спрямовуються на розв’язання проблеми взаємовигідного поєднання молочного і м’ясного 
скотарства, зростання числа порід та поголів’я м’ясної худоби, підвищення приростів й оплати корму, 
здатності давати важкі туші з високим виходом м’якоті та відносно низьким вмістом жиру. 

Подальший розвиток м’ясного скотарства неможливий без урахування історичного досвіду 
минулого, творчого та раціонального використання наукового доробку вчених і практиків, які заклали 
міцний фундамент важливої для країни галузі. Враховуючи актуальність даного напряму і подальші 
наукові напрацювання вважаємо за необхідне продовжити дослідження виробничого потенціалу 
м’ясного скотарства України у контексті породоутворення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За продуктивними якостями, біотехнологічними 
властивостями і характеристиками та походженням сучасні м’ясні породи великої рогатої худоби 
можна розподілити на декілька груп. Академік М.В.Зубець пропонує м’ясні породи великої рогатої 
худоби розподіляти на три великі групи [10, с.16-17]. 

До першої групи належать основні породи британського походження, які отримали всесвітнє 
визнання і розповсюдження в багатьох країнах світу – герефорд, абердин-ангус, шортгорн, 
галловейська тощо. 
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До складу другої групи входять франко-італійські та інші європейські породи – шароле, світла 
аквітанська, лімузин, меланжу, кіан, маркіджанська, п’ємонтезе, симентальська, романьольська. Вони 
широко розповсюджені у Європі та інших країнах світу. 

Третя група м’ясних порід – це зебувидні й нові породи, отримані з участю зебу, британських та 
європейських порід – санта-гертруда, брангус, брафорд, шарбрей, браман. Ці породи широко 
використовуються в США, країнах Південної Америки, Африки, Азії та Океанії. 

Дослідник М.А.Кравченко виділяє 38 м’ясних порід, котрі згруповано у 5 груп за країнами, в 
котрих вони були виведені і які є найбільш розповсюдженими у світі [2, с.20-23]. 

Перша група – породи британського походження; 
Друга група – породи французького походження; 
Третя група – породи італійського походження; 
Четверта група – породи, що виведені у Радянському Союзі; 
П’ята група – породи, походять від зебу та інші гібридного походження. 
За походженням виділені шість основних груп [2, с.23]: 
1. Зебу і споріднені з ним породи: афрікандер, біфмастер, босмара, браман, брангус, боран, 

барзона, каншим, сангим, санта-гертруда, шарбрей. 
2. З групи сірої степової худоби: сіра українська, романьольская, беркіджанська, кіанська. 
3. Шортгорни і споріднені їм породи: шортгорнска, біфбілд, лінкольн, менанжу, біфмастер, 

босмара, санта-гертруда (шароле у формуванні якої шортгорни мали дуже незначне значення). 
4. Герефорд і споріднені їм породи: герефордська, білоголова казахська, конвертер, біфмастер, 

босмара, барзона, каталло. 
5. Шароле і споріднені їм породи: шароле, каншим, сангим, шарбрей (а також з числа великих 

молочно-м’ясних – симентальська). 
6. Абердин-ангуської та споріднені їй породи: абердин-ангуської, брангус, барзона, 

галловейська. 
Зрозуміло, що не всі наведені тут м’ясні породи рівноцінні, серед них є породи світового 

значення, а деякі мають значення місцеве і навіть суто місцевий. 
Вчені Д.Л.Левантін і В.Нойман виділяють 15 основних розповсюджених світових порід великої 

рогатої худоби, з них: вітчизняні породи – калмицьку і казахську білоголову [7, с.67-84]. 
Російський дослідник І.І.Черкащенко повідомляє, що в СРСР із загального поголів’я породної 

м’ясної великої рогатої худоби на частку казахської білоголової породи доводилося 63,1 %, 
калмицької – 15,4 %, герефордської – 11,5 %, шортгорнської – 0,9 %, абердин-ангуської – 4,8 % санта-
гертруда – 1,8 %, шароле – 2,2 і галловейської – 0,3 %. У чистопородному маточному поголів’ї м’ясної 
худоби корови калмицької породи за чисельністю займали перше місце (51,2 %), казахської 
білоголової – друге (38,4 %) і герефордської – третє (5,8 %). Корови інших м’ясних порід складали 
усього 4,6 % [11, с.156]. 

В.О.Пабат і Д.Т.Вінничук характеризуючи м’ясні породи великої рогатої худоби відзначають, що 
окремі м’ясні породи британського походження і помісі, одержані від них сьогодні втрачають свою 
популярність серед споживачів м’яса яловичини через надмірну кількість жиру в тілі при досягненні 
живої маси 400-450 кг. Отже, в багатьох країнах спостерігається процес зміни британського типу 
м’ясної худоби в напрямку укрупнення і зниження скоростиглості [3, с.14]. 

Становлення галузі м’ясного скотарства в Україні прийшлося на 50-ті роки ХХ століття. Саме 
тоді був розпочатий імпорт м’ясного поголів’я та сперми бугаїв іноземної селекції. Завезені тварини 
імпортних м’ясних порід добре пройшли акліматизацію і добре проявили себе при схрещуванні з 
місцевими районованими породами. Відсутність вітчизняних м’ясних порід великої рогатої худоби 
зумовило необхідність інтенсифікації селекційної роботи у напрямі створення власних м’ясних порід 
відповідно до природно-кліматичних зон України. 

Виділяють п’ять етапів у створенні галузі м’ясного скотарства України [10, с. 40-61]. 
Перший етап (1956-1970). Імпорт в Україну спеціалізованих м’ясних порід: герефорд, абердин-

ангус, санта-гертруда, шароле, шортгорн, кіан. Організація і проведення промислового схрещування. 
Усього за цей період було завезено в Україну 1019 голів худоби, у тому числі 638 телиць і 381 
бугайця. 

Другий етап (1971-1980). Розроблено методики виведення перших вітчизняних порід м’ясного 
напряму продуктивності. Створено базові господарства із формування першої вітчизняної м’ясної 
породи. Апробовано чернігівський і придніпровський її типи. За цей час шляхом відтворного 
схрещування кіан, шарове, сименталу і сірої української порід створили бажаний тип тварин, 
чисельність котрого у 1975 році досягла 15,4 тис. голів, у тому числі 5,4 тис. корів. 

Третій етап (1981-1990). Випробування порід і типів за відгодівельними показниками та 
м’ясними якостями. Розробка програми виведення української м’ясної породи. Організація і 
проведення оцінки бугаїв. Формування племінної бази галузі м’ясного скотарства. В цей період 
основним завданням селекційно-племінної роботи з м’ясними породами залишається консолідація 
створюваних порід за основними селекційними ознаками, розроблення стандартів для індивідуальної 
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оцінки тварин, добір бугайців для формування генеалогічної структури порід, добір продовжувачів 
ліній, їхнє гілкування формування родин. 

Четвертий етап (1991-2000). Апробація порід української м’ясної (1993), волинської (1994) і 
поліської (1998) м’ясних. Початок роботи із створення симентальської м’ясної породи. За цей час 
чисельність племінних господарств зросла від 25 у 1985-му до 82 у 1998 році. Про 
конкурентоспроможність створених порід та відповідність їх кращим світовим стандартам свідчать такі 
дані: жива маса бугайців у 18-20 місяців – 550-700 кг (американський стандарт – 540-600 кг), маса туші 
– 291-400 кг (американський стандарт – 284-360 кг), площа м’зового волокна – 82,5 см2 
(американський стандарт – 80,6 см2). 

П’ятий етап (2001-2004). Проведення атестації племгосподарств. Розробка селекційних програм 
за породами. Розробка підзаконних актів щодо селекції м’ясної худоби. Розробка і затвердження 
цільової програми “М’ясне скотарство” на 2003-2012 рр. Станом на 1.01.2004 р. в Україні налічувалось 
24 племзаводів і 97 племрепродукторів. 

На наш погляд, доцільним є виділення шостого етапу (2005-2010). В ці роки продовжувалося 
зміцнення племінної бази м’ясного скотарства. Племінна робота спрямована на консолідацію цінних 
господарсько-корисних ознак тварин бажаного типу; нарощування племінного поголів’я до кількості, 
необхідної для подальшого розвитку породи. Проводився комплекс робіт із створення племінних 
тварин шляхом трансплантації ембріонів. Найбільша кількість племінного поголів’я зосереджена у 19 
областях України. 

В.О.Пабат і Д.Т.Вінничук виділяють основні вимоги, що ставляться до порід:  
- висока інтенсивність росту на протязі тривалого періоду, висока кінцева жива маса, хороша 

оплата кормів;  
- хороші відтворні якості – одержання щорічно від кожної корови і повновікової телиці приплоду; 
- висока молочність корів, яка є основою високої енергії росту телят в підсосний період; 
- можливість давати яловичину з оптимальним співвідношенням жиру і білку, який за сучасними 

вимогами повинен становити 1:2; 
- міцність конституції, довгий, глибокий тулуб з добре розвинутими м’язами; 
- стійкість тварин до захворювань та екстремальних умов зовнішнього середовища [3, с.14-15]. 
Сучасний генофонд м’ясної худоби представляють: 
- аборигенна м’ясна порода (сіра українська); 
- вітчизняні м’ясні породи (українська, волинська і поліська); 
- створювані породи (знам’янський тип, південна (таврійський тип) і український м’ясний 

симентал); 
- зарубіжні поліпшувальні породи, котрі широко застосовуються в породотворному процесі й 

промисловому схрещуванні (абердин-ангус, шароле, лімузин, п’ємонтезе, іноземні симентали). 
Провідним племінним господарством в Україні є Головний селекційний центр. Іншими 

суб’єктами племінної справи слід вважати племзаводи і племрепродуктори. 
Таблиця 1 

Суб’єкти племінної справи у м’ясному скотарстві України станом на 1.01.2011 р. [13] 
 

Статусів Наявність племінних корів, 
голів 

у т.ч. у т.ч. 

№ 
п/
п Назва породи 

всього ПЗ  ПР всього ПЗ ПР 
1 Волинська м’ясна 37 17 20 5646 4114 1532 
2 Поліська м’ясна 27 13 14 3394 2542 852 
3 Південна м’ясна 10 5 5 1425 1128 297 
4 Симентальська м’ясна, що створюється 24 7 17 2892 1342 1550 
5 Українська м’ясна 8 4 4 1125 927 198 
6 Сіра українська 4 1 3 404 265 139 

 Разом по породам вітчизняної 
селекції 110 47 63 14886 10318 4568 

7 Абердин-ангуська 63 25 38 7956 4924 3032 
8 Лімузин 5 1 4 302 23 279 
9 Шароле 5 2 3 344 208 136 
10 Світла аквітанська 2   2 195   195 
11   П’ємонтез 1  1 9  9 
12   Герефорд  1  1 31  31 
 Разом по породам зарубіжної селекції 77 28 49 8837 5155 3682 
 Всього 187 75 112 23723 15473 8250 

 
Таким чином, в Україні ведеться селекційна робота з покращання існуючих м’ясних порід, типів і 

виведення нових, тобто чистопородне розведення із залученням бугаїв світового генофонду, 
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консолідація масиву, збільшення його поголів’я. Селекційні зусилля при виведенні нових порід слід 
спрямовувати на підвищення енергії росту тварин, максимальне використання кормів, здатності 
давати важкі туші з високим виходом м’якоті, не високим вмістом жиру у м’ясі, низьким вмістом кісток у 
туші, доброю відтворною здатністю. 

В умовах України висока ефективність галузі досягається тільки при інтенсивному веденні 
м’ясного скотарства і розведенні крупних м’ясних порід. Значний їх імпорт недоцільний через затрати 
великої кількості валютних коштів, підвищені вимоги до умов годівлі та утримання поголів’я. Виходячи 
з цього, українські вчені розробили програми створення своїх вітчизняних порід з високою м’ясною 
продуктивністю, доброю пристосованістю до місцевих природно-кліматичних умов. Розглянемо 
основні характеристики м’ясних порід України. 

Однією з перших вітчизняних порід м’ясної худоби слід вважати українську м’ясну породу. Разом 
з іншими вітчизняними породами (волинською, поліською) ця порода є необхідною племінною базою 
для розвитку галузі спеціалізованого м’ясного скотарства. За основними господарські корисними 
ознаками українська м’ясна порода відповідає рівню кращих м’ясних порід світу. Тварини цієї породи 
добре пристосовані до цілорічного безприв’язного утримання на вигульно-кормових майданчиках, у 
приміщеннях легкого типу, добре витримують холод і спеку, ефективно використовують грубі та 
пасовищні корми. Українська м’ясна порода була створена шляхом складного відтворного 
схрещування симентальської, сірої української, шаролезької та кіанської порід худоби. За основними 
показниками м’ясної продуктивності тварини нової породи значно перевершують вихідні породи і 
відповідають рівню світових стандартів, а за плодючістю і м’ясністю – перевершують їх. Жива вага 
дорослих бугаїв плідників становить 1100-1200 кг, корів – 600-700 кг. Бугайці досягають середньої 
живої маси в 15 місячному віці 520 кг, у 18 – 600, у 21 – 700 кг. Забійний вихід — 60 %; 
середньодобовий приріст – 1500 г, витрати кормів – 6-7 к. од. Корови характеризуються добрими 
материнськими якостями, високою молочністю (280 кг) та відтворною здатністю (85-90 телят на 100 
корів). М’ясо тварин характеризується високою якістю і основна його позитивна ознака – високий вміст 
білку (21 %) і низький вміст жиру (7,5 %).  

Основний потенціал худоби знаходиться у Центральних регіонах та півдні України, що свідчить 
про їх високу акліматизаційну здатність. Тварин розводять в 11 репродукторах та трьох племзаводах. 
Кращі стада зосереджено у племрепродукторах “Чиста криниця” – Полтавської, “Головенківський” та 
ім. Фрунзе – Чернігівської, “Воля” – Черкаської та “Зоря” – Рівненської області. Загальна чисельність 
української м’ясної породи становить понад 18 тис. гол., у тому числі – 3 тис. корів.  

Волинська м’ясна порода поширена в ряді областей західного регіону і нині за чисельністю 
серед м’ясних порід, котрі розводять в Україні, займає перше місце. Тобто, існує популяція м’ясної 
худоби необхідної чисельності зі сформованою структурою, яка є достатньою базою для подальшого 
розмноження і широкого використання з метою виробництва високоякісної яловичини в поліській і 
лісостеповій зонах. 

Жива маса повновікових плідників становить 950 – 1050 кг, корів – 500 – 550, телиць у 15-
місячному віці — 350 – 360, бичків у 18-місячному віці – 530 – 600, телят при народженні – 28 – 32 кг. 

Тварини волинської м’ясної породи відносяться до міцного типу конституції. У них пропорційна 
будова тіла, широкий та округлий, дещо видовжений тулуб, добре розвинута мускулатура, шкіра 
середньої товщини, кістяк міцний, але не грубий. Голова в основному безрога, шия коротка, добре 
обмускулена, добре розвинуте підгруддя, холка широка, м’язиста, груди широкі і глибокі (промір 
глибини грудей становить понад 50 % висоти в холці) з округлими ребрами діжкоподібної форми, 
спина рівна, широка, добре виповнена мускулатурою; поперек прямий, широкий і рівний, мускулистий, 
стегна виповнені мускулатурою, кінцівки середньої величини, правильно поставлені з негрубим 
кістяком (обхват п’ястя 19-20 см), але міцні. Масть в основному червона, різних відтінків від світло- до 
темно-червоної, зустрічаються білі відмітини на лобі, череві. Чорна масть не є недоліком й характерна 
для тварин нового внутрішньопородного типу волинської м’ясної породи, який створюється. При 
використанні плідників волинської м’ясної породи у промисловому схрещуванні з самками чорно-рябої 
породи, потомки в основному успадковують чорну масть. 

Проміри тварин волинської м’ясної породи: висота в холці корів третього і старше отелів 129 – 
130 см, бугаїв-плідників – 137 – 138, у 18-місячному віці бугайців – 124 – 125, телиць – 120 – 121 см. 

Тварини волинської м’ясної породи мають високу м’ясну продуктивність, про що свідчать дані 
контрольних забоїв. Так у 18-місячному віці бугайці при реалізації живою масою 590 кг мають вихід 
парної туші 350,7 кг ± 5,9, вихід внутрішнього жиру 3,9 кг ± 0,290, забійна вага туші 354,6 кг ± 6,0, 
забійний вихід до 62 %. Вихід внутрішнього жиру коливається від 0,5 до 0,8 %. Бугайці у 15 – 18 
місяців досягають живої маси 472 – 592 кг, середньодобовий приріст становить 1010 – 1200 г, витрати 
кормів на 1 кг приросту 6,2 – 8,0 к. од., забійний вихід 60 – 66 %. Тварини переважають ровесників 
місцевих молочних порід (чорно-рябої, червоної польської) за живою масою на 27,6 – 34,1 %, за 
приростом – на 18,0 – 34,2, забійним виходом – на 5,6 – 10,4 %. Вихід м’якоті на 1 кг кісток становить 
5,1 – 6,1 кг. Для бугайців волинської м’ясної породи характерна унікальна властивість – нарощувати 
високобілкову нежирну яловичину зі співвідношенням білка й жиру у м’якоті туші 1,9 : 1,0 навіть при 
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досягненні кінцевої живої маси 590 – 600 кг у 18-місячному віці, що свідчить про 
конкурентоспроможність цієї породи як на внутрішньому, так і на світовому ринках. 

Корови волинської м’ясної породи мають високу молочність. Жива маса телят при відлученні в 6 
місяців 180 – 220 кг. Молочність корів значною мірою обумовлює збереженість телят і їхню живу масу 
при відлученні. Тому цей показник – один з важливих критеріїв оцінки племінної якості корів при 
їхньому подальшому доборі. Корови волинської м’ясної породи мають добрі показники 
відтворювальної здатності. Вихід телят на 100 корів сягає 85 – 90 %. Міжотельний період становить в 
середньому 345 днів з коливанням від 300 до 375. Роди перебігають, як правило, легко, без 
ускладнень, тяжких практично не спостерігається. Осіменіння телиць проводиться у віці 18-19 місяців 
при живій масі 380 – 410 кг. 

Оскільки наявна племінна база не повністю забезпечує зростаючі потреби ринку у племінній 
продукції, намічено збільшити поголів’я корів волинської м’ясної породи у даних господарствах і 
створити до 2012 р. новий племрепродуктор в агрофірмі ім. Мічуріна Хмільниківського району 
Вінницької області з поголів’ям 100 корів. На базі племрепродукторів СТОВ “Україна”, ТОВ “Турія”, 
СТОВ “Пісочне” Ковельського району Волинської області, агропідприємства “Добросин” Жовківського 
та ПОСГП “Відродження” Радехівського районів Львівської області, СВК “Заболоття” 
Володимерецького району Рівненської області створити нові племзаводи. 

Створення поліської м’ясної породи дало змогу створити більш якісну племінну базу для 
розвитку галузі спеціалізованого м’ясного скотарства. Поліська м’ясна порода відрізняється від інших 
тим, що створена вона виключно за рахунок власних вітчизняних племінних ресурсів. Тобто для її 
створення закупівлі тварин та генетичного матеріалу (спермо-доз, ембріонів) зарубіжної селекції не 
проводилось. Її формування прийшлося на 80-ті роки минулого століття, коли з’ясувалося, що 
створювана українська м’ясна порода, зокрема її чернігівський та придніпровський заводські типи, 
недостатньо виправдовує себе у специфічних умовах Полісся.  

При створенні поліської м’ясної породи було враховано специфіку Поліської кліматичної зони, 
де спостерігаються значні коливання температур повітря при одночасній високій вологості, що 
зумовлює легеневі захворювання у тварин м’ясних порід, котрі не адаптовані до цих умов. Тому з цією 
метою було започатковано створення нової м’ясної породи спеціально для поліських районів України, 
де наявні усі умови для розвитку м’ясного скотарства. Тварини добре пристосовані до споживання 
великої кількості грубих та соковитих кормів, при найменших витратах концентратів (15-22 % у 
структурі раціонів за поживністю), раціонально використовують пасовищні корми. 

Тварини поліської м’ясної породи комолі, світлої масті, за будовою тіла наближаються до 
абердин-ангусів американської селекції. Це довгі, широкотілі тварини, з невеликою головою і короткою 
шиєю, глибокою грудною клітиною, з добре розвинутою задньою третиною тулуба. Порівняно невисокі 
на ногах. Спина рівна, широка, з добре вигнутими ребрами, виповненою мускулатурою, поперек – 
мускулистий, прямий, широкий і рівний, крижі – довгі, незначно підняті, широкі, округлі, добре 
виповнені. Стегна – сильно виповнені мускулатурою, яка опускається до скакального суглоба, кінцівки 
середньої величини, правильно поставлені, з не грубим кістяком. Тварин можна віднести до міцного 
типу конституції: пропорційна будова тіла, широкий та округлий, дещо видовжений тулуб, добре 
розвинена мускулатура, шкіра середньої товщини, із середньо розвиненою сполучною жировою 
тканиною; кістяк міцний, але не грубий. Порода представлена 7 лініями і 31 родинами, що дає 
можливість вести ротацію ліній та цілеспрямовану селекційно-племінну роботу удосконалення породи, 
виключивши стихійне близькоспоріднене спаровування у стадах м’ясної худоби. 

Жива маса бугаїв складає 920-1100 кг, корів – 500-600 кг, новонароджених телят – 28-34 кг, 
бугайців у 12 місяців – 350-360 кг, 15 – 440-450 і 18 – 510-530, а теличок відповідно 290-300, 330-340 і 
400-410 кг. Енергія росту у період вирощування та відгодівлі 1000-1100 г; маса туші не менше 330 кг, 
забійний вихід – 63-65 %; вміст кісток у туші – 15-16 %; легкість отелень – 4,5 балів; витрати корму на 
1 кг приросту живої маси – 6-8 корм.од.; вихід телят на 100 корів – не менше 85-90 голів. 

Поліську м’ясну породу, окрім Житомирської області, наразі розводять ще в 6 областях України. 
В Житомирській області є 4 племінних заводи та 6 племінних репродукторів. По 3 племінних заводи і 
репродукторів мають Київська, Рівненська, Львівська області, по одному – Хмельницька та Вінницька, 
ще два наявні у Чернігівській області. Зокрема провідними господарствами по розведенню поліської 
м’ясної породи є: ТОВ СНЦ “Поліський”, ТОВ СЦ “Україна”, ТОВ ПЗ “Коростишівське”, СТОВ “Нове 
життя”, СТОВ “Переможець”, СФГ “Клен” та інші. 

В Україні тривають роботи з виведення принципово нової породи – південної м’ясної. У 
південній м’ясній породі створюються два внутрішньопородні типи: таврійський і знам’янський. 

Таврійський м’ясний тип створюється синтетичним шляхом з використанням зебувидного 
генотипу. Зебувидна худоба характеризується витривалістю, міцністю конституції, легким кістяком, 
міцними копитами, стійкістю до кровопаразитарних захворювань і високою опірністю організму, 
ефективною травною системою і невибагливістю до кормів, пристосованістю до розведення в умовах 
жаркого клімату. Наявні такі якості, які необхідні тваринам для успішного утримання їх в 
екстремальних умовах степової зони України. 
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За гібридизації великої рогатої худоби із зебу створюються нові форми міцних тварин. Вони 
відзначаються високою енергією росту, характеризуються витривалістю до спеки і низьких 
температур, підвищеною резистентністю до ряду захворювань, ефективним використанням корму, 
здатністю протистояти стресам. Водночас таким тваринам притаманні нормальні відтворювальні 
якості, легкість отелень та добрі материнські риси. Нарешті, і це можна вважати чи не головною 
перевагою: висока економічна оплата корму продукцією. 

Таврійський тип створюється в агрофірмі ДГ “Асканійське”, ТОВ “Каланчацьке” та агрофірмі ім. 
Солодухіна – Херсонської, ДГ “Токмацьке”, п/г ВО ЗАЕС – Запорізької, ТОВ ВНФ “Зелено гірське”, ТОВ 
“Перемога” і СВК “Прикордонник” – Одеської областей на основі схрещування червоної степової 
худоби з бугаями м’ясних порід герефорд, шароле і кубинським зебу. 

В агрофірмі ДГ “Асканійське” материнською основою є тварини укрупненого типу санта-гертруда 
(санта-гертруда х червона степова і санта-гертруда х шортгорн х червона степова II і III поколінь), 
батьківською – кубинським зебу. 

Роботи із створення тварин знам’янського м’ясного типу з використанням шароле і абердин-
ангуської порід розпочаті у 1973 р. в колгоспі ім. Шевченка Кіровоградської області. Пізніше до них 
приступили ще в декількох господарствах Кіровоградської і двох – у Запорізькій та Дніпропетровській 
областях.  

В основу створення породи покладено метод складного відтворного схрещування порід – 
місцевих симентальської, червоної степової та імпортованих – шароле, абердин-ангус. Ці тварини 
характеризуються високою відтворною здатністю і м’ясною продуктивністю. Основним напрямом у 
виведенні південної м’ясної породи в перехідний період є створення племінних і товарних стад м’ясної 
худоби на гібридній основі. Саме такі тварини забезпечують отримання середньодобових приростів 
племінних і відгодівельних бугайців по 1100 – 1200 г, жива маса їх у 18-20 місяців досягає 550 – 600 кг 
при малоконцентратному типі годівлі. 

Сьогодні виробництво м’яса яловичини в Україні здійснюється переважно лише за рахунок 
худоби молочних і комбінованих порід. Донедавна, яловичина в нашій країні була побічним продуктом 
молочного скотарства. Для цього є декілька важливих причин. По-перше, низькі надої молока, менше 
4000 кг у рік. Так, у США 148 млн. гол. м’ясної худоби і тільки 9,4 млн. гол. молочних корів. По-друге, 
чисельність худоби молочних і комбінованих порід у декілька разів більша за чисельність худоби 
м’ясних порід. По-третє, економічна незацікавленість у розповсюдженні і вирощуванні спеціалізованих 
м’ясних порід худоби в країні. 

Серед найбільш розповсюджених молочних і комбінованих порід в Україні дістали наступні: 
українська чорно-ряба, червона степова, червона польська, симентальська, лебединська, 
голштинська, айширська. Проте, серед основних порід, якими представлено велику рогату худобу 
України найбільшу питому вагу займають молочні і комбіновані породи: чорно-ряба, червона степова 
українська, червона українська, котрі в сукупності складають близько 92 %. На сьогодні худоба цих 
порід складає в основному м’ясний контингент. 

М’ясна проблема в Україні не може бути вирішена без інтенсивного розвитку спеціалізованого 
м’ясного скотарства. Проте поголів’я м’ясної худоби і її продуктивність зростають низькими темпами. 
Одним з факторів, що стримує темпи зростання поголів’я м’ясної худоби, є низька продуктивність 
молочних корів. Середній надій на одну фуражну корову у 2009 році в цілому по країні склав 3850 кг. 
Зі зростанням виробництва молока, на основі інтенсифікації, поголів’я худоби спочатку стабілізується, 
а згодом почне скорочуватися. Подальший приріст яловичини буде відбуватися за рахунок зростання 
худоби спеціалізованих м’ясних порід і їх помісей. Для успішного розвитку спеціалізованого м’ясного 
скотарства необхідна міцна кормова база, раціонально спрямована селекційно-племінна робота та 
інтенсивні технології, що забезпечать зростання виробництва яловичини, скорочення строків 
вирощування і відгодівлі, зниження витрат кормів, праці і коштів на одиницю продукції. 

Подальше підвищення рівня продуктивності тварин буде залежати від їх генетичних даних, 
тобто здатності великої рогатої худоби ефективно трансформувати поживні речовини кормів у цінні 
продукти для людини. В науково-дослідних інститутах постійно проводиться робота з удосконалення 
селекційно-генетичних методів підвищення потенціалу продуктивності м’ясної худоби. Система 
комплексної селекції, що базується на останніх досягненнях вітчизняної і світової генетики, 
біотехнології та інших наук, що мають безпосереднє відношення до цього процесу, забезпечують 
точну оцінку генотипу тварин, відбір і швидке розмноження генетично цінних порід. Значно зросли 
можливості раціонального використання накопичених генетичних ресурсів усіма суб’єктами племінної 
в країні. Створені й апробовані методи комплексної селекції дозволяють за допомогою інформаційних 
технологій вести пошук і проводити якісний і точний аналіз інформації стосовно потенційних 
складових і фактичних продуктивних якостей тварин вести цілеспрямований відбір видатних 
представників генотипу, інтенсивно використовувати їх для створення крупних масивів 
високопродуктивних тварин. 

Відомо, що велика рогата худоба м’ясних і комбінованих порід на відгодівлі відрізняється 
різноманітною потребою в годівлі, забійною вагою, виходом продукції і торговельною категорією м’яса. 
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Переробні підприємства надають перевагу тушам з високою м’ясистістю і низьким вмістом жиру. 
Бугайці від корів м’ясного напрямку у порівнянні з бугайцями від корів молочного напрямку досягають 
на 3-5 % більш високих пунктів при оцінці виходу продукції. Розрахунки показують, що на 100 кг 
забійної ваги вихід м’яса майже на 10 % більше при низьких показниках жирності і вмісту кісток у туші. 
Таким чином, вибір породи здійснює значний вплив на показники забою великої рогатої 
худоби (табл. 2).  

Таблиця 2 
Порівняння показників забою бугайців різних порід  

 
 Забійна маса, кг Вихід продукції від 

живої маси, % 
Середньодобовий 

приріст, г 
Бугайці від корів молочного 
напряму продуктивності: 

   

середнє значення 340 55,6 546 
    мінімум  313 53,5 486 
    максимум 380 57 602 
Бугайці від корів м’ясного 
напряму продуктивності: 

   

середнє значення 367 58 650 
    мінімум  307 55 505 
    максимум 410 61 810 

 
Отже, бугайці від корів молочного напряму показують більш низьку продуктивність. Значні 

відмінності середньодобових приростів нетто (у середньому 100 г) за однакового строку відгодівлі у 
400 днів будуть здійснювати вплив на економічні показники утримання худоби. При оцінці отримуваної 
різниці забійної маси у 45 кг і цінах на бугайців І категорії (Україна) (ціна станом на 31.03.2010 року 
14,3 грн/кг) ринкова перевага на користь бугайців, отриманих від корів м’ясного напрямку, складе 
643,5 грн за одну голову. Проте, при отриманні даної вигоди необхідні і більш високі витрати на 
оновлення стада м’ясних порід, що може покритися за рахунок їх кількості і зменшення строків 
відгодівлі завдяки інтенсивним технологіям. 

За оптимальних умов зовнішнього середовища порода худоби визначає усі основні показники 
конкурентоспроможності галузі, котрі в першу чергу, обумовлені швидким ростом, генетичним 
потенціалом продуктивності і адаптацією до змінних умов. Отже, для підвищення 
конкурентоспроможності м’ясного скотарства на перше місце висувається питання не стільки про 
кількість худоби, скільки про її якість. 

Сьогодні в Україні розводять 12 м’ясних порід, з яких 6 вітчизняних і 6 імпортних. Галузь 
базується на розведенні абердин-ангусів, волинської м’ясної, симентальської м’ясної і поліської 
м’ясної. На найближчу перспективу вони будуть складати основу галузі. Проте чисельність м’ясної 
худоби з різних причин зростає поволі, а конкурентоспроможність галузі залишається низькою. Тому з 
метою підвищення конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства слід збільшувати кількість 
м’ясних порід шляхом прискореного розвитку інноваційних технологій в селекційно-генетичній справі. 
На найближчу перспективу доцільно створити для кожної природно-кліматичної зони України (від 
Полісся до Карпат і Криму) власні ефективні добре поєднувані породи м’ясної худоби. 

Основним принципом організації і технології м’ясного скотарства є оптимальне обмеження 
витрат на утримання основного стада з телятами в підсосний період у поєднанні з інтенсифікацією 
подальшого вирощування племінних тварин і відгодівлі надремонтного молодняку. Розширене 
відтворення виробництва яловичини може відбуватися за рахунок як збільшення поголів’я худоби, так 
і підвищення її м’ясної продуктивності. 

Важливим технологічним елементом м’ясного скотарства є щорічне отримання від кожної 
корови телят і наступне безвідлучне вирощування телят з коровою до 7-8 місячного віку. При цьому 
вартість утримання маточного поголів’я розподіляється на отриману за цей період продукцію, котра у 
свою чергу складається з живої маси телят при народженні і їх приросту за цей період. Іншою, не 
менш важливою технологічною умовою є організація інтенсивного вирощування і відгодівлі молодняку 
в після відлучений від корови період. За сприятливих умов вирощування і відгодівлі, молодняк усіх без 
винятку утримуваних м’ясних порід великої рогатої худоби до 14-16 місячного віку досягає маси 420-
450 кг, а окремі тварини за інтенсивної системи годівлі – 480-500 кг. Слід зазначити, що молодняк 
великої рогатої худоби складає, як правило, 60-65 % усього забійного контингенту. Саме тому 
підвищення його вагових кондицій забезпечило б в масштабах країни вагоме додаткове виробництво 
яловичини. Отже, інтенсифікація вирощування і відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, продаж 
тільки важковагових тварин є головним резервом збільшення виробництва яловичини на сучасному 
етапі. 

Максимальна реалізація м’ясного потенціалу скотарства визначається необхідністю значного 
підвищення виробництва м’яса. Це є можливим завдяки розвитку науково-технічного прогресу в галузі 
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скотарства, що обумовлює збільшення і здешевлення виробництва яловичини, підвищення її якості на 
основі високоефективного кормовиробництва і впровадження інтенсивних систем повноцінного 
годування, прискореного відтворення і розведення високоякісного поголів’я, переходу до 
прогресивних промислових технологій крупномасштабного виробництва, створюваного на базі 
спеціалізації, оптимальної концентрації і міжгосподарського кооперування, наукової організації праці. 

Основне завдання м’ясного скотарства є виробництво високоякісної яловичини та важкої 
шкіряної сировини. Розвиток м’ясної продуктивності великої рогатої худоби залежить, насамперед, від 
внутрішніх, тобто спадкових факторів і впливу чинників зовнішнього середовища, головним чином 
якого є корми і годівля. М’ясна продуктивність худоби залежить також від породи, статі і живої ваги 
тварин при забої на м’ясо. Так, на думку вчених, можливості для подальшого збільшення виробництва 
яловичини у світі є великі. Тваринники світу мають велику кількість основних високопродуктивних 
порід м’ясної худоби (понад 40) і створюють нові, розроблені й розробляються різні інтенсивні 
технології виробництва м’яса [10, с.13]. 

Висновки з даного дослідження. Досягнутий рівень виробництва різних видів м’яса в Україні з 
урахуванням специфіки кормової бази свідчить про те, що у вирішенні м’ясної проблеми в найближчий 
час провідна роль буде належати інтенсифікації скотарства. Зростання виробництва яловичини 
повинне досягатися не тільки за рахунок переведення галузі на шлях науково-технічного прогресу, але 
й за рахунок виправданого зростання чисельності поголів’я великої рогатої худоби взагалі і 
спеціалізованих м’ясних порід зокрема. Рівень виробництва м’яса яловичини повинен визначатися не 
тільки структурою співвідношення порід у скотарстві (комбіноване і м’ясне), а більше організаційно-
економічними і технологічними чинниками з метою інтенсивного використання наявного поголів’я для 
виробництва конкурентоспроможної продукції. Дослідження довели, що потенціал м’ясної 
продуктивності більшості комбінованих порід в незначній мірі поступається спеціалізованим м’ясним 
породам. Проте за виходом м’яса і його якісними властивостями м’ясні породи значно перевищують 
комбіновані. Таким чином, конкурентоспроможність м’ясного скотарства у майбутньому можливо 
досягнути у результаті комплексної побудови стратегії розвитку галузі з послідовним втіленням 
тактичних дій і рішень, що будуть реалізовані за допомогою наступних важливих чинників: природно-
кліматичних і виробничо-господарських умов, рівнем фінансово-економічних відносин між суб’єктами 
господарювання, племінної справи, станом кормовиробництва, наявністю культурних і природних 
пасовищ, інтенсивністю технологій вирощування і відгодівлі, державної підтримки. 
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Анотація 
У статті наведено аналіз становлення та розвитку селекції у м’ясному скотарстві України в 

контексті наукових, соціально-економічних, організаційних і технологічних чинників. 
Охарактеризовано етапи формування галузі м’ясного скотарства в Україні. Запропоновано шляхи 
розвитку м’ясного потенціалу галузі тваринництва на перспективу. 

Ключові слова: тваринництво, м’ясне скотарство, породи худоби, виробничий потенціал, 
інтенсифікація. 

 
Аннотация 

В статье приведен анализ становления и развития селекции в мясном скотоводстве 
Украины в контексте научных, социально-экономических, организационных и технологических 
факторов. Охарактеризованы этапы формирования отрасли мясного скотоводства в Украине. 
Предложены пути развития мясного потенциала отрасли животноводства на перспективу.  

Ключевые слова: животноводство, мясное скотоводство, породы скота, 
производственный потенциал, интенсификация. 

 
Annotation 

The article presents the analysis of formation and development in beef cattle breeding Ukraine in the 
context of scientific, socio-economic, organizational and technological factors. The stages of the field of beef 
cattle breeding in Ukraine. The ways of the meat animal industry potential for the future. 

Key words: cattle, beef cattle, cattle breeds, production potential, intensifying. 
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ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТРИВЕКТОРНОЇ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ЯК ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ НАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. У розвинутих країнах світу рівень здоров'я нації є одним із 

найважливіших критеріїв оцінки роботи владних структур на всіх рівнях управління з усіма 
відповідними наслідками. Оцінка сьогоднішньої ситуації зі здоров'ям української народу є 
однозначною – це демографічна криза. Якщо негативні процеси триватимуть і далі, то Україна 
перетне межу незворотності руйнації трудоресурсного потенціалу. Крім того, індикаторами важкої 
демографічної ситуації у країні є криза у сфері соціально-медичного обслуговування, а також 
економічні проблеми. Більшість вітчизняних науковців вважає, що сучасна наука, не кажучи вже про 
медицину, виявилася неготовою запропонувати ефективні заходи з подолання демографічної кризи, у 
зв’язку з чим медико-демографічна ситуація і надалі залишатиметься вкрай складною, а дані питання 
– особливо актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом розгорнулась плідна робота з 
вивчення механізмів державного управління медичною сферою та вироблення практичних 
рекомендацій щодо державної політики у системі охорони здоров’я. Дослідників у цій галузі в Україні 
поки що небагато, але чітко простежується тенденція підвищення інтересу до проблем державно-
управлінських рішень в охороні здоров’я таких вітчизняних учених, як В.М. Лехан, І.М. Солоненко, 
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Я.Ф. Радиш, Ю.О. Гайдаєв, В.М. Рудий, Л.І. Жаліло, В.Ф. Москаленко, М.І. Білинська, Т.М. Камінська, 
З.С. Гладун та ін. Важливість даної проблеми зумовлює потребу подальших наукових досліджень. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасної медико-демографічної ситуації в 
Україні та обґрунтування доцільності формування якісно нової національної системи охорони, 
зміцнення і відновлення здоров'я, що базується на превентивних засадах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Складна ситуація останніх років пов’язана 
передусім із зменшенням чисельності населення (“вимиранням нації”) щорічно на 200-400 тис. осіб [4], 
погіршенням стану здоров'я (рівні захворюваності, смертності та інвалідності населення свідчать про 
загрозу національній безпеці держави), зменшенням тривалості якісного життя.  

Досить великою є частка осіб пенсійного віку, у зв’язку з чим працездатне населення відчуває все 
більше соціальне навантаження. Сучасний рівень народжуваності, незважаючи на позитивну динаміку 
останніх років, – один із найнижчих за весь період післявоєнної історії: якщо у 1990 р. вона становила 12,6 
на 1000 населення, то в 2008 р. – 11,0 при зростанні як загального коефіцієнта смертності (з 12,1 у 1990 р. 
до 16,3 у 2008 р.), так і показників материнської, дитячої смертності та осіб працездатного віку [4]. Згідно з 
міжнародними рекомендаціями рівень смертності немовлят не повинен перевищувати 10,0 на 1000 
народжених живими, а фактично становив: 10,1 (2005 р.) і 10,4 (2008 р.) [4; 5]. 

Рівень відтворення населення в Україні дорівнює половині необхідного для простого заміщення 
поколінь рівня. Очікувана тривалість життя при народженні як глобальний показник оцінки здоров'я в 
Європі становить в середньому 75 років [1, с. 5], а в Україні за даними Державного комітету статистики 
– всього 68 [4]. 

Суттєво підвищився рівень загальної захворюваності в Україні: з 62335 випадків на 100 тисяч 
населення у 1990 році до 70461 у 2008. У структурі захворюваності за основними класами хвороб у 
2008 році переважали хвороби: органів дихання (29595,5 випадків на 100 тисяч населення або 42,1%), 
системи кровообігу (5363,6 випадків або 7,6%), травми та отруєння (4899,8 випадків або 7,0%), шкіри і 
підшкірної клітковини (4136,6 випадків або 5,9%) [3]. Існує стійка тенденція до збільшення соціально 
небезпечної захворюваності, зокрема на ВІЛ/СНІД, злоякісні новоутворення і туберкульоз. Зростає 
також смертність від даних хвороб, і, як наслідок, загострюються процеси депопуляції. 

Структури, відповідальної за такий стан справ в державі, немає. Міністерство охорони здоров'я 
не може бути відповідальним, бо є в основному тільки відомством із надання медичної допомоги. 
Навіть при найкращій організації своєї діяльності воно не може вирішити проблему рівня здоров'я і 
тривалості життя. Система медичної допомоги – це лише підсистема охорони здоров'я (лікувальна 
компонента), ефективність якої становить 8% (структура інших факторів, які визначають стан здоров’я 
населення, відповідно до загальноприйнятої моделі М. Лалонда [6, с. 16; 8], виглядає наступним 
чином: екологія – 21%, спадковість – 20%, спосіб життя – 51%). Отже, рівень здоров'я і тривалість 
життя є не медичною, а комплексною соціальною проблемою.  

Варто зауважити, що практично усі системи охорони здоров'я в світі, у тому числі в Україні, 
головним чином орієнтовані на подолання хвороб, що виникли, тобто на відновлення здоров'я. Це 
тактика боротьби з наслідками. А формування, охорона і зміцнення здоров'я – це запобігання хворобам, і 
тут, на жаль, системної діяльності не ведеться. 

Конкретизація основних конституційних положень, що стосуються правового регулювання 
охорони здоров’я та її реформування, знайшла відображення у низці законодавчих і нормативних 
актів. Більше того, за останні декілька років було розроблено чимало програмних документів у сфері 
охорони здоров’я населення, а саме: Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України 
(2000 р.); Стратегічну програму “Україна: поступ у ХХІ ст.” і “Стратегія подолання бідності” (2001 р.); 
Міжгалузеву комплексну програму “Здоров’я нації на 2002-2011 рр.” (2002 р.); Стратегічний документ 
“Універсал національної єдності” (2006 р.), який включає необхідність підвищення ефективності заходів 
із збереження і покращення здоров’я нації; Національний план розвитку системи охорони здоров'я на 
період до 2010 року (2007 р.), мета якого – покращення ресурсного забезпечення галузі; Концепцію 
розвитку медичної освіти в Україні на період до 2010 року (2008 р.) тощо. 

Більшість із зазначених документів є різновекторними і пропонують реформування існуючої 
неефективної системи охорони здоров’я, а не створення принципово нової, що гальмує системні 
зрушення у даній галузі. 

Однією з причин невиконання статті 49 Конституції України, Основ законодавства України про 
охорону здоров'я та цільових державних програм, що привело до глибокої демографічної кризи, 
можна вважати наявність концептуальної проблеми (а через це і відсутність єдиної стратегії розвитку) 
в системі охорони здоров'я. Зокрема, офіційне поняття “охорона здоров'я” ототожнюється з медичною 
допомогою, а чіткого визначення поняття “система охорони здоров'я” та концепції збереження 
генофонду нації взагалі немає. Саме тому продовжує діяти витратно-розподільчий принцип використання 
бюджетних коштів, а існуюча система медичної допомоги, сформована в умовах планової економіки, не 
може пристосуватися до ринкових умов. 

Виникла двозначна ситуація: з одного боку, слід зберегти позитивний потенціал системи 
медичної допомоги, сформованої в часи планової економіки, котрий руйнують ринкові умови, а з 
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іншого боку – необхідно формувати принципово нову превентивну систему охорони здоров'я, яка б 
виховувала відповідальну за своє здоров'я людину. 

Крім несформованої превентивної системи, важливою причиною сьогоднішньої ситуації, коли 
профілактика захворювань лише декларується, є також наявність концептуальних і деонтологічних 
(морально-етичних) проблем у становленні валеології як науки. Без закону “Про біоетику, ноосферну та 
валеологічну діяльність” неможливо сформувати ефективну систему безперервної валеологічної освіти та 
виховання. Без підготовлених кадрів (педагогів-валеологів і лікарів-валеологів) та без відповідної 
інфраструктури валеологічна діяльність неможлива. 

Отже, розробка парадигми, концепції і стратегії виходу України з демографічної кризи повинна 
здійснюватися шляхом системного аналізу причин депопуляції, розробки та реалізації інноваційного 
соціального проекту, який повинен передбачати формування якісно нової, ефективної системи 
охорони здоров’я (а не реформування старої) і ґрунтуватися на: 

● альтернативному визначенні поняття “система охорони здоров’я”; 
● на новій редакції статті 49 Конституції України та законах “Про біоетику, ноосферну та 

валеологічну діяльність”, “Про паспортизацію (сертифікацію) здоров’я”, “Про страхування здоров’я” [7]. 
Сьогодні стає очевидним, що ні капіталізм, ні комунізм не здатні забезпечити необхідних умов 

для високої якості життя. Обидва шляхи – диктатура ідеології і диктатура грошей – ведуть до 
деградації людства. Необхідний третій шлях – шлях гуманізації суспільства. Поки в Україні триває 
стихійний процес пристосування системи так званого безоплатного медичного обслуговування до 
ринкових умов господарювання, необхідно створювати принципово нову превентивну систему – 
систему охорони, зміцнення і відновлення здоров'я (тривекторний підхід), яка ґрунтується на 
високоморальних засадах та обов'язках особистості, а також передбачає розгортання 
природоохоронної (ноосферної) і валеологічної діяльності. 

Під національною системою охорони, зміцнення і відновлення здоров'я (ОЗВЗ) ми пропонуємо 
розуміти історично обумовлену і створену народом систему цінностей, ідеалів, традицій та обрядів, 
котра має за мету відтворення і прогресивний розвиток популяції, та обумовлену об'єктивними 
(природними, генетичними, економічними і соціально-побутовими) факторами системну діяльність на 
державному, громадському та особистому рівнях, спрямовану на: 1) запобігання захворювань і 
нещасних випадків; 2) забезпечення нормального фізичного, психічного і духовного розвитку людини; 
3) надання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги і реабілітації. Отже, з вищенаведеного 
випливає, що МОЗ України, аби взяти на себе всю повноту відповідальності за кінцевий результат 
своєї діяльності (рівень здоров'я і тривалість життя людей), повинно стати Міністерством охорони, 
зміцнення і відновлення здоров'я. 

З метою збереження генофонду нації, її трудового та оборонного потенціалу колективом 
українських вчених (із залученням медичних фахівців, спеціалістів у сфері валеології і фізичного 
розвитку, а також громадськості) був розроблений варіант Концепції тривекторної системи охорони 
здоров'я та проект “Формування превентивної системи охорони здоров’я”, підготовлений спеціально 
створеними структурами (науково-впроваджувальна фірма “Нова генерація”, консорціум 
“Львіввалеополіс”, проблемна комісія “Санологія та валеологія” МОЗ та АМН України) [7]. Зазначені 
документи відповідають законодавчо обраному стратегічному пріоритетному напряму інноваційної 
діяльності в Україні на 2003-2013 роки, а саме: “Охорона і оздоровлення людини та навколишнього 
середовища”. Крім того, Концепція превентивної системи охорони здоров'я ґрунтується на положеннях 
Конвенції ООН “Про права дитини”, Конституції та законодавстві України з питань охорони природи, 
життя і здоров'я людини, соціального становлення і всебічного розвитку молоді. 

Отже, згідно з пропонованою Концепцією українська національна система ОЗВЗ повинна бути 
тривекторною на усіх організаційних рівнях (табл. 1).  

Система валеологічної діяльності на особистому рівні дає можливість кожній людині з 
раннього віку стати на шлях самовдосконалення (а це – постійний процес самоосвіти, самовиховання і 
контрольованого фізичного розвитку) [2]. Крім того, дана система передбачає функціонування в 
суспільстві реальної мотивації і стимулювання здорового способу життя та фізичного 
самовдосконалення (страхування здоров'я дітей та молоді через набуття кожною дитиною програми 
фінансового самозабезпечення з одночасним страхуванням ризиків для життя і здоров'я, проведення 
рейтингових спортивних змагань допризовної і призовної молоді на Призи Президента України) [7, с. 6]. 

 
Таблиця 1 

Завдання тривекторної системи охорони, зміцнення і відновлення здоров'я 
 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – 
екологічний вектор 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я – 
валеологічний вектор 

ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я – 
медичний вектор 

1. Моніторинг довкілля, 
екологічна освіта і виховання, 
тобто формування такого 

1. Моніторинг (паспортизація) 
здоров’я і фізичної підготовки 
населення та відповідне 

1. Швидка медична допомога та 
спеціальні рятувальні служби. 
2. Поліклінічна допомога та стаціонарне 
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навколишнього середовища, яке 
сприяє покращенню здоров'я. 
2. Епідеміологічне благополуччя 
населення, ветеринарна 
медицина. 
3. Безпека життєдіяльності в 
праці, транспорті, на воді, в 
побуті, у надзвичайних 
ситуаціях. 
4. Організація 
природоохоронної 
(ноосферної) діяльності 
силами державних структур та 
громадсько-політичних 
організацій. 

стимулювання здорового способу 
життя і фізичного 
самовдосконалення. 
2. Неперервна валеологічна 
освіта і виховання. 
3. Фізкультурно-оздоровча 
робота в поєднанні з фізичним 
вихованням. 
4. Рекреаційна діяльність, 
активно-руховий туризм. 
5. Організація руху за здоровий 
спосіб життя (ЗСЖ) силами 
спеціалістів фізичної культури, 
педагогів та громадськості. 

лікування. 
3. Фармація та медичне обладнання. 
4. Санаторно-курортне лікування. 
5. Індивідуальні програми реабілітації 
дітей-інвалідів. 
6. Профілактична медицина: 
- вакцинація і раннє виявлення патології; 
- санітарно-гігієнічна освіта і виховання, 
долікарська взаємодопомога; 

- організація руху за здоровий спосіб 
життя (ЗСЖ) силами медичних 
працівників, у першу чергу, тих, котрі 
працюють на засадах сімейної практики. 

 
Екологічний і валеологічний вектори разом із профілактичним напрямом медицини 

становитимуть превентивну систему охорони здоров'я, а медичний вектор буде вагомим і ефективним 
настільки, наскільки медична допомога буде забезпеченою, своєчасною і кваліфікованою. Механізм 
реалізації Концепції передбачає комплекс заходів, згрупованих у таблиці 2 [7, с. 14-15].  

Отже, формування превентивної системи охорони здоров'я треба починати з переходу від затратно-
розподільної системи фінансування підсистем-векторів охорони здоров'я до бюджетно-страхової системи 
з орієнтацією на повне соціальне самозабезпечення громадян шляхом включення в дію основних 
економічних важелів превентивної системи: 

1) впровадження договірних засад праці спеціалістів ОЗВЗ, які при покращенні показників здоров'я 
та зменшенні кількості хворих забезпечать адекватне зростання заробітної плати всіх дипломованих 
спеціалістів, причетних до покращення здоров'я людей; 

2) впровадження системи стимулювання здорового способу життя та фізичного 
самовдосконалення за показниками моніторингу стану здоров'я і фізичного розвитку; 

3) впровадження соціального самозабезпечення молодих громадян1 шляхом організації 
добровільного страхування здоров'я дітей та молоді2 із застосуванням страхових пільг і премій, які 
стимулюють ЗСЖ та фізичне самовдосконалення. 

Організація страхування здоров'я, на нашу думку, – це такий інноваційний підхід до вирішення 
проблем здоров'я, яким може реалізовуватися стратегія недопущення страхових випадків і концепція 
збереження генофонду нації та виконуватися Конвенція ООН “Про права дитини” (ратифікована 
Україною 27.02.1990 p.). Загальна структурно-логічна схема превентивної системи ОЗВЗ на основі 
тривекторного підходу представлена на рис. 1. 

Як видно з рис.1, превентивна система охорони здоров'я, сформована на основі тривекторного 
підходу: 

1) навчить кожну молоду людину правильно оцінювати, прогнозувати та програмувати своє 
здоров'я і тривалість життя; 

2) стимулюватиме здоровий спосіб життя і фізичне самовдосконалення; 
3) при покращенні показників здоров'я і фізичної підготовленості, при зменшенні кількості 

хворих та збільшенні тривалості життя населення забезпечить адекватне зростання заробітної плати 
лікарів (зокрема сімейних) та інших дипломованих спеціалістів, причетних до покращення здоров'я 
людей; 

4) запровадить трансформацію навчально-виховного процесу в усіх навчально-виховних 
закладах у оздоровчо-навчально-виховний процес, що становитиме новий стандарт національної освіти: 
“знання – вихованість – здоров'я”. 

Таблиця 2 
Основні напрямки процесу формування превентивної тривекторної 

системи охорони здоров'я 
 

 

                                                
1 Новий вид страхування, для розробки і впровадження якого необхідні: 1) узаконені державні стандарти медичної 
допомоги; 2) державні тести здоров'я; 3) державні тести фізичної підготовленості населення. 
2 Добровільне страхування здоров'я дітей і молоді – це довгостроковий (на 10 і більше років) вид накопичення 
страхових платежів у особисті страхові фонди. При позитивній динаміці показників здоров'я і фізичного розвитку 
(за результатами моніторингу стану здоров'я і фізичної підготовленості) пропонується застосовувати 25, 50, 75 і 
100-відсоткові пільги і навіть премії, які стимулюють здоровий спосіб життя та фізичне самовдосконалення. Із 
коштів страхового фонду валеологічної акціонерної страхової компанії (а не тільки з особистого страхового 
фонду), відповідно до встановлених державних стандартів медичної допомоги, будуть покриватися витрати на 
відновлення здоров'я в разі страхового випадку. 
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Напрям Заходи 

1. Організаційно-
правовий, соціологічний, 
науково-методичний та 
програного 
забезпечення 

• Державна підтримка створення і функціонування інноваційних структур у 
сфері ОЗВЗ (інноваційний кластер “Укрвалеополіс”). 

• Заснування державного інвестиційного валеологічного фонду “Здоров'я 
нації”, Президентського Фонду стимулювання здорового способу життя 
(ЗСЖ) та фізичного самовдосконалення допризовної молоді. 

• Створення відповідної інфраструктури, зокрема Департаментів шкільного 
здоров'я з державно-громадською формою управління в органах виконавчої 
влади усіх рівнів. 

• Створення спеціального незалежного органу контролю за дотриманням 
законодавства про охорону довкілля, життя і здоров'я. 

2. Економічні важелі 
превентивної системи 
охорони здоров'я 

• Визначення умов ефективного функціонування системи ОЗВЗ та критеріїв 
оцінки її соціально-економічної ефективності. 

• Впровадження договірних засад праці спеціалістів ОЗВЗ. 
3. Валеологічна 
діяльність – базовий 
компонент освіти 

• Розвиток екологічної освіти і виховання, рекреаційної діяльності, санітарно-
гігієнічної освіти і виховання. 

• Підготовка педагогів-валеологів і лікарів-валеологів, уведення відповідних 
навчальних курсів в усі навчально-виховні заклади. 

• Розвиток фізкультурної освіти і фізичного виховання, культури міжлюдських 
взаємовідносин, а також українських традицій. 

4. Моніторинг 
довкілля, здоров'я і 
фізичної 
підготовленості 
населення 

• Організація роботи лабораторій екомоніторингу. 
• Розробка державних тестів здоров'я і фізичної підготовленості. 
• Розробка закону і положення “Про паспортизацію здоров'я і фізичної 

підготовленості молоді (населення)”. 
5. Матеріально-
технічне забезпечення 
організованих і 
самостійних занять 
фізичним 
вдосконаленням 

• Розробка і затвердження державних нормативів мінімального матеріально-
технічного забезпечення навчально-виховних закладів, спортивно-
оздоровчих таборів та інших структур. 

• Формування державної програми налагодження виробництва нового 
обладнання для фізкультурно-оздоровчої роботи. 

6. Діагностично-
консультативні пункти 
корекції способу життя 
(ДКП КСЖ) 

• Створення Всеукраїнської, обласних та районних науково-консультативних 
координаційних рад з питань розвитку духовності, захисту моралі і формування 
ЗСЖ; створення ДКП КСЖ – первинної ланки центрів соціальних служб для 
молоді. 

• Розробка положення про почесне звання “консультант-порадник молоді” та 
створення районних центрів здоров'я. 

7. Реабілітаційні центри 
для дітей-інвалідів 

• Розробка закону і положення “Про індивідуальну програму реабілітації 
дитини-інваліда”. 

8. Система 
соціального 
самозабезпечення 
молодих громадян 

• Відкриття особистого пенсійного рахунку на першому робочому місці; 
іпотечне кредитування на отримання житла й освіти. 

• Організація добровільного страхування здоров'я дітей і молоді із 
застосуванням страхових пільг і премій, які стимулюють ЗСЖ і фізичне 
самовдосконалення, а також рейтингових спортивних змагань допризовної 
молоді на Приз Президента України. 

9. Координація 
діяльності відповідних 
структур і ЗМІ 

• Організація видання щомісячника “Охорона, формування і зміцнення 
здоров'я”. 

10. Формування 
профілактичного 
напрямку медицини 

• Організація санітарно-гігієнічної освіти і виховання та долікарської само- і 
взаємодопомоги, а також руху за ЗСЖ силами медичних (у першу чергу, 
сімейних) працівників. 

 
 

 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ) 
Організаційно-правова база ВООЗ 

1. Концепція безпеки і прогресу цивілізації. 
2. Світова Екологічна Конституція. 

3. Статут ВООЗ. Концепція збереження генофонду нації. 
4. Незалежна наукова експертиза національних програм. 

 
ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ 
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Законодавчий орган Координуючий орган Виконавчий орган Контролюючий орган 
ВРУ Президент України КМУ 
Нацрада Здоров'я Президентська Рада ОЗВЗ Міністерство ОЗВЗ України 
Національна Академія Наук України.  Міжгалузевий науковий центр валеологічних 
системних досліджень, експертизи і впровадження 

Державна 
Екосанінспекція 

Обласна науково-консультативна Рада ОЗВЗ Обласний департамент ОЗВЗ 
Обласний (регіональний) міжгалузевий науковий центр валеологічних системних 
досліджень, експертизи і впровадження.  Обласний Центр Здоров'я (ОЦЗ) 
Районна координаційна Рада ОЗВЗ. 
Районний центр здоров'я (РЦЗ) 

Районне управління ОЗВЗ 

Обласна 
Екосанінспекція 
 

 

ГРОМАДСЬКИЙ РІВЕНЬ 
Колективний (корпоративний) рівень Родинний (сімейний) 

рівень Громадсько-політичні організації, об’єднання спеціалістів ОЗВЗ людини.  Сім'ї та родини.  

 
ОСОБИСТИЙ РІВЕНЬ 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема формування превентивної системи ОЗВЗ 
 
Ці зміни відбуватимуться через впровадження системи мотивації і стимулювання ведення 

здорового способу життя та фізичного самовдосконалення за показниками моніторингу рівня здоров'я 
і фізичного розвитку. Для прикладу, учень-першокласник (якому батьки чи держава придбали 
програму фінансового самозабезпечення з одночасним страхуванням ризиків для життя і здоров'я) 
почне усвідомлювати, що здоров'я має вартісний вимір, у нього буде формуватися особиста 
відповідальність за стан свого організму і рівень фізичного розвитку, це буде суттєвим системним 
заходом запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі. 

Висновки з проведеного дослідження. Оптимальним варіантом розв’язання медико-
демографічних проблем сучасного українського суспільства є формування дієвої національної 
превентивної системи охорони, зміцнення і відновлення здоров'я шляхом максимального залучення 
фінансових, матеріально-технічних ресурсів та кооперації інтелектуально-фахового потенціалу 
України.  

Українську національну систему охорони, зміцнення і відновлення здоров'я від усіх інших систем 
охорони здоров'я світу відрізнятиме її тривекторність, переважно попереджувальний (превентивний) 
характер, функціонування міжгалузевих наукових центрів, координуючих та виконавчих структур, а 
також чітко визначені умови ефективного функціонування системи. 
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Анотація 
У статті розглянуті тенденції демографічного розвитку українського суспільства, 

проаналізовані медико-соціальні показники та основні фактори, що визначають рівень здоров’я 
нації. У даному контексті запропонована концепція превентивної тривекторної системи охорони 
здоров'я для вирішення проблем депопуляції, збереження трудового потенціалу населення, 
покращення стану індивідуального та громадського здоров’я. 

Ключові слова: демографічна криза, превентивна система охорони здоров'я, тривекторний 
підхід, страхування здоров'я. 

 
Аннотация 

В статьи рассмотрены тенденции демографического развития украинского общества, 
проанализированы медико-социальные показатели и основные факторы, которые определяют 
уровень здоровья нации. В данном контексте предложена концепция превентивной тривекторной 
системы здравоохранения для решения проблем депопуляции, сохранения трудового потенциала 
населения, улучшения состояния индивидуального и общественного здоровья. 

Ключевые слова: демографический кризис, превентивная система здравоохранения, 
тривекторный подход, страхование здоровья. 

 
Annotation 

In the current article, trends of demographic development of Ukrainian society have been considered; 
medical and social indicators as well as the main factors determining the population health level have been 
analyzed. In this context the concept of preventive three-vector health care system has been proposed with 
the view of solving the problems of depopulation, saving the human resource potential, strengthening the 
state of individual and public health. 

Key words: demographic crisis, preventive health care system, three-vector approach, health 
insurance. 
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Постановка проблеми. Економічний розвиток становить собою багатофакторний процес, який 

відображає як еволюційну, так і революційну зміну господарського механізму. Навіть в умовах 
еволюційних змін розвиток відбувається нерівномірно й відповідно до циклів ділової активності 
включає періоди зростання й спаду. Як складова економічного розвитку економічне зростання є 
найважливішою характеристикою суспільного виробництва для будь-яких господарських систем. 
Поняття «економічне зростання» на цей час не викликає серйозних дискусій, під ним розуміють стійке 
збільшення масштабів економіки, процес зростання валового внутрішнього продукту, валового 
національного продукту як в абсолютній величині, так і з розрахунку на душу населення в 
довгостроковому періоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системне дослідження процесів кластеризації 
підприємств, формування методології розробки ефективної політики сітьової економіки, розробка 
механізмів її реалізації в умовах України є важливим фактором загальної ефективності 
функціонування національної економіки, її місця в економічному просторі Європи та світу. Саме цим 
питанням присвячені провідні праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них варто виділити таких 
дослідників, як Наумов В., Ваганова О., Марков Л., Портер М., Мірзодаєва Т., Матвєєв Є., Ткачева С., 
Безвушко Е. та ін. Проведений огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми засвідчує про 
наявність багатьох невирішених теоретичних і практичних питань ефективної кластеризації галузей 
національної економіки.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз проблем застосування кластерного 
підходу як сучасного інструментарію стратегічних досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пошук напрямків розвитку, який 
забезпечуватиме надійне економічне зростання, завжди цікавив учених-економістів. Дослідження 
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основних закономірностей економічного зростання знайшли своє вираження в моделях, які стали 
віддзеркаленням різних концептуальних поглядів на проблему розвитку [4]. 

Неокласичні моделі головну увагу приділяють формуванню макроекономічної виробничої 
функції. На цій основі аналізуються фактори й результати зростання, обумовлені традиційними 
цінностями ринкового господарства: приватною власністю, конкуренцією, ефективністю використання 
ресурсів, помірним втручанням держави в господарські процеси (модель Солоу, модель Кобба-
Дугласа та ін.). 

Кейнсіанські моделі значну увагу приділяють факторам, орієнтованим на визначення параметрів 
макроекономічного розвитку в умовах активного державного впливу на ринок і його регулювання 
(модель Харрода, модель Домара та ін.). 

Динамічні моделі міжгалузевого балансу (МГБ) призначені для одержання докладного опису 
якісного й кількісного значення безлічі елементів економічного зростання, а також виявлення найбільш 
«дефіцитних» галузей, які вимагають активного втручання держави для підтримки економічного 
зростання (модель МГБ та ін.). 

Більшість із зазначених вище моделей виникали в результаті еволюційних змін у розумінні 
сутності й значення економічного розвитку суспільства. 

В останнє десятиліття було опубліковано декілька якісно нових теоретичних моделей, у яких 
обґрунтовувалася ендогенна природа технологічних змін, які зумовлювали економічне зростання. 
Принципова особливість нових моделей полягає в тому, що в них виробнича функція містить у тій або 
іншій формі нову змінну – людський капітал, що характеризує обсяг наукових знань і практичного 
досвіду, накопиченого в процесі навчання й безпосередній виробничій діяльності. При цьому, сфера 
науково-дослідних розробок сприймається як необхідна умова економічного зростання, оскільки саме 
вона забезпечує накопичення людського капіталу [8]. 

Модель Дж. Гросмана й Е. Хелмана враховує можливості переливу капіталу для фінансування 
науково-дослідних розробок і пророкує за певних умов формування транснаціональних корпорацій по 
мірі наближення до рівноважної траєкторії. 

В 1999-2001 рр. з'явилися нові дослідження, присвячені моделям економічного зростання з 
ендогенним технологічним процесом, у яких «ефект масштабу» у наочному вигляді відсутній. У 
сучасних концепціях економічного зростання увага спрямована на різні варіанти поєднання чотирьох 
детермінантів розвитку, які нерідко йменують «чотирма китами економіки» – робочої сили, капіталів, 
ресурсів і технології. 

Для сільськогосподарського виробництва економічне зростання означає збільшення маси 
чистого продукту, тобто валового доходу, що є джерелом фондів споживання й нагромадження, а 
також надходжень у місцевий і державний бюджети. Оскільки на сучасному етапі завдання 
підвищення ефективності господарювання аграрних формувань прямо пов'язане з необхідністю 
активізації й нарощування використання їхнього ресурсного потенціалу, то на регіональному рівні 
управління істотно зростає роль стратегічного планування. Саме продумана стратегія, яка пройшла 
певну процедуру затвердження повинна стати основою розвитку економіки регіону і його провідної 
галузі -  сільськогосподарського виробництва. 

На основі узагальнення відомих в усьому світі стратегій розвитку підприємництва було виділено 
так звані базисні стратегії, які відображають різні підходи до розвитку регіону й пов’язані зі зміною 
стану асортиментів виробленої підприємствами регіону продукції, ринків її збуту, галузевих і 
технологічних особливостей виробництва та ін. 

До першої групи базисних стратегій відносяться стратегії концентрованого зростання, 
основними з яких є: 

− стратегія посилення позиції на існуючому ринку без зміни асортиментів продукції; 
− стратегія пошуку нових ринків для наявних асортиментів продукції; 
− стратегія розвитку нових продуктів. 
Друга група поєднує стратегії інтегрованого зростання: 
− стратегія зворотної вертикальної інтеграції; 
− стратегія попередньої інтеграції. 
Третю групу складають стратегії диверсифікації: 
− стратегія внутрішньої диверсифікації; 
− стратегія горизонтальної диверсифікації; 
− стратегія конгломеративної диверсифікації. 
До 90-х років минулого століття практично весь спектр стратегій зводився до одержання 

конкурентних переваг через комбінацію ринкової й ресурсної орієнтації. Для забезпечення стійкого 
функціонування економіки регіону, в першу чергу, необхідно оптимально формувати й комбінувати 
ресурси, оскільки це дає певні конкурентні переваги в сфері виробництва. У той же час, комбінація 
ресурсів, їхні пропорції повинні визначатися ринковими факторами [3]. 
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З позиції економічної безпеки необхідність комбінації ресурсного й ринкового підходів 
пояснюється тим, що, з одного боку, потреба в ресурсах є, у певній мірі, похідною від ринкового стану 
підприємств регіону, а з іншого боку – ресурсний потенціал обумовлює успішне функціонування 
підприємств регіону в умовах ринку. Дійсно, кожне підприємство має у своєму розпорядженні 
різноманітні ресурси й може комбінувати ними у відповідності зі своїми можливостями. Якщо 
підприємство здійснює вибір і комбінацію ресурсів краще, оригінальніше, швидше конкурентів, то йому 
гарантований успіх на ринку [1]. 

Однак механічне перенесення зазначених вище концепцій стратегічного розвитку й 
забезпечення економічної безпеки на виробничі формування аграрного сектора України неможливе 
через цілий ряд факторів: 

по-перше, вони не враховують специфіки сільськогосподарського виробництва; 
по-друге, вони орієнтовані на великі виробничі одиниці з високим ступенем концентрації 

капіталу й спроможні до активної діяльності на фінансових ринках; 
по-третє, розглянуті вище концепції практично не розкривають особливостей стратегічної позиції 

підприємств в умовах дефіциту фінансових ресурсів; 
по-четверте, вони адаптовані до макроекономічних умов країн з розвиненою економікою, яка 

відрізняється від вітчизняної системи державного регулювання ринку. 
Якщо розглядати стратегічні напрями концентрованого зростання, то слід зазначити, що 

стратегію розвитку нових продуктів сільськогосподарських підприємств використовувати практично 
неможливо. Сучасний асортимент виробленої ними сільськогосподарської продукції вже склався під 
впливом природно-кліматичних і ринкових умов господарювання, а структура виробленої продукції 
визначається крім власних ресурсних можливостей інфраструктурою переробної промисловості 
регіону, сформованою системою інтеграції, кооперації, поділу праці й т.д. Тобто можливості 
розширення асортиментів виробленої продукції практично вичерпані  [6]. 

Пошук нових ринків для наявних асортиментів товарів для окремого сільськогосподарського 
підприємства є нереальним, оскільки великі компанії, що є основними операторами національних і 
регіональних сільськогосподарських ринків, об'єктивно диктують правила гри й досить жорстко 
регулюють кількість і склад гравців на цьому економічному полі. 

Стратегія посилення позиції на існуючому ринку без зміни асортиментів виробленої продукції 
залишається єдино можливим напрямком концентрованого зростання підприємства. У вітчизняній 
економічній літературі така стратегія розвитку, яку покладено в інтенсифікацію виробництва, вивчена 
досить глибоко. Саме ця стратегія була провідною в умовах економіки, заснованої на практично 
тотальному державному регулюванні всіх сфер виробничої діяльності [5]. 

Стратегії інтегрованого зросту, спрямовані на зростання підприємства за рахунок поглинання 
або посилення контролю над постачальниками й структурами, що перебувають між підприємством і 
кінцевими споживачами виробленої ними продукції, тобто над системами розподілу й продажу, 
нереальні через слабку концентрацію капіталу в сільськогосподарських підприємствах. Саме через 
цей фактор сільськогосподарські підприємства самі стають об'єктом поглинання з боку фінансово-
промислових корпорацій, що диверсифікують свою діяльність [7]. 

Стратегічна орієнтація сільськогосподарських підприємств на диверсифікованість виробництва 
теж украй проблематична. Виробництво нових видів сільськогосподарської продукції практично 
неможливе через зазначені вище причини. А розвиток переробних виробництв в умовах досить 
високого насичення ринку продукцією переробки сільськогосподарської сировини, як показала 
практика, ефективний лише в одиничних випадках [2]. 

Висновки з проведеного дослідження. Інтенсифікація виробництва як стратегічний напрямок 
розвитку підприємств сільськогосподарського сектора регіону можлива лише на фазах пожвавлення й 
підйому, тоді як під час криз і депресії, що характеризуються жорстким дефіцитом інвестиційних 
ресурсів, необхідні інші форми підтримки цілісності макроекономічних систем. 
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Анотація 

В роботі розглянуто кластерний підхід як один головних інструментів стратегічного 
дослідження економічного розвитку регіонів. Визначено основні напрямки формування кластерної 
стратегії розвитку економіки. 

Ключові слова: кластер, розвиток, дослідження, економічна безпека. 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены кластерный подход как один из главных инструментов 

стратегического исследования экономического развития регионов. Определены основные 
направления формирования кластерной стратегии развития экономики. 

Ключевые слова: кластер, развитие, исследования, экономическая безопасность. 
 

Annotation 
We consider cluster approach as one of the main instruments for strategic economic development 

study. The basic directions of formation of cluster economic development strategy. 
Key words: cluster development, research, economic security. 
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КЛАСТЕРНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Для підвищення конкурентоспроможності регіону важлива роль 

відводиться запровадженню кластерних механізмів. Зокрема, при формуванні кластеру процесів 
життєзабезпечення доцільно забезпечити функціонування процесів оцінки і контролю,  проводити 
відповідні економічні вимірювання і сформувати індикатори якості життя (ІЯЖ), які доцільно розділяти 
на диференціальні та інтегральні. В основу такої класифікації покладена суб'єктно-об'єктна ознака, за 
якою вибір ІЯЖ здійснюється, виходячи з потреби стійкого розвитку суспільства з врахуванням 
самооцінки кластеру процесів життєзабезпечення (КПЖ). Диференціальні ІЯЖ базуються на 
параметрах об'єктивних умов і процесів життєдіяльності, проте до теперішнього часу на практиці не 
існує нормативно встановленої номенклатури таких ІЯЖ і критеріїв їх оцінки як на державному рівні, 
так і на рівні суб'єктів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базовою складовою теорії конкурентоспроможності 
регіонів є теоретичні та прикладні проблеми формування й розвитку регіональних відносин. 
Науковими працями, що ввійшли в основу дослідження регіональних процесів як складної палітри 
відносин є праці О.М. Алимова, М.П. Бутка, С.І. Дорогунцова, Т.М. Качали, А.В. Єнгібарова, 
В.І. Захарченка, М.І. Захматова, В.П. Ільчука, С.Г. Камолова, Є.Г. Кочетова, М.А. Кравця, Д.М. Крука, 
А.С. Лисецького, А.А. Мальцева, В.Н. Мосіна, Б.М. Мочалова, Т.В. Пепи, В.І. Пили, Б.П. Плишевського, 
В.А. Смирнова, А. Тодосейчука, Ю.В. Токарєва, В.І. Удовиченко, І.П. Фамінского, М.І. Фащевського, 
Е.Б. Фігурнова, О.М. Цигичко, Л.Г. Чернюк та інших учених-економістів. Вони розглядають різні 
концепції розвитку продуктивних сил, які дотепер знаходяться в сфері наукових досліджень.  

Вагомий внесок в дослідження та вирішення проблеми життєзабезпечення населення зробили 
вітчизняні науковці: Чудновець І., Лібанов Е., Євдокимова І., Краснов Ю. та інші. Однак в їх наукових 
роботах недостатньо використовувалися  кластерні механізми. 
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Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження кластерних механізмів підвищення 
конкурентоспроможності регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На мікрорівні розвитку суб'єктів ринку і мезорівні 
суб'єктів України система диференційованих ІЯЖ формується в рамках відповідних програм 
управління КПЖ на базі конкурентноздатних інноваційних ресурсних продуктів (рис.1). 

 

  
Рис. 1. Механізм формування інвестиційної політики кластера процесів 

життєзабезпечення 
 

Враховуючи наявний досвід створення кластерних структур в автомобілебудуванні, 
авіапромисловості, хімічній і металургійній галузях, є припущення, що дана кластеризація буде 
масштабнішою і регульованою урядами країн-учасниць консорціуму [6]. Питання забезпечення якості 
життя безпосередньо залежатимуть від працездатності даного міжнародного об'єднання. У ідеалі 
необхідно розглядати створення міжнародної мережі як постачальників, так і споживачів всього 
сегменту ресурсів, що забезпечують комфортне проживання всього населення планети. Цінова і 
тарифна політика в міжнародній торгівлі ресурсами має бути не лише рівною для всіх учасників, але і 
виключати недобросовісне використання монопольного положення. Можливе виникнення подібних 
проблем і в інших галузях життєзабезпечення, тому вирішення ресурсної проблеми може бути 
досягнуто лише за рахунок колективних зусиль міжнародного співтовариства із застосуванням всіх 
наявних правових механізмів [8].  

Велика кількість досліджень показала, що конкурентноздатні підприємства не розкидані в 
економіці безсистемно – вони зазвичай пов'язані один з одним вертикальними (покупець – продавець) 
або горизонтальними (загальні споживачі, технологія, канали) зв'язками. Не розосереджуються такі 
групи і фізично: вони тяжіють до концентрації в географічному плані. Одне конкурентоздатне 
підприємство допомагає виникненню іншого в процесі взаємного посилення [1]. 

Географічна концентрація закономірно підсилює дію конкуренції, яка набуває персоніфікованого 
характеру [4]. Структурні зміни як в розвинених країнах так і в державах з перехідною економікою 
супроводжуються територіальною концентрацією економічної діяльності, яку ми називаємо процесом 
кластеризації. Запропонований кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності 
промислових підприємств є таким чином особливою комбінацією територіального і міжгалузевого 
принципів управління, що дозволяє стимулювати інтеграційні процеси на мезорівні. 

Кластерний механізм підвищення конкурентоспроможності заснований на ефективному поєднанні 
конкуренції і кооперації. Вони знаходяться як би в різних площинах і доповнюють один одного, особливо в 
інноваційних процесах. Взаємодія з внутрішнім споживачем кластера «зав'язана» на конкуренції, із 
зовнішнім, як правило, – на кооперації з використанням апарату постачання і розподілу єдиного 
логістичного вікна. На світовому ринку кластери присутні як єдині агенти мережі і конкуренція, що дозволяє 
їм виступати на рівних і протистояти згубним тенденціям глобальної конкуренції. 

Діалектична єдність відносин конкуренції і співробітництва учасників кластера розширює 
традиційні рамки економічної вигоди. У сучасному високотехнологічному середовищі виходить 
вигідніше піднімати технологічний рівень цілої бізнес-системи, ніж прагнути до перемоги в 
конкурентній боротьбі. Святкування перемоги одного підприємства в конкурентній боротьбі часто 
виявляється завчасним, оскільки вигоди від короткочасного лідерства можуть бути «з'їдені» втратами 
від нерівномірного розвитку і зниження попиту по даній галузі в цілому. 
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При дослідженні успішних з точки зору конкурентоздатності кластерів виявляється наявність 
синергетичного ефекту від взаємодії учасників в кластері. Присутність подібних ефектів, які можна 
також охарактеризувати наявністю в кластері «системної ефективності», говорить про те, що виділена 
агломерація справедливо віднесена до категорії «кластер». Важливою ознакою розвиненості і 
сформованості кластера слід вважати міру глибини і спеціалізованості взаємозв'язків його 
учасників [3]. 

Виграш від внутрішнього суперництва полягає в тиску, який воно створює для постійного 
вдосконалення джерел конкурентної переваги. Присутність внутрішніх конкурентів автоматично 
відміняє види переваги, які походять з простого існування в конкретному регіоні, – факторні витрати, 
доступ або привілейований доступ до місцевого ринку або ж втрати в цьому напрямку у конкурентів, 
які здійснюють ввезення (імпорт) на цей ринок. Підприємства виявляються вимушеними виходити за 
межі названого вище, отримуючи в результаті більше стійких переваг.  

Внутрішня конкуренція і географічна концентрація посилюють системність впливу та інших 
факторів бізнес-ландшафту регіону, представлених у відомій моделі М. Портера «Діаманд» (ромб 
конкурентоспроможності) – внутрішня конкуренція, оскільки вона стимулює вдосконалення за рештою 
ключових позицій, а географічна концентрація – внаслідок породження і посилення взаємодії між 
чотирма окремими чинниками [5]. 

Внутрішня конкуренція сприяє виникненню підприємств споріднених підтримуючих галузей 
промисловості. Іншим ефектом системного характеру ромба є те, що регіони дуже рідко мають лише 
одне конкурентоздатне підприємство або галузь. Правило ромба формує оточення, яке підтримує 
кластери конкурентоздатних підприємств і галузей. Як тільки кластер сформувався, виникає взаємна 
підтримка всіх галузей в групі. Переваги поширюються вперед, назад і в горизонтальному напрямі. 
Агресивніше суперництво в одній галузі поширюється на інші галузі в межах кластера – за допомогою 
передачі технологій, розвитку ринкової позиції і диверсифікації діючих компаній. Вхід на ринок з інших 
галузей всередині кластера стимулює модернізацію, заохочуючи до використання науково-дослідних 
підходів і сприяння введенню нових стратегій і навичок. Через канали постачальників і споживачів, що 
контактують з великою кількістю  конкуруючих компаній, відбувається вільне поширення інформації і 
інновацій. Взаємозв’язки в межах групи, часто досить несподівані, ведуть до усвідомлення нових 
шляхів ведення конкурентної боротьби і нових можливостей. Такий кластер стає засобом підтримки 
різноманітності і подолання вузькості поглядів, інерції, недостатньої гнучкості [2]. 

Переваги кластерів в нововведеннях і зростанні продуктивності в порівнянні з ізольованим місцем 
розташування можуть бути важливішими, ніж вигоди в поточній продуктивності, хоча тут існують також 
певні ризики. Фірми, що входять до складу кластера, часто виявляються здатними адекватніше і швидше 
реагувати на потреби покупців. Що стосується поточних потреб покупців, підприємства в складі кластера 
отримують вигоду від концентрації компаній, які знають потреби покупців і мають з ними сталі 
взаємовідносини, від наявності фірм в родинних галузях, концентрації спеціалізованих структур збору 
інформації, а також вимог замовників. Фірми, що входять в кластер, часто можуть розпізнавати тенденції 
купівельного попиту швидше, ніж конкуруючі з ними окремі фірми [7]. 

Участь в кластері надає також переваги в доступі до нових технологій, методів роботи або 
можливостей здійснення постачань. Підприємства-члени кластера швидше дізнаються про 
прогресивні технології, про доступність нових компонентів і обладнання, про нові концепції в 
обслуговуванні і маркетингу і т.п. та постійно стежать за цими речами, оскільки ці завдання 
полегшуються постійними взаємовідносинами з іншими членами кластера і особистими контактами. 
Членство в кластері робить можливим безпосереднє спостереження за діяльністю інших підприємств. 
В протилежність цьому ізольований виробник має гірший доступ до інформації і вимушений при цьому 
більше платити; для нього зростає також необхідність виділяти ресурси на досягнення нового знання 
в межах своєї власної структури. 

Потенційні переваги кластерів в усвідомленні необхідності і створенні можливостей для 
інновацій дуже великі, але не менш важливою є гнучкість, що надається ними. Часто підприємство в 
межах кластера може значно швидше знаходити джерела для нових компонентів, послуг, 
устаткування, а також інших потрібних при введенні інновацій елементів, незалежно від того, що ці 
елементи собою представляють – нову виробничу лінію, новий процес або нову модель постачання. 
Місцеві постачальники і партнери здатні і дійсно виявляються залученими в процес оновлення, цим 
забезпечується краща відповідність потребам фірм продукції, що ними поставляється. Новий 
спеціалізований персонал легко набрати для заповнення виникаючих при використанні нових підходів 
спеціальних вакансій безпосередньо в даній місцевості. Корисна в процесі нововведень взаємна 
доповнюваність легше досягається, коли учасники розташовані поблизу один від одного. 

Підприємства, що входять в кластер, можуть експериментувати за менших витрат. В 
протилежність цьому компанія, що покладається на отримання ресурсів з віддалених джерел, 
вимушена приділяти значно більше уваги укладанню контрактів, забезпеченню відвантажень, 
отриманню необхідної технічної підтримки і сервісного обслуговування, а також узгодженню діяльності 
з великою кількістю інших структур.  
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Ці та інші обумовлені інноваціями переваги кластерів посилюються безпосереднім тиском 
конкуренції, спрямованим на вирівнювання, і постійно здійснюваним порівнянням, які що існують в 
концентрованих в географічному відношенні кластерах. Схожість оточуючого бізнес-ландшафту, в 
якому функціонують підприємства (наприклад, вартість робочої сили, схожі допоміжні засоби), поряд з 
наявністю великого числа конкурентів, примушує їх творчо підходити до питання про свою відмінність. 
Постійна взаємодія сприяє формальному і неформальному обміну знаннями і співпраці між 
організаціями з взаємодоповнюючими активами та професійними навиками. Створення так званої 
«критичної маси» компаній в кластері служить привабливим чинником для подальшого залучення в 
кластер нових компаній, інвестицій, послуг і постачальників, а також формує власні професійні кадри. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, кластеризація створює унікальні 
конфігурації мережевих бізнес-процесів, приводить до утворення «колективного капіталу», у тому 
числі і соціального, формує загальні конкурентні переваги в ключових компетенціях. 

Виникнення і формування концепції кластерів було пов'язане саме з дослідженням проблем 
конкурентоспроможності, проте ми вважаємо, що коло наукових і практичних завдань, де може 
використовуватися дана концепція, є значно ширшим. В першу чергу це стосується принципів 
організації економічної системи, і це питання стоїть на порядку денному української економічної науки 
як ніколи гостро. 

Не дивлячись на вже майже двадцятирічний період проведення в країні ринкових реформ, не 
стихають дискусії відносно їх цілей і ефективних механізмів. Це обумовлено істотними відмінностями 
в розумінні особливостей реформованого об'єкту у різних представників економічної науки і 
економічної політики. При цьому коріння даної відмінності полягає в різній оцінці іманентно властивих 
українській економіці характеристик розвитку. Найбільш істотні з них стосуються таких 
фундаментальних характеристик, як міра її стаціонарності (здібності системи до незалежного і 
стійкого розвитку), стійкості (здібності до самовідтворювання), системності економічного росту (темпи і 
якість розвитку), структурної пропорційності (у тому числі галузевої, територіальної, за формами 
власності, розмірами підприємств). 

Бібліографічний список 
 

1. Гугельов А. В. Теорія і методологія формування системи менеджменту якості наукоємного 
виробництва на принципах паритету інтересів / А. В. Гугельов. – Саратов : Видавництво центр СГСЕУ, 
2004. – 196 с. 

2. Зубаревіч Н. В. Соціальний розвиток регіонів України : проблеми і тенденції перехідного 
періоду / Н. В. Зубаревіч. – М. : ЕДІТОРІАЛУРСС, 2003. – 214 c. 

3. Ковинева O. A. Управління якістю життя населення : монографія / O. A. Ковинева, 
Б. І. Герасимов; під науч. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Герасимова. – Тамбов: Вид-во Тамб. держ. 
техн. ун-та, 2006. – 188 с. 

4. Матеріали саміту в Йоганнесбурзі 26 серпня − 4 вересня 2002 р. – [Електронний ресурс] − 
Режим доступу: http://www.un.org/russian. 

5. Овчарова Л. В. Соціальна політика держави як чинник забезпечення стійкого економічного 
розвитку: дис. канд. екон. наук / Л. В. Овчарова. – Ростов н/Д, − 2002. – 235 с. 

6. Соціальне партнерство в суб'єктах Російської Федерації в 2005 році – [Електронний ресурс] − 
Режим доступу:  http://www.mzsrrf.ru 

7. Сучасний менеджмент: теорія і практика / А. Г. Комарів, А. Р. Кудащев, А. А. Брандукова, 
Г. Г. Муфтієв; під ред. А. Г. Комарова, Г. Г. Муфтієва. – СПб. : Пітер, 2004. – 432 с. 

8. Федорова Н. М. Якість життя населення міста в період соціально-економічних трансформацій 
: автореф. дис. канд. екон. наук / Н. М. Федорова. – СПб., − 2002. – 235 с. 

 
Анотація 

В роботі досліджено та проаналізовано кластерний механізм підвищення 
конкурентоспроможності підприємств регіону, встановлено основні переваги участі компаній та 
підприємств у кластері. 

Ключові слова: кластер, кластеризація, життєзабезпечення, конкурентоспроможність, 
підприємство 

Аннотация 
В работе исследованы и проанализированы кластерный механизм повышения 

конкурентоспособности предприятий региона, установлены основные преимущества участия 
компаний и предприятий в кластере. 

Ключевые слова: кластер, кластеризация, жизнеобеспечения, конкурентоспособность, 
предприятие. 

Annotation 
Are examined and analyzed the cluster mechanism of increasing the competitiveness of the region, 

found the main benefits of participation of companies and enterprises in the cluster. 
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В РЕГІОНАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 
Постановка проблеми. Сучасний період соціально-економічного розвитку регіонів України 

характеризується нерівномірністю та суперечливістю результатів, який потребує активізації 
структурної перебудови, а також пошуку нового підходу до здійснення структурних перетворень. При 
загальному розумінні важливості й необхідності структурних змін існують різні уявлення про роль 
держави в цих змінах. 

Формування ефективної економічної структури є пріоритетною проблемою, яка потребує 
першочергового вирішення в контексті стратегічних завдань макроекономічного та територіального 
розвитку країни. В розвинутих країнах основну роль в подоланні кризових явищ в економіці та 
забезпечення стійкого зростання економіки та її соціальної направленості належить механізму 
державного регуляторного впливу. 

Аналіз останніх наукових досліджень. У сучасній економічній літературі проблемами ролі, 
місця та впливу держави на соціально-економічні процеси в господарському комплексі країни 
займались відомі українські вчені, серед яких можна виділити праці С.О. Білої, В.М. Гейця, 
Я.А. Жаліла, А.С. Гальчинського, П.С. Єщенка, С.В. Мочерного та інших. 

Але, на сьогоднішній день, незважаючи на велику кількість доцільних пропозицій щодо 
подальшої структурної перебудови економіки та регулюючого впливу держави, поки що недостатньо 
повно обґрунтовані комплексні пропозиції щодо виваженої структурної державної політики. 

Постановка завдання. Мета статті – окреслення ролі держави в формуванні оптимальної та 
ефективної структури економіки країни, та визначення основних напрямів структурної політики в 
трансформаційному періоді розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. При загальному розумінні важливості й 
необхідності структурних змін існують різні уявлення про роль держави у цих змінах.  

Зокрема, висловлюється думка про те, що тільки надання більшої свободи ринковому механізму 
спричиняє підвищення мобільності ресурсів та їх більш раціональний розподіл, що повинно 
найбільшою мірою сприяти структурній перебудові. Отже, державне втручання у формування 
ефективної структури економіки украй небажане. 

Прихильники цієї точки зору вважають, що розподіл у рамках структурної політики усіляких благ і 
привілеїв підпорядковується не інтересам науково-технічного розвитку, а політичним амбіціям 
чиновників, отже, найкращим гарантом структурних зрушень можуть бути тільки ринок і конкуренція. 
Держава в цих умовах повинна лише брати участь у формуванні сприятливого господарського 
клімату, який сприяє розвитку підприємницької ініціативи і конкуренції. 

Однак, незважаючи на значне поширення концепцій дерегулювання й проведення в цій сфері 
конкретних заходів, у промислово-розвинених країнах державна регламентація економіки продовжує 
залишатися досить значною. 

Світовий досвід свідчить про те, що в період структурної перебудови роль держави в 
регулюванні економіки різко збільшується. Відповідно до цього становить інтерес зарубіжний досвід 
здійснення структурних перетворень у розвинених західних країнах, де структурні зміни відбувалися в 
результаті проведення державних заходів у сфері структурної політики. 

Значного поширення в розвинених країнах набула структурна політика держави, що являє 
собою комплекс заходів уряду, спрямованих на перерозподіл структурного потенціалу країни для 
створення, розвитку і якісного оновлення бази економічного зростання. В основі вироблення 
національних пріоритетів структурних перетворень лежить формування методів регулювання для 
забезпечення концентрації ресурсів за пріоритетними напрямами. 
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У світовій практиці виділяють кілька критеріїв для вибору пріоритетних галузей. Тут звичайно 
виділяють групи базових галузей промисловості, що є пріоритетними в структурі національного 
господарства і визначають незалежність економіки; перспективних галузей, що визначають базу 
економічного зростання; підгалузей, підприємств або виробництв, що підлягають частковому 
згортанню або ліквідації, тобто групу структурно-депресивних об’єктів. 

Свою високу результативність на практиці довів підхід, відповідно до якого структурні 
перетворення в країні починаються із сировинних галузей, доходи від експорту яких цілеспрямовано 
використовуються для модернізації наступних за технологічним ланцюжком галузей і розширення 
виробництва усе більш наукомісткої продукції. Саме така стратегія структурних зрушень була 
реалізована в економіці США, бурхливе зростання якої з кінця XIX ст. спиралося на експорт 
мінерально-сировинної продукції, а також пшениці і бавовни.  

Вивчення досвіду здійснення структурної перебудови в різних країнах світу показало, що, 
незважаючи на теоретичне визнання як основного й найбільш ефективного засобу вирішення 
більшості економічних проблем, у тому числі здійснення структурних зрушень, ринкового механізму 
(ринкове пристосування відбувається в процесі міжгалузевого переливу капіталу з менш прибуткових 
галузей і секторів у більш рентабельні), а також, незважаючи на тривалі й стійкі ринкові традиції в 
більшості високорозвинених країн, у період структурних перетворень і формування цілеспрямованих 
структурних зрушень істотно зростає роль держави, активніше використовується державна структурна 
політика (вплив органів влади на всі типи структури економіки), основними цілями якої є прискорення 
переходу від спаду виробництва до економічного зростання й підвищення національної 
конкурентоспроможності на світовому рівні. 

При цьому роль держави полягає в оздоровленні фінансової ситуації, стимулюванні 
пожвавлення інвестиційної й інноваційної діяльності, підвищенні ефективності функціонування 
державного апарату на основі модернізації механізмів управління економікою, сприянні створенню 
сприятливого інвестиційного клімату (ієрархія основних функцій держави щодо формування 
сприятливого клімату для активізації прогресивних структурних зрушень зображена на рис. 1) та ін. 

У сучасних умовах очевидно, що саме інноваційний характер відтворювальної моделі повинен 
стати базовою основою структурної трансформації при становленні ефективної ринкової економіки 
України. З цього випливає, що відносно найближчої перспективи повинні бути визначені бажані 
структурні зміни і відповідно вироблений адекватний механізм державного втручання в реалізацію 
структурних змін [1]. 

Уся сукупність форм і методів реалізації державної структурної політики припускає 
реформування всіх складових елементів економічної системи на макро-, мезо й мікрорівні.  

Так, на макрорівні механізм реалізації структурної політики включає сукупність методів, що 
впливають на основні макроекономічні пропорції й структурні зв’язки, а також формують структурні 
взаємодії національної економічної системи із системою світового господарства. 

При цьому метою структурної політики повинно бути приведення структури національного 
господарства у відповідність до ринкової моделі господарювання усередині країни; високого ступеня 
відкритості національної економіки й необхідності у зв’язку з цим забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. 

У зв’язку з цим основними напрямами механізму реалізації структурної політики повинні бути, 
насамперед, оптимізація галузевої й технологічної структури економіки, забезпечення прогресивних 
структурних зрушень у них. На макрорівні реалізація державної структурної політики деякою мірою 
націлена на вирішення проблеми макроекономічної трансформації, орієнтованої на забезпечення 
економічної, технологічної, продовольчої, екологічної, енергетичної безпеки національної економіки. 

Для цього, на нашу думку, необхідне проведення нижченаведених заходів, спрямованих на 
вдосконалювання структури економіки. 

По-перше, розвиток і підтримка пріоритетних галузей економіки шляхом спрямування державних 
інвестицій або створення пільгових умов для їхньої діяльності. Державні заходи повинні проводитися 
відповідно до заздалегідь складеної підпрограми структурних перетворень за кожним пріоритетним 
напрямом з виділенням етапів здійснення, визначенням загального фінансування й ресурсного 
забезпечення таких програм, а також законодавчим забезпеченням вироблення й реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку галузей. 
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Рис. 1. Функції держави стосовно формування сприятливого клімату для активізації 
прогресивних структурних зрушень в економіці регіонів 

 
По-друге, стимулювання й підтримка попиту на інновації. При цьому слід зазначити, що тут 

важливий внутрішній попит, тому що прорив наукомісткої продукції на зовнішні ринки можливий лише 
при наявності досить місткого внутрішнього ринку. Тут виникають дві обставини: по-перше, відсутність 
у потенційних реципієнтів інновацій коштів – як власних, так і пропонованих за доступною ціною 
фінансовими посередниками; по-друге, тиск готових інноваційних продуктів закордонного походження 
– дорогих, але гарантованих із погляду якісних характеристик і технічної підтримки експлуатації й 
обслуговування. 

Ці проблеми вирішуються третім напрямом структурної політики – це організація інвестиційного 
буму. Тільки в умовах інвестиційного буму можна створити й підтримувати внутрішній попит на 
інновації, добитися структурної перебудови економіки на високій технологічній основі. 

Разом з тим, слід зазначити, що поряд із проведенням державних заходів щодо основних 
напрямів структурної політики немаловажну роль відіграє регіон в особі місцевих органів влади. 

У цьому зв’язку ми поділяємо точку зору А.Г. Кобилева, що в трансформаційний період 
територіальні утворення (зокрема їхні господарські комплекси) є повноправними суб’єктами ринкових 
відносин, і, що добробут населення території перебуває в прямій залежності від того, наскільки міцні й 
надійні позиції її господарського комплексу на місцевому, регіональному, національному й 
міжнародних ринках [2]. Тим самим багаторазово зростає координаційна функція органів місцевого 
самоврядування в економічному і соціальному розвитку агломерації. Саме вони, покликані у ринковій 
ситуації забезпечувати комплексний розвиток відповідної території, її господарського комплексу як 
цілісної системи – суб’єкта ринкових відносин. 

Таким чином, основними напрямами структурної політики, що проводяться на регіональному 
рівні, повинні бути такі: 
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− визначення перспективних напрямів територіального розвитку, при цьому можна орієнтуватися 
як на розкриття й широке використання наявних переваг, так і на створення нових місцевих переваг. 
При цьому механізм реалізації структурної політики повинен ґрунтуватися на аналізі функціонування 
соціально-економічного комплексу регіону, оцінці місця й ролі регіону в системі територіальної праці, 
визначенні позитивних і негативних тенденцій регіонального розвитку, щоб надалі сприяти розвитку 
переваг і усуненню недоліків; 

− проведення моніторингу та оцінка можливості створення ефективних кластерних структур в 
регіональному розрізі, визначення джерел фінансування досліджень на перспективу з можливістю 
залучення іноземних інвесторів та вплив діяльності створених структур на соціальний розвиток 
регіону; 

− створення комунікаційного середовища та інформаційної бази даних, а також підтримуючих 
інституцій для функціонування регіональних виробничих кластерів; 

− стимулювання й підтримка конкурентоспроможності галузевої або територіальної організації 
господарської діяльності з метою їх сталого розвитку. Це припускає проведення заходів у сфері 
підвищення інвестиційної привабливості регіону, а також стимулювання й підтримку створення 
найбільш ефективних форм ведення бізнесу (технопарки, бізнес-інкубатори, бізнес-центри тощо). 

На мікрорівні до механізму реалізації основних напрямів структурної політики входить група 
методів, пов’язаних з підвищенням економічної стабільності, активності в усіх процесах основних 
суб’єктів ринку, тобто підприємств, корпорацій, наукових та освітніх установ, інших первинних 
господарських систем. 

Ці методи покликані реалізувати такі основні напрями структурної політики на мікрорівні: 
реструктурування первинної виробничої й наукової ланки; формування стійкого корпоративного 
каркаса економіки; інтеграція науки, освіти, виробництва й ринку; оптимізація співвідношення великих і 
малих форм у виробництві й ринковому розподілі; виведення з господарського обороту неефективних 
виробництв; пріоритетний розвиток високотехнологічних, формуючих власні сегменти у світовому 
ринку виробництв [3, 4]. 

Особливо слід зазначити в механізмі структурних перетворень інтеграцію науки, виробництва й 
ринку. 

У сучасних умовах основною метою інтеграції є об’єднання й функціонування з метою реалізації 
організаційних переваг малого, середнього й великого бізнесу [5, 6]. Кінцевою метою інтегрування 
науки й виробництва є формування науково-виробничої бази розвитку регіональної економіки й ринку 
інновацій, орієнтованого як на вирішення внутрішньорегіональних проблем економічного розвитку 
(розробка нових видів промислової продукції й технологій для підприємств області), так і на створення 
конкурентоспроможних виробництв для виходу на міжрегіональний і зовнішній ринки. 

Однак поряд із суттєвими заділами в сфері фундаментальної науки є проблеми в застосуванні 
досліджень безпосередньо в процесі виробництва. У національній практиці основною проблемою 
інтеграції науки, виробництва й ринку залишається неналагоджений механізм взаємовідносин між 
учасниками інтегрованої структури. Особливо недостатньо ефективними є інструменти перетікання 
технічних інновацій зі сфери науки в сферу виробництва, якими виступають технопарки, бізнес-
інкубатори і т.д. Це, у свою чергу, пов’язано з недостатньо ефективними заходами державного 
регулювання, що полягають у стимулюванні використання інновацій, підтримці виробництв, що 
використовують інноваційні технології, і т.д. 

В сьогоднішніх умовах розвитку економіки України вже існують певні організаційні форми 
інтеграції між академічними, науковими установами та організаціями освіти, які представлені на ринку 
новими інноваційними структурами, прикладами проведення науково-практичних конференцій, 
написання спільних монографій, участь у спільних міжнародних проектах.  Так, по лінії Національної 
академії наук України діють такі структури: відділення інформатики – навчально-науковий комплекс 
«Інститут прикладного системного аналізу» (МОН та НАН України), Інститут проблем штучного 
інтелекту Міносвіти та науки і НАН України, Науковий фізико-технологічний центр (НАН України та 
Міносвіти та науки), Науковий фізико-технологічний центр  (НАН України та Міносвіти та науки), 
Національний  науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (Міносвіти і науки України) [7, 
8]. Ці структури утворені в співпраці з Міністерством освіти і науки України і виконують інтегруючі 
функції по ефективному використанню науково-технічного та кадрового потенціалу, інтенсифікації 
навчального процесу, удосконалення існуючих та створення нових спеціальностей, виходячи з умов 
розвитку трансформаційної економіки. Але слід відзначити, що існуючі інтегровані форми розвитку 
науки, освіти і виробництва носять імпульсний, безсистемний характер, не маючи належного 
обґрунтування ні в колах освіти та науки, ні також в науковій періодичній пресі. 

Проведення структурної політики в цьому напрямі включає державне регулювання діяльності 
учасників інтегрованих структур, зокрема розробку програм їхнього формування й розвитку, а також 
безпосередню участь держави через державні й муніципальні наукові й фінансові організації в 
інноваційному процесі. 
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Таким чином, можна виділити такі основні напрями структурної політики, що проводяться на 
мікроекономічному рівні: 

по-перше, оптимізація галузевої структури народного господарства за рахунок зниження 
неефективних виробництв і відповідного зростання наукомістких. Реалізація цього напряму 
структурної політики повинна відбуватися відповідно до програми реконструкції промислового 
виробництва, яка націлена на зниження витрат виробництва, підвищення якості продукції, поліпшення 
стану навколишнього середовища; 

по-друге, удосконалювання організаційної структури управління підприємством (фірмою), що 
максимально відповідає її внутрішній специфіці й швидко реагує на зміни зовнішнього середовища. У 
цьому контексті слід зазначити проведення таких державних заходів, як стимулювання й підтримка 
НДДКР у сфері розробки енергоефективних технологій і випуску устаткування, а також створення 
сприятливого клімату для вітчизняних та іноземних інвестицій в екологічно чисті ефективні проекти; 

по-третє, стимулювання капіталовкладень в устаткування для поліпшення виробничого апарату 
– матеріальної бази управлінської діяльності. У цій сфері застосовні такі заходи державного 
регулювання, як надання податкових пільг, державних цільових інвестицій, кредитів і т.д. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження можна виділити 
такі основні напрями державної структурної політики на макро-, мезо- і мікрорівні: 

по-перше, виділення й забезпечення розвитку «проривних» секторів і виробництв, за якими 
вітчизняна економіка має певні конкурентні переваги порівняно з іншими країнами; 

по-друге, розвиток пріоритетних напрямів, пов’язаних з експортом сировини. Володіння 
унікальними за різноманітністю й масштабами природними ресурсами дає змогу зайняти провідні 
світові позиції у виробництві й експорті сировини високого ступеня переробки; 

по-третє, оскільки науково-технічний прогрес переважно реалізується через індустріальні й нові 
інформаційні технології, а їх виробництво й поширення концентруються в галузях і секторах 
промисловості, то модернізація й диверсифікація структури промисловості стає ключовим моментом; 

по-четверте, на сучасному етапі основною рушійною силою економічного зростання стають 
знання, закріплені в «людському капіталі» й технологіях. У зв’язку з цим необхідно розвивати науковий 
та інтелектуальний потенціал країни, здійснюючи фінансові вкладення в розвиток сфер освіти, науки й 
соціального забезпечення. 
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Анотація 

Розглянуто роль держави в структурній перебудові економіки. Окреслено форми і методи 
реалізації державної структурної політики на макро-, мезо й мікрорівні. Визначені основні напрями 
державної структурної політики. 
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Аннотация 
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методы реализации государственной структурной политики на макро-, мезо и 
микроуровне.Определены основные направления государственной структурной политики. 
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The role of the state in the structural re-erecting of economy is considered. Forms and methods of 

realization of public structural policy are outlined on makro-, mezo and microlevel. Basic directions of public 
structural policy are certain. 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ГАРАНТІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПОРІВНЯННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
 

Постановка проблеми. Фінансові відносини у сучасному світі динамічні. Фінансові операції 
характеризуються високою мобільністю коштів, активним розвитком технологій платіжних операцій. 
Однак ці позитивні процеси супроводжуються вишукуванням усе нових засобів відмивання тіньових 
коштів, отримання незаконних прибутків. З метою запобігання відмиванню таких доходів чинним 
законодавством передбачено фінансовий моніторинг як сукупність відповідних процедур, що 
здійснюються не лише державними органами, а й фінансовими установами різних форм власності. 
Складовою цього механізму є надходження до Державного комітету фінансового моніторингу України 
повідомлень про операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.  

Здійснення фінансового моніторингу передбачає використання засобів і заходів, які врегульовані 
не тільки нормами фінансового чи кримінального права. Широко застосовуються засоби і заходи 
адміністративно-правового характеру: організація, планування, інформаційне забезпечення, 
взаємодія та координація, превентивні заходи. При цьому недоліки в організації фінансового 
моніторингу негативно позначаються на ефективності його здійснення, що обумовлює потребу 
удосконалення чинного законодавства, приведення його норм до міжнародних та європейських 
стандартів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у вирішення проблеми економічної 
безпеки внесли такі відомі вчені як О. Барановський, А. Гальчинський, М. Єрмошенко, Я. Жаліло. 
Вітчизняні дослідники О. Бандурка, З. Варналій, І. Даньшин, Е. Дідоренко, Т. Ковальчук, 
Г. Матусовський, О. Турчинов та ін. у своїх роботах дають характеристику джерел незаконного 
походження коштів, способів їх «відмивання» та напрямів запобігання цьому явищу. Однак, як 
свідчить огляд літературних джерел, в їх роботах відсутній комплексний науковий аналіз системи 
протидії «відмиванню» брудних коштів та здійснення фінансового моніторингу в Україні. 

Окремі аспекти фінансового моніторингу як правового явища комплексного характеру вивчали 
науковці й з інших галузей права: фінансового (О.М. Горбунова, О.Б. Росоляк) та міжнародного права 
(О.В. Київець). У наукових дослідженнях з адміністративного права та процесу предмет наукового 
пошуку складав здебільшого управлінський аспект боротьби з відмиванням доходів незаконного 
походження, протидії тіньовій економіці (В.Т. Білоус, В.В. Капустін, А.О. Клименко, О.Є. Користін, 
Ю.М. Лисенков, В.В. Попович, О.І. Римарук, О.П. Рябченко та ін.). Разом з тим, питання дослідження 
фінансового моніторингу як гарантії економічної безпеки держави з урахуванням зарубіжного досвіду 
ще не отримали достатнього наукового висвітлення.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних та організаційних засад 
фінансового моніторингу як гарантії економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Національна система протидії відмиванню 
«брудних» грошей створювалася на основі накопиченого у світі досвіду боротьби з цим явищем. 
Боротьба з відмиванням «брудних» грошей вже понад десять років ведеться разом із боротьбою з 
нелегальною торгівлею наркотиками та організованою злочинністю. 

Проблему кваліфікованої і ефективної протидії відмиванню «брудних» грошей слід розглядати у 
двох площинах. По-перше, необхідно формувати у країні умови для чесного бізнесу, по-друге  – 
створювати спеціалізовані органи фінансового моніторингу, працівники яких мають широкі знання в 
сфері законодавства, оперативно-слідчої діяльності, фінансів і банківської діяльності, бухгалтерського 
обліку та аудиту [8, с. 7]. 
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Останнє десятиріччя сформувалася певна концепція функціонування подібних спеціалізованих 
органів. У світовій практиці вони одержали назву фінансової розвідки (FIU від англ. Financial 
Intelligence Unit). 

Зазначимо, що на міжнародному рівні запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ведеться в рамках заснованої в 1989 р. на 
зустрічі країн G-7 в Парижі Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і 
створених за її зразком регіональних організацій (Азіатсько-тихоокеанська група з боротьби з відмиванням 
коштів, Робоча група країн Карибського басейну з боротьби з відмиванням коштів, Євразійська група з 
протидії легалізації злочинних прибутків та фінансування тероризму та інші) [4, с. 63]. 

У більшості країн світу підрозділи фінансових розвідок володіють достатньо широкими 
повноваженнями для здійснення контролю за фінансовими інститутами, для збору, аналізу та 
передачі інформації про підозрілі фінансові операції. При цьому ефективність запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тісно пов’язана з можливістю 
доступу таких органів до необхідної інформації, навіть при наявності у законі положень про комерційну 
і банківську таємницю [5, с. 53]. Ефективне функціонування підрозділів фінансових розвідок є 
активною формою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом. У ряді країн вони є адміністративними (Сполучені Штати Америки, Франція) або проміжними 
органами (Японія), в інших випадках являють собою поліцейські підрозділи (Австрія, Мексика) чи 
органи юстиції (Аргентина). Досвід зарубіжних країн свідчить, що робота підрозділів фінансових 
розвідок ефективна лише при наявності відповідної юридичної бази, процедури ідентифікації клієнтів 
фінансових організацій, ефективної системи збору, аналізу та передачі фінансової інформації до 
відповідних правоохоронних органів і т. ін. [7, с. 37]. 

Вжиття таких заходів на території однієї країни в умовах розвитку форм злочинної діяльності та 
зростання обсягів кримінальних капіталів є малоефективним. Тому Сполучені Штати Америки стали 
ініціатором запровадження адміністративно-правового механізму запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму у світовому 
масштабі. Формально ініціатива втілилася у створення відповідних міжнародних організацій та 
ухвалення нормативних актів, матеріальним результатом стало те, що прийнятий за основу 
зазначений механізм створений у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. 

Система фінансового моніторингу в Україні охоплює фактично всіх надавачів фінансових послуг 
та передбачає тісну взаємодію різних міністерств та відомств. Кожна з цих установ відіграє 
специфічну, визначену законодавством роль у єдиній системі протидії. Координація діяльності 
суб’єктів фінансового моніторингу та їх методологічне забезпечення покладено на спеціально 
уповноважений орган – Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг). 
Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом» від 18.05.2010 р. № 2258-VI, система фінансового моніторингу є дворівневою, 
тобто система фінансового моніторингу складається з двох рівнів – первинного та державного.  

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:  
1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;  
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;  
3) товарні, фондові та інші біржі;  
4) професійні учасники ринку цінних паперів;  
5) компанії з управління активами;  
6) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу 

коштів;  
7) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові 

послуги на території України;  
8) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу [1]. 
Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: Національний банк України, Міністерство 

фінансів України, Міністерство юстиції, України, Міністерство транспорту та зв’язку України, 
Міністерство економіки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Спеціально уповноважений орган [1]. 

Саме ці інститути виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб 
разом з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу – 
Держфінмоніторингом, на який покладено не тільки збір, обробку й аналіз інформації про підозрілі 
фінансові операції, а й повноваження передавати узагальнені матеріали правоохоронним органам, за 
умов достатності підстав вважати фінансову операцію пов’язаною з легалізацією «брудних» коштів 
або фінансуванням тероризму. 

Як було зазначено вище, для України важливо вивчати досвід боротьби з «відмиванням» 
брудних грошей, використовуючи позитивні аспекти протидії тих країн, яких визнано світовими 
лідерами у запобіганні цьому явищу. 
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У практиці існує дві системи боротьби з легалізацією доходів злочинного походження: 
європейська та американська. Європейська – більш ліберальна, за якої банки не обов’язково 
повідомляють спеціальні органи про всі операції, суми за якими перевищують встановлену межу. Вони 
інформують їх лише про ті операції, які видались їм підозрілими. 

Американська система значно жорсткіша. В США банки зобов’язані повідомляти фінансову 
розвідку про всі операції, які перевищують суму в 10 тисяч доларів США [3, с. 70]. 

Вітчизняна система фінансового моніторингу має змішаний тип, але функціонує з використанням 
правил американської моделі. Це зумовлено тим, що з самого початку вимоги FATF до України через 
високий рівень «відмивання брудних грошей» були жорсткішими, аніж до інших держав, і виконати їх 
було можливо лише в умовах американської моделі. Це дало позитивний результат, оскільки наша 
держава у відносно короткий термін була виключена з «чорного» списку FATF; на сьогодні діяльність її 
системи фінансового моніторингу отримала позитивну оцінку з боку цієї міжнародної наглядової 
організації [2, с. 14]. 

Українська система фінансового моніторингу, на відміну від своїх зарубіжних аналогів, наділена 
значно більшими повноваженнями - вона не лише отримує інформацію, а й сама проводить фінансові 
розслідування. Тому її діяльність, будучи спрямованою на захист державних інтересів, має 
забезпечити нормальну ділову атмосферу в економіці, не перешкоджаючи при цьому бізнесу 
функціонувати в законному режимі, а також має забезпечити збереження конфіденційності фінансової 
інформації, значними обсягами якої вона володіє. 

В контексті даного дослідження необхідно також наголосити, що успішна боротьба з 
легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму неможлива без тісної взаємодії з 
банківським сектором, адже саме через банки проходить значна маса фінансових потоків. Одночасно 
банки, як це не прикро, значною мірою можуть використовуватись для легалізації злочинних доходів. 

Поглиблює проблему формальний підхід деяких банків до протидії «відмиванню» незаконних 
доходів. Це може призвести до втрати їх репутації як всередині держави, так і на міжнародному рівні, 
що в кінцевому результаті може стати перешкодою в інтеграційних процесах національної банківської 
системи до міжнародного банківського ринку [6, с. 17]. Тому назріла нагальна проблема визначення 
конструктивних напрямів державної політики у сфері боротьби з «відмиванням» доходів злочинного 
походження.  

Висновки з проведеного дослідження. В зв’язку з тим, що тіньові процеси загрожують 
економічній і фінансовій безпеці України, постала необхідність об’єднати правоохоронні й фінансові 
органи із приватним сектором для того, щоб відпрацювати механізми надання фінансовим установам 
можливостей відігравати відповідну роль у вирішенні цієї проблеми. 

Це означає, що разом із іншими заходами необхідно залучати відповідні органи до створення 
систем звітності про фінансові угоди, ідентифікацію клієнтів, стандартів зі збереження, обліку і 
перевірки угоди. Національна система протидії повинна стати досить гнучкою, щоб бути здатною 
виявляти й реагувати на нові схеми «відмивання» грошей, нові виклики та загрози.  
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Розкрито зміст та необхідність запровадження й функціонування фінансового моніторингу 
як гарантії економічної безпеки держави. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку 
фінансового моніторингу України, проаналізовано досвід зарубіжних країн у сфері запобігання та 
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. 

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, 
економічна безпека.  

 
Аннотация 

Раскрыто содержание и необходимость внедрения и функционирования финансового 
мониторинга как гарантии экономической безопасности государства. Рассмотрены проблемы и 
перспективы развития финансового мониторинга Украины, проанализирован опыт зарубежных 
стран в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, легализация доходов, полученных преступным 
путем, экономическая безопасность. 
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Content and necessity of implementation and functioning of financial monitoring as guarantees of 

economic security of the state.  Problems and prospects of development of financial monitoring of Ukraine 
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legalization of criminal proceeds, and financing of terrorism is being analysed.  
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Постановка проблеми. Наприкінці 2010 року в Україні започатковане реформування економіки 

шляхом оприлюднення, обговорення і впровадження пенсійної реформи, податкового і трудового 
кодексів, а також реформування житлово-комунального господарства. Згадані документи безсумнівно 
вплинуть на народжуваність населення України. Оскільки, саме вони в значній мірі визначатимуть 
добробут родин і демографічну поведінку населення. На сьогоднішній день слабо вивчені механізми 
можливого впливу реформування економіки на народжуваність населення, а тому будь-які 
дослідження, пов’язані з цією проблематикою, є потрібні, актуальні і своєчасні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підготовка реформ здійснювалася відомими 
фахівцями в Україні такими як Лібанова Е.М., Пирожков С.І., Стеценко С.Г., Семів Л.К., Садова У.Я. 
Зокрема, виступи директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Е.М. 
Лібанової в засобах масової інформації та в наукових виданнях були присвячені роз’ясненню 
особливостей реформ та їх можливих впливів на демовідтворення населення [2, 8]. Такі питання є 
надзвичайно складними, а соціально-економічна ситуація надто динамічною. Це викликає потребу в 
нових дослідженнях згаданих проблем. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є оцінка сучасної демографічної ситуації та наукове 
передбачення ймовірних змін в демовідтворенні внаслідок реформування Української економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день в Україні склалася, 
незважаючи на деякі позитивні зміни в останні роки, доволі складна демографічна ситуація. Її 
особливостями є: перевищення смертності над народжуваністю, невисока народжуваність, висока 
смертність дітей до одного року тощо (табл. 1.) 

Таблиця 1 
Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та 

розлучуваності 
(на 1000 осіб) 

Загальні коефіцієнти  
народжуванос

ті смертності природного 
приросту 

смертності 
дітей у віці шлюбності розлучень 
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до 1 року* 
Україна 10,8 15,4 -4,6 9,0 6,0 3,1 
Автономна 
Республіка Крим 11,6 14,8 -3,2 9,1 5,4 3,2 

області  
Вінницька  10,6 16,0 -5,4 7,9 6,0 3,2 
Волинська 14,4 13,7 0,7 8,4 6,1 2,3 
Дніпропетровська 10,7 16,7 -6,0 8,9 5,9 3,5 
Донецька 9,2 17,1 -7,9 12,3 5,7 3,4 
Житомирська  11,5 16,4 -4,9 9,2 5,9 3,0 
Закарпатська 14,2 12,0 2,2 10,6 6,1 2,0 
Запорізька  9,8 16,3 -6,5 10,0 5,5 3,4 
Івано-Франківська 11,8 12,6 -0,8 10,3 6,4 2,5 
Київська  11,4 16,7 -5,3 6,9 6,7 3,4 
Кіровоградська  10,4 17,5 -7,1 11,2 5,1 3,1 
Луганська 9,0 17,5 -8,5 10,1 6,0 3,2 
Львівська  11,2 12,7 -1,5 9,1 6,3 2,3 
Миколаївська  10,7 16,0 -5,3 7,9 5,6 3,2 
Одеська  12,0 15,5 -3,5 8,1 6,0 3,2 
Полтавська 9,5 17,8 -8,3 6,3 5,8 3,5 
Рівненська  14,8 13,0 1,8 8,8 6,4 2,3 
Сумська 8,8 17,6 -8,8 10,3 5,4 3,1 
Тернопільська  10,9 14,2 -3,3 8,0 6,6 2,7 
Харківська  9,6 15,7 -6,1 9,4 5,8 3,2 
Херсонська  11,4 15,5 -4,1 9,0 5,2 3,2 
Хмельницька  10,9 15,6 -4,7 7,3 6,4 3,2 
Черкаська 9,5 17,0 -7,5 9,6 5,6 3,2 
Чернівецька 12,1 12,9 -0,8 8,2 7,0 3,1 
Чернігівська 9,1 19,9 -10,8 8,3 5,2 2,7 
м. Київ 11,5 10,5 1,0 7,0 7,4 3,2 
Севастополь 
(міськрада) 10,9 15,2 -4,3 9,9 7,9 4,5 

* на 1000 народжених 
Джерело : [4]. 
 
Всього за 2009 рік в Україні народилося 51 2526 осіб, померло 706740 осіб, в результаті 

природний приріст становив – 194214 осіб. Отже, незважаючи на незначне зростання народжуваності 
в останні роки природний приріст населення є від’ємним ( рис. 1.)  

Такий низький рівень народжуваності в Україні зумовлений рядом факторів, серед яких 
найважливішими, на нашу думку, є низький рівень доходів населення, високий рівень безробіття, 
високий рівень оплати за житлово-комунальні послуги тощо. В той же час, реформи, які 
передбачаються здійснити в найближчий час в Україні, розцінюються як непопулярні, оскільки вони 
зумовлять зниження реальних доходів населення і посилять невпевненість у завтрашньому дні. 

В таких умовах, навіть незначне зменшення доходів населення може викликати зменшення 
народжуваності і зростання смертності. Судячи з нових тарифів на житлово-комунальні послуги та із 
темпів зростання цін на продукти харчування, які очікуються у 2011 році, частка витрат в сукупному 
доході сім’ї на оплату житлово-комунальних послуг та харчування зросте. Це означає, що зменшаться 
фінансові можливості щодо купівлі ліків, санаторно-курортного лікування та  відпочинку. В результаті і 
надалі зростатиме захворюваність та смертність населення. 
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Рис. 1. Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності  
на 1000 народжених 

 
Так, уже з 1 січня передбачено збільшити оплату житлово-комунальних послуг на 30% у м. 

Києві. Зросте така оплата і в інших містах України. Зменшиться сукупний дохід українських родин і в 
результаті пенсійної реформи, що також стане потужним фактором, зменшення доступу багатьох 
громадян до послуг охорони здоров’я та до інших благ. 

Хоча передбачалося, що в результаті пенсійної реформи буде досягнуто ряд переваг, на 
сьогоднішній день очевидно, що проблем може тільки додатися. Адже, обмеження максимального 
розміру пенсій та збільшення пенсійного віку для державних службовців зумовить зростання потреби в 
робочих місцях в інших сферах діяльності, оскільки зросте тривалість зайнятості робочих місць в 
управлінській сфері використовуваними кадрами.  

Зросте тривалість використання робочих місць і в інших сферах. Адже, уряд пропонує поступово 
підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців кожного року, 
починаючи з 1 лютого 2011, а для чоловіків, що працюють на державній службі, – до 62 років з 2013 
року [1]. Сказане дозволяє припустити, що в найближчі роки загостряться проблеми 
працевлаштування молоді, а також проблеми виховання підростаючого покоління. Молоді подружжя 
відкладатимуть народження дітей до часу, коли бабусі виходитимуть на пенсію. 

Крім того, сумнівним є і те, що перший етап пенсійної реформи, про який йдеться у проекті 
Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», і 
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ухвалення якого, за розрахунками уряду, призведе до суттєвого скорочення дефіциту пенсійного 
фонду. Адже, управлінців, які претендуватимуть на високі пенсії, є вже і не так багато. Крім того, 
пенсійна реформа спровокує відтік працюючих з органів внутрішніх справ. Згідно з твердженням 
Василя Фаринника, заступника Міністра внутрішніх справ, людей лякає те, що планка пенсії буде 
відтягнута на 5 років, і тому ця невизначеність, на жаль, спонукає людей писати рапорти на 
звільнення. Такі люди не бачать себе в органах внутрішніх справ після того, як буде проведено 
реформу [6]. 

Тому, доцільно більш виважено віднестися до положення в  законопроекті, згідно з яким буде 
збільшена вислуга років для отримання пенсій військовослужбовцям, котрі звільняються через 
реформи Збройних сил (ЗС) України. Зокрема, йдеться про те, що особам, які звільняються з 
військової служби на підставі нормативно-правових актів, прийнятих у зв'язку з реформуванням ЗС 
України, пенсія буде обчислюватися по досягненні 45-річного віку та за наявності не 15 років вислуги, 
а 20 календарних років вислуги. Також, згідно з проектом закону, її розмір складе не 40% від 
грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2% за кожний наступний рік, а в розмірі 50% 
[7]. З одного боку, відтік військовослужбовців може проявитися низкою негативних наслідків стосовно 
національної безпеки, з іншого боку, після 45 років військовослужбовці, які мають дорослих дітей, 
зможуть приділити увагу вихованню внуків. Ряд дискусійних моментів є і в новому трудовому кодексі. 
Деякі експерти вважають, що він різко зменшить захищеність працівників перед роботодавцями, які 
зможуть використати положення щодо звільнення працівника, наприклад, через хворобу чи через 
неякісну працю у власних інтересах, зокрема до зведення порахунків з конфліктними і непослушними 
працівниками [3]. Викликають суперечки і положення про тривалість робочого дня. Хоча є і позитивні 
моменти. Так, передбачено реалізувати можливість роботи вдома і гнучкий графік робочого часу на 
розсуд працівника протягом дня (але за місяць він зобов'язаний відпрацювати норму з розрахунку 8 
годин на день помножити на кількість робочих днів) [3]. Введення цього положення особливо 
сприятливим є для матерів, які мають малолітніх дітей. Знаючи про можливість такого режиму праці, 
жінки не боятимуться народжувати, оскільки будуть впевнені що зможуть доглянути певним чином 
власних дітей. Але, чи не найбільше суперечок викликав податковий кодекс, про що засвідчують 
довготривалі страйки в різних містах України. Багато положень в цьому кодексі викликало сумнів у 
бізнесменів щодо подальшої перспективи своєї діяльності. В багатьох виникло здивування з приводу 
5% оподаткування депозитних прибутків. А будь-які подібні сумніви породжують відчуття 
перспективної нестабільності в родинах, що позначається погіршенням суспільних настроїв та 
ускладненням демовідтворювальних процесів [5]. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи зазначимо, що погляди на вплив 
сучасних реформ на демовідтворення з позиції сьогоднішнього дня є нерівнозначний. Очевидно, що в 
перспективі можна очікувати як позитивних, так і негативних наслідків. Враховуючи це, важливо ще 
раз детально проглянути можливі варіанти розвитку подій, поки окремі реформи та нормативно-
правові акти, згідно з якими вони будуть проводитись, перебувають в стадії обговорення. Це слід 
зробити з метою покращення окремих положень, згаданих в цій статті документів. Одночасно, слід 
здійснювати моніторинг настроїв населення, публікацій вчених, пов’язаних з цією проблематикою для 
того, щоб вчасно відреагувати на них. Будь-які реформи – це кропітка праця суспільства та відповідна 
поведінка населення. Саме тому, українські родини знають, що буде нелегко, і сподіватися на 
позитивні зміни в сфері відтворення населення не доведеться. Тому треба вести велику 
роз’яснювальну роботу серед населення, щоб люди добре знали суть реформ, вміли відстоювати свої 
права, будуючи нове суспільство. 
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Анотація 

Розкриваються проблеми народжуваності населення в Україні в контексті реформування її 
економіки. Оцінюються ймовірні позитивні й негативні очікувані тенденції в демовідтворенні в 
результаті впровадження нового податкового і трудового кодексів та здійснення пенсійної 
реформи. 

Ключові слова: реформування, народжуваність, очікувані зміни, наслідки. 
 

Аннотация 
Раскрываются проблемы рождаемости населения в Украине в контексте реформирования 

ее экономики. Оцениваются вероятные позитивные и негативные ожидаемые тенденции в 
демовоспроизводстве в результате внедрения нового налогового и трудового кодексов и 
осуществления пенсионной реформы. 

Ключевые слова: реформирование, рождаемость, ожидаемые изменения, последствия. 
 

Annotation 
The problems of birth-rate of population in Ukraine in the context of reformation of its economy are 

opened. The credible positive and negative expected tendencies as a result of introduction the new internal 
revenue, the labour codes and realization of pension reform are estimated. 

Key words: reformation, birth-rate, expected changes, consequences. 
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СТАН ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ТОЛІНГУ 

 
Постановка проблеми. Цукробурякове виробництво в Україні – це пріоритетна галузь не лише 

агропромислового комплексу, а й економіки країни в цілому. Це пояснюється насамперед тим, що 
рівень розвитку цукробурякової галузі визначає не тільки ефективність формування ринку цукру, а й 
рівень функціонування інших продовольчих галузей, які використовують цукор та цукробурякову 
продукцію (харчова, кондитерська, спиртова промисловості, сільське господарство та ін.). Крім того 
ефективний розвиток цукробурякового підкомплексу забезпечує становлення стабільного 
внутрішнього ринку цукру, є вагомим джерелом надходжень до бюджету, забезпечує стабілізацію та 
розширений розвиток всього агропромислового комплексу України. Однак, на сьогоднішній день 
ефективність роботи цукробурякового підкомплексу України значно погіршилась: зменшилися площі 
посіву та обсяги валових зборів цукросировини, знизились закупівельні ціни на цукрові буряки 
порівняно із собівартістю їхнього вирощування, втрачено ринки збуту, розбалансовано систему 
оптової торгівлі цукром, значну частину цукрових заводів доведено до штучного банкрутства та ін. 
Тобто вітчизняний виробник цукрових буряків та цукру втратив будь-які стимули до збільшення обсягів 
виробництва.  У зв’язку з цим досліджувана галузь перетворилась з експортно-стратегічної у 
дотаційну, сприяючи тим самим розширенню сфери зовнішньоторговельної експансії на вітчизняний 
ринок харчових продуктів, включаючи цукор та цукровмісну продукцію.  

Ситуація, яка склалася у цукровій промисловості України, може призвести до фактичного 
руйнування галузі. Щоб цього не сталося необхідно розробити комплекс заходів щодо розвитку 
вітчизняної сировинної бази, розширити ринки збуту готової продукції, налагодити систему відносин 
між власниками сировини та її переробниками, виробити дієву систему нормативно-правового 
регулювання. У світовій практиці протягом останніх десятиліть досить ефективною формою 
виробництва цукрових буряків та цукру є толінгове виробництво, але у вітчизняній промисловості така 
форма ведення господарства розвинена недостатньо. Таким чином, проблема подолання кризової 

http://www.rbc.ua/ukr/top/
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ситуації в галузі виробництва цукру та її перспективного розвитку на засадах толінгових схем є 
надзвичайно актуальною та потребує негайного вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стану цукробурякового комплексу, його 
ефективності, регулювання та вдосконалення відносин вивчаються багатьма вченими і висвітлені у 
працях В.С. Бондаря, А.В.Фурси, О.М. Шутенка, М.М. Ярчука, П.Г. Борисюка, О.Г. Ягольника, 
В.І. Пиркіна, В.М. Роїка та ін. У їхніх працях висвітлено основні положення функціонування ринку 
цурку, запропоновано шляхи покращення функціонування цукробурякової галузі, розроблено прогнози 
щодо її розвитку, проте низка питань залишається невирішеною та потребує поглиблення досліджень. 
Зокрема сьогодні залишається малодослідженою та потребує  поглибленої розробки проблема 
підвищення ефективності цукробурякової галузі на засадах толінгових операцій.  

Постановка завдання. Дослідити сучасний стан цукробурякового виробництва в Україні, 
визначити основні проблеми його функціонування та запропонувати комплекс заходів щодо їх 
подолання, акцентувати увагу на перспективах розвитку галузі на засадах толінгу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед багатьох галузей харчової промисловості 
України на сьогоднішній день досить проблемною та найбільш незахищеною залишається цукрова. 
Цукробурякове виробництво перебуває у кризовому становищі. Різко зменшились обсяги виробництва 
цукрових буряків та цукру і його реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що є 
свідченням не виваженої політики в регулюванні економічними процесами та послаблення ролі 
держави в управлінні цукробуряковим виробництвом.  

Зазначимо, у 2010 році цукровими буряками було засіяно 503 тис. га, що при середній 
врожайності 30 т. на гектар дозволило б  зібрати близько 15 млн. т. цукрових буряків і виробити 
близько 1,7 млн. т. цукру в поточному сезоні, що на 33% більше, ніж у 2009 році. Однак станом на 
31.12.2010 року за даними Інституту цукрових буряків  цукрові заводи України виробили 1,545 млн. т. 
цукру, або 77 % від загальної потреби України. При цьому відомо, що місткість українського ринку 
цукру оцінюється в 1,8-2,0 млн. т. на рік. Протягом періоду цукроваріння у 2010 році на цукрові заводи 
надійшло 13,366 млн. т. цукрового буряка у заліковій вазі (в 2009 році – 8 млн. т.), тобто на 1,634 млн. 
т. менше ніж планувалося, і з яких перероблено 13,027 млн. т.  Позитивним моментом у 2010 році 
було те, що у процесі виробництва солодкого продукту приймали участь 73 цукрових заводи, що у 
порівнянні із 2009 роком на 17 більше (у 2009 – 56 заводів) [7].  

Тобто, ми бачимо, що виробництво цукру у 2010 році перевищує аналогічний показник 2009 року 
на цю ж дату на 22%, або 278 тис. тонн (рис. 1.).  

 

  
Рис. 1. Виробництво цукру в Україні протягом 2002-2010 рр. 

            Складено автором на підставі даних Інституту цукрових буряків [6]. 
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забезпечений лише на 77 %; велика частина цукрових заводів доведена до штучного банкрутства, їх 
обладнання, яке морально та фізично не застаріло, порізано на металобрухт; постійно зростає 
собівартість цукросировини, а закупівельні ціни залишаються заниженими; частина діючих цукрових 
заводів за наявності потужного комплексу виробничих потужностей припиняє свою діяльність через 
брак сировини та оборотних коштів для її придбання; відносини між постачальниками сировини та її 
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необхідно зауважити, що внутрішній товаровиробник недостатньо захищений з боку держави, оскільки 
ввізне мито згідно умов СОТ встановлено 50 % від митної ціни, замість 300 євро за тонну і 2 % в 
межах митної квоти на цукор-сирець. Зважаючи на це, через кордони вільно проникають цукровмісні 
продукти і цукрозамінники.  

Україна втратила традиційні ринки збуту цукру в країнах, що утворились на базі колишнього 
СРСР і, найперше в Росії, куди поставляла 56% виробленого цукру. Виручка від реалізації цукру 
становила 1,2 млрд. доларів США, яка в останні роки скоротилась до 0,4 млрд. дол. Навпаки, в період   
1995-2005 рр. країна вимушена була імпортувати цукор в обсязі 220-450 тис. т. в рік, а в 2003 р. – 
1557,5 тис. т., що стало підставою встановлення для України імпортної квоти в розмірі 267 тис. т. при 
вступі до СОТ. Більше того, шляхом внесення поправки до Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру» Україна позбавила себе квот «В» і «С», тобто права на 
експорт, зокрема кордони українського цукру в Росію закриті до 2012р. включно [6].  

Поряд із зазначеним відмітимо, що собівартість виробництва цукрових буряків та цукру в Україні 
в зв'язку з подорожанням матеріально-технічних ресурсів невпинно зростає (табл. 1). 

Таблиця 1  
Собівартість виробництва цукрових буряків та цукру в Україні протягом 2004-2009 рр. 

 
Роки  Показники 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Цукрові буряки, грн./т 136,8 158,9 167,4 177,2 204,4 296,0 
Цукор, грн./т 2579 2747 2920 3215 3675 4583 
Рентабельність виробництва цукрових 
буряків, % -0,8 4,8 11,1 -11,1 7,1 35,0 

Складено автором на підставі даних [6]. 

 
Таким чином, дані табл. 1 свідчать, що, незважаючи на певний ріст урожайності цукрових 

буряків та збільшення посівних площ у звітному 2010 році, буряківництво України знаходиться у стані 
занепаду. І на це є низка об’єктивних та суб’єктивних причин, серед яких необхідно виділити основні: 

− загальна економічна криза і послаблення ролі держави у розвитку цукробурякового 
виробництва; 

− втрата економічної зацікавленості виробників у вирощуванні цукросировини; 
− недосконалість механізмів економічного регулювання виробництва; 
− незавершеність і недосконалість приватизаційних процесів у цукровій галузі; 
− порушення цінового паритету; 
− нерозвиненість ринкових відносин у сфері виробництва, переробки і реалізації цукру; 
− інтервенція на український ринок цукру з тростини та цукровмісних продуктів; 
− повна відсутність інвестицій у галузь, її непривабливість для вітчизняних і зарубіжних 

стратегічних інвесторів; 
− відсутність чіткого законодавства та правових основ організації виробництва та регулювання 

ринку цукру; 
− різке скорочення матеріально-технічного забезпечення бурякосіючих господарств і цукрових 

заводів [2].  
У зв’язку з цим подальше скорочення власного виробництва  та перехід на імпортований цукор 

для України означатиме стратегічну поразку.  
Отже, на нашу думку, пошук шляхів росту ефективності цукрового виробництва за вище 

перелічених умов дуже складний. Відмітимо, що поряд із зазначеними проблемами протягом останніх 
років обсяги виробництва цукрових буряків, цукрової тростини та цукру зменшились не лише в Україні, 
а й у всьому світі, що спричинено світовою економічною кризою, політичною нестабільністю, 
несприятливими природно-кліматичними умовами тощо. Зважаючи на це, ми вважаємо, що в Україні 
необхідно розробити комплекс заходів щодо відродження цукробурякової галузі та відновлення 
постачання цукру на світовий ринок. Щоб цього досягти, по-перше, необхідно на загальнодержавному 
рівні виробити дієву систему нормативно-правових актів, які дозволили б відрегулювати відносини у 
цукробуряковому підкомплексі,  захистити вітчизняного товаровиробника, створити умови для 
ефективного вирощування цукрових буряків та їх перероблення. По-друге, забезпечити стимулювання 
вирощування цукрових буряків дрібними та середніми суб’єктами господарювання, які являються 
основним постачальником сировини на сьогоднішній день. По-третє, підвищити закупівельні ціни на 
цукросировину, що відповідним чином вплине на зростання посівних площ цукрових буряків і, як 
наслідок, на зростання обсягів виробництва цукру. Лише за умови виконання вище зазначених заходів 
в Україні можна буде відродити цукробурякову галузь. 
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Зазначимо, що на сьогоднішній день у світі з’явилося багато альтернативних форм ведення 
господарства, серед яких виділяють толінг. Толінг, під яким розуміють виробництво продукції з 
давальницької сировини, є однією з нових форм ведення бізнесу, яка дозволяє зупинити розвиток 
кризових явищ, досягти  економії ресурсів та забезпечити стабільну прибутковість  у довгостроковому 
періоді.      

В свою чергу особливістю толінгових операцій є те, що давальницькі схеми дозволяють 
підприємствам приймати і переробляти сировину, яка належить іншим власникам, за що 
підприємство-переробник отримує частину виробленої продукції як оплату за послуги з перероблення. 

Більшість  вчених схиляється до думки, що толінг – це схема виробництва продукції, за якої  
підприємство безоплатно одержує сировину, переробляє її, а потім здійснює розрахунки з власником 
сировини одним з таких способів:  

- повертає готову продукцію власнику сировини й одержує від нього гроші за послуги з її 
перероблення;  

- повертає готову продукцію, виготовлену з частини сировини, а частину сировини залишає 
собі як оплату за послуги з її перероблення; 

- повертає частину готової продукції, а частину залишає як оплату за послуги з її 
перероблення [8].  

Тобто, під толінгом сьогодні розуміють виробництво готової продукції, згідно якої переробне 
підприємство отримує в якості плати за перероблення давальницької сировини або гроші, або частину 
сировини, або частину готової продукції.  

При цьому зауважимо, що застосування толінгових схем у світовій практиці набуло значного 
поширення, особливо в харчовій промисловості. Прикладом можуть служити толінгові операції на 
світовому ринку цукру. Тільки в Європі існує кілька десятків заводів по переробленню цукру-сирцю в 
білий цукор (наприклад у Франції, Португалії, Фінляндії, Великобританії).  Близько 20 аналогічних 
заводів, що переробляють тростинний цукор, розташовано в США. Крім того більшість з цих країн 
являються експортерами цукру на світовий ринок. Тому, на наш погляд, єдино правильним виходом із 
кризової ситуації, яка склалася останніми роками на вітчизняному ринку цукру, має бути 
запровадження толінгових схем. 

З цього приводу зазначимо, що необхідність застосування толінгу вітчизняними цукровими 
заводами зумовлена низкою причин, серед яких виділимо найсуттєвіші: 

− відсутність або низький рівень власних оборотних активів у цукрових заводів, що викликано 
дефіцитом сировинних ресурсів для виробництва цукру; 

− можливість отримання сировини. Тобто, якщо суб’єкт господарювання володіє надійним 
каналом постачання дефіцитної сировини, має можливість грамотно проводити поставки імпортної 
сировини або експорт готової продукції, то їй є сенс скористатися толінговою схемою  з метою 
отримання більш високого прибутку, ніж обмежуватися націнкою при перепродажі сировини та 
матеріалів; 

− низька ціна сировини та ризики неплатежів з боку підприємств-переробників. У зв’язку із 
низькими цінами на цукрові буряки у порівнянні із собівартістю їхнього вирощування та збирання, 
постійними перепадами цін на ринку використання толінгу є своєчасним та необхідним; 

− інтерес до використання незавантажених виробничих потужностей підприємств-переробників 
цукрової сировини. Толінг являє собою схему, за якої підприємство-виробник цукрових буряків, не 
маючи власних виробничих потужностей для виробництва готової продукції, зацікавлене у передачі 
зібраного врожаю буряків цукровим заводам, виробничі потужності яких простоюють через брак 
цукросировини. 

Слід зазначити, що толінгові операції на ринку цукру приносять вигоди як власнику 
цукросировини, так і цукровим заводам. Толінг дозволяє юридичним та фізичним особам, які 
вирощують цукрові буряки, збільшити обсяги виробництва та одержати додатковий прибуток, чого 
вони не можуть зробити за відсутності власних виробничих потужностей. Цукрові заводи, працюючи 
на давальницькій сировині, повніше використовують свої недовантажені виробничі потужності і за 
рахунок цього досягають зниження собівартості основної продукції, оскільки частина постійних витрат 
переноситься на продукцію, виготовлену з давальницької сировини. В результаті цього і у них 
покращується фінансовий результат.  

Для того, щоб детальніше дослідити сутність толінгових операцій на ринку цукру розглянемо їх 
здійснення на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема формування виробничих відносин та  результатів господарської 

діяльності на засадах толінгу 
             Авторська розробка 

 
Отже, здійснення діяльності на засадах толінгу є ефективним засобом призупинення кризових 

явищ промислового виробництва як в окремих галузях промисловості, так і в державі загалом. Але, 
поряд із цим подальше застосування толінгових операцій в широких масштабах невигідно, оскільки 
основну частину доходів отримує власник сировини. За цих умов необхідно здійснювати пошук нових 
шляхів виживання переробних підприємств. Єдино правильним шляхом вирішення даної проблеми, на 
нашу думку, є інвестування коштів у розвиток вітчизняної сировинної бази. Джерелами інвестицій 
можуть бути власні кошти підприємств, кредитні ресурси, державні вкладення, кошти закордонних 
фірм та громадян. Вирішення проблеми завантаження виробничих потужностей цукрових заводів 
України сировиною вітчизняного походження дозволило б підтримати українських підприємств-
постачальників сировини; збільшити кількість робочих місць та зменшити рівень безробіття в країні; 
збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведені дослідження показали, що дія 
низки об’єктивних і суб’єктивних чинників за останні роки негативно вплинула на розвиток 
цукробурякової галузі, зокрема зменшились посіви цукрових буряків, знизилась урожайність. 
Скорочення поставок сировини призвело до простоїв цукрових заводів, різкого зменшення 
виробництва цукру. Бурякоцукровий підкомплекс опинився у незадовільному стані.  Проте виходом із 
цієї ситуації є впровадження толінгових схем у цукробуряковому підкомплексі України, що дозволить 
наповну завантажити виробничі потужності цукрових заводів, які простоюють за браком сировини та 
оборотних коштів на її придбання; збільшити кількість робочих місць в країні, частково вирішивши 
проблему зайнятості; забезпечити прибутковість переробних заводів у довгостроковому періоді. Але з 
іншого боку, здійснення діяльності на засадах толінгу означає одночасну залежність як від окремих 
підприємств, так і від індустріальних країн у цілому. Тому в майбутньому Україна повинна забезпечити 
цукрові заводи власною сировиною в повному обсязі, адже для цього є всі перспективи – добре 
розвинуті традиційні технології у сфері вирощування цукрових буряків і виробництва цукру, достатня 
кількість наявних виробничих потужностей та трудових ресурсів, вигідне, з точки зору міжнародного 
поділу праці, територіальне розміщення виробництва тощо.   
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Анотація 

У статті автором розглянуто стан цукробурякового виробництва в Україні, визначено 
основні проблеми його функціонування. Суттєве місце відведено пошуку шляхів подолання кризових 
явищ у цукровій галузі та обґрунтуванню доцільності та ефективності застосування толінгу у 
діяльності цукрових заводів.  

Ключові слова: виробництво цукру та цукрових буряків, місткість ринку цукру, толінг, 
давальницька сировина. 

Аннотация 
В статье автором рассмотрено состояние свеклосахарного производства в Украине, 

определены основные проблемы его функционирования. Существенное место отведено поиску 
путей преодоления кризисных явлений в сахарной отрасли и обоснованию потребности и 
эффективности применения толлинга в деятельности сахарных заводов. 

Ключевые слова: производство сахара и сахарной свеклы, емкость рынка сахара, толлинг, 
давальческое сырье. 

Annotation 
The questions of current state of sugar and sugar beet production in Ukraine are considered in the 

article. Author highlighted the main problems of the sugar industry and suggested the main ways to 
overcome them. Considerable attention paid to prospects of sugar industry on principles of tolling. 

Key words: sugar and sugar beet production, sugar market capacity, tolling, tolling schemes. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ  
СФЕРИ КУЛЬТУРИ 

 
Постановка проблеми. Культурний процес, роль та місце культури в суспільстві, принципи 

державної та регіональної політики в галузі культури – це ті питання, котрі перебувають в центрі уваги 
державотворців, філософів, політиків, а також економістів. Це зумовлено особливою значущістю 
проблем культурного будівництва для становлення незалежної держави, формування демократичного 
громадянського суспільства та створення сучасного національного культурно-мистецького простору, 
що є передумовою входження України до світової спільноти розвинених демократичних держав. 
Однак законодавче поле в галузі культури в Україні ще досі перебуває в стадії формування і 
вдосконалення. Окремі нормативно-правові акти, які його формують є непослідовними і 
суперечливими. Це підтверджує важливість і актуальність теми даної публікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі проблемам та 
концепціям розвитку української культури та ролі держави в культурному будівництві присвячено праці 
багатьох вітчизняних вчених. Значний теоретичний вклад зробили: О.А. Гриценко, В.В. Солодовник, 
О. Буценко, Т. Курило, С.Л. Гнатюк, І.М. Дзюба, В.І. Куценко, У.Я. Садова, Л.Т. Шевчук та ін. 
Проведений огляд літературних джерел засвідчує про недостатнє аналітичне дослідження 
використання законодавчих основ функціонування культурної сфери. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та аналіз законодавчих основ 
функціонування культурної сфери як об’єкта та ключового чинника формування регіональної 
культурної політики. 

http://www.sugarbeet.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз законодавчої бази у сфері культури 
дозволяє виділити чотири групи нормативних актів, що тим чи іншим чином регулюють суспільні 
відносини у сфері культурного життя. 

До першої групи слід віднести нормативно-правові акти, що регулюють загальні питання 
функціонування культурної сфери в Україні. До цієї групи належить, перш за все, нещодавно 
прийнятий Закон України «Про культуру», котрий визначає правові засади діяльності у сфері культури, 
регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням 
культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них, та 
Проект «Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009-
2013 роки» схвалений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2008 року. 

Закон України «Про культуру» був прийнятий 14 грудня 2010 року Верховною Радою України [3]. 
Цей Закон спрямований на вдосконалення чинного законодавства України у сфері охорони культурної 
спадщини, зокрема, підвищення відповідальності за порушення його вимог, уточнення повноважень 
державних органів охорони культурної спадщини, положень щодо збереження пам’яток історії, 
культури та діяльності історико-культурних заповідників тощо. Зокрема, серед основних принципів 
державної політики у сфері культури, визначених в Законі, є: пропагування української національної 
культури в усій її різноманітності за кордоном та світової культурної  спадщини в Україні; підтримка 
вітчизняного виробника у сфері культури; підтримка українського культурного життя у всьому світі, 
надання українського характеру сучасній індустрії розваг; підтримка регіональних культур і підвищення 
значення обласних, районних центрів, міст з історичними культурними традиціями. 

Пріоритетами державної політики у сфері культури визначаються: державними програмами 
економічного і соціального розвитку України та програмами лояльності Кабінету Міністрів України, в 
яких обов’язково враховуються аспекти розвитку культури; державними цільовими програмами у 
сфері культури, що розробляються і затверджуються згідно із законодавством. 

В Законі передбачено, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної 
мови у сфері культури на всій території України, сприяє створенню вітчизняного (національного) 
культурного продукту українською мовою та його популяризації в Україні й за кордоном. Вільне 
використання інших мов у сфері культури гарантується, окрім випадків, коли таке використання звужує 
права чи можливості громадян на доступ до отримання культурних благ українською мовою. 

З метою поліпшення умов роботи діючих закладів, установ організацій, підприємств галузі 
запроваджуватиметься базова мережа закладів культури, фінансування якої має гарантовано 
здійснюватися на нормативній основі, відповідно до законодавства України, з державного та місцевого 
бюджетів. Запровадження нормативів забезпечення населення основними видами закладів культури, 
а також нормативів їх фінансування є обов’язковою передумовою запровадження базової мережі, 
інакше це може призвести до неконтрольованого скорочення існуючої мережі закладів культури. 

У Розділі VI Закону передбачено низку важливих положень щодо соціальних гарантій 
працівникам культури – гарантії щодо роботи на повну ставку, право на доплату за вислугу років, інші 
грошові винагороди, а також пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Однак, саме ця частина 
документу почне діяти лишень з 1 січня 2012 року. 

Згідно Закону, не підлягають приватизації: архіви (архівні установи), об’єкти культури, 
мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що 
занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання 
України, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнодержавного 
значення; об’єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук 
України; пам’ятки, які включені до переліку тих, що не підлягають приватизації; пам’ятки археології; 
документи Національного архівного фонду України; музейні предмети, колекції та зібрання державної 
частини Музейного фонду України; документи Державного бібліотечного фонду України; вихідні 
матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді; заклади культури, що забезпечують 
державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури; заклади освіти 
у сфері культури. 

Крім того, забороняється виселення закладів культури (театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, 
архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, позашкільних закладів естетичного виховання і 
дозвілля дітей та юнацтва, клубних закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного 
приміщення. 

Попри всі позитивні наслідки прийняття цього вкрай важливого для розвитку сфери культури 
нормативного документу, не можна не помітити і його недоліки, одним з яких є те, що фінансові 
аспекти діяльності неприбуткових організацій в означеному Законі не отримали чіткого роз’яснення і 
поки що регулюються старими нормативними документами. 

Документом, що визначає перспективи розвитку української культури на 2009-2013 роки, є 
Проект «Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009-
2013 рр.», реалізація якого спрямована на подолання кризових явищ в культурній сфері, пов’язаних із 
недостатньою роллю національної культурної спадщини, національної кінематографії та сучасних 
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культурних індустрій у розбудові й наповненні національним культурним продуктом інформаційно-
культурного простору України, у справі виховання молодого покоління і формування національної 
свідомості. На основі порівняльного аналізу у Програмі запропоновано визначення оптимального 
варіанту розв’язання проблем, який ґрунтується на концептуально нових засадах і передбачає 
стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема коштів спонсорів, 
благодійників, меценатів та інвесторів, перехід до продюсерської системи організації і фінансування 
культурного виробництва, впровадження передових технологій [8].  

До другої групи можна віднести нормативно-правові акти, що регулюють окремі ділянки сфери 
культури, зокрема бібліотечну справу, клубну та музейну справу, діяльність театральних, архівних 
установ, кінематографію та ін. Це Закони України «Про охорону археологічної спадщини», «Про 
театри і театральну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про професійних творчих 
працівників та творчі спілки», «Про національну раду України з питань телебачення та 
радіомовлення», «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», «Про національний 
архівний фонд та архівні установи», «Про музеї та музейну справу», «Про кінематографію», «Про 
гастрольні заходи в Україні», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Концепція Державної цільової 
національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – 
ХХІ», «Про видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про 
інформацію», а також «Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації 
вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки» та інші. Чекають на належне законодавче 
регулювання циркова та виставкова галузі. 

До третьої групи належать нормативно-правові акти, до сфери регулювання яких, належать 
окремі аспекти культурної діяльності, що виникають в процесі здійснення суспільних відносин. До 
таких законів слід віднести Земельний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України 
«Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу» та ін. 

До четвертої групи варто віднести регіональні та обласні Програми розвитку галузей культури 
міст та областей України, котрі є важливим елементом правової бази культури та практичною основою 
для планування роботи установ сфери культури в регіоні. Зокрема, на теренах Львівської області з 
початку 2010 року діяло декілька таких Програм, а саме: «Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Львівської області на 2010 рік», де основною метою роботи галузі культури є 
підвищення привабливості мистецьких і культурних закладів, організація наукових і культурних 
заходів, спрямованих на просування української культури на національному та міжнародному рівні [5]; 
Цільова обласна програма забезпечення підготовки високопрофесійних кадрів для установ культури 
[2]; Обласна програма «Поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року» [4]; Регіональна 
програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Львівської області за період на 2007-2012 
роки [6]; Регіональна програма розвитку інформаційного простору Львівської області на 2009-2012 рр. 
[1]; Програма розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян 
України на території Львівської області на 2010-2014 рр. [7]. 

Так, Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2010 рік 
передбачалося забезпечити для оптимального розвитку галузі культури: збереження та розвиток 
базової мережі закладів культури, особливо у сільській місцевості, покращення їх матеріально-
технічної бази; створити систему інформаційно-аналітичного моніторингу культурних процесів, в тому 
числі електронних фондів архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури; забезпечити підтримку 
розвитку професійного та аматорського мистецтв, створення належних умов для творчої діяльності, 
зокрема національних мистецьких колективів та творчих спілок; сприяти розвиткові культурної 
дипломатії та пропагувати українську культуру за кордоном; активніше залучати українську діаспору 
через конференції, культурні заходи та сприяти культурному обміну з іншими країнами.  

Наступним етапом для оптимального розвитку культурної сфери регіону за цими напрямками 
буде виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2011 
рік.  

Наявність великого числа нормативно-правових актів у законодавчому полі культури України 
демонструє складні трансформаційні процеси в культурній сфері, а їхній зміст віддзеркалює провідні 
тенденції у формуванні законодавчих основ культурного будівництва, однак в них існують відчутні 
прогалини. Окремі галузі культури залишаються поза межами законодавчого регулювання, не 
прийняті досі або довгий час не поновлюються окремі галузеві закони.  

Висновки з проведеного дослідження. Для вирішення проблеми подальшого розвитку 
культури слід не тільки збільшувати обсяги, але й поліпшити якісну структуру її фінансування, 
вдосконалити механізми використання бюджетних коштів. Потрібне подальше вдосконалення 
законодавчої бази культури. Необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу України та до «Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами», які 
враховуватимуть особливості фінансування галузі, а також зміни до тендерно-закупівельного 
законодавства, що враховуватимуть сферу культури і мистецтва. Слід істотно посилити увагу держави 
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та органів місцевого самоврядування до питань розвитку культури на селі та надання культурних 
послуг мешканцям сіл і малих міст. 
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Анотація 

У статті досліджується формування законодавчих основ сучасної культурної політики, 
аналізуються основні нормативні документи, котрі забезпечують формування сфери культури як 
регіону, так і держави в цілому. На основі критичного аналізу викладається авторське бачення 
першочергових завдань для удосконалення законодавчої бази формування регіональної культурної 
політики. 

Ключові слова: законодавча база культури, пріоритети державної культурної політики, 
регіональна сфера культури, сфера культури держави.  

 
Аннотация 

В статье исследуется формирование законодательных основ современной культурной 
политики, анализируются основные нормативные документы, обеспечивающие формирование 
сферы культуры как региона, так и государства в целом. На основе критического анализа 
излагается авторское видение первоочередных задач для совершенствования законодательной 
базы формирования региональной культурной политики. 

Ключевые слова: законодательная база культуры, приоритеты государственной 
культурной политики, региональная сфера культуры, сфера культуры государства. 

 
Annotation 

The article examines the legal framework of contemporary cultural policy, analyzes the main 
regulations which provide formation of the cultural sphere as a region and the country as a whole. Based on 
critical analysis describes the author's vision of priorities for improving the legislative framework of regional 
cultural policy. 
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ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ У  
 ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ М’ЯСА КУРЯТИНИ 

 
Постановка проблеми. Птахівництво є найбільш динамічною та рентабельною галуззю АПК, 

здатною у найближчі роки корінним чином поліпшити забезпечення населення України якісними 
продуктами харчування та зміцнити продовольчу і, як наслідок, й економічну безпеку держави. Крім 
того, вертикальна інтеграція підприємств, що спеціалізуються на розведенні птиці, дозволяє 
підтримувати відпускні ціни на готову продукцію в кореляції з цінами на комбікорми. В сучасних умовах 
кон’юнктура ринку є досить сприятливою, однак виробники час від часу відчувають негативний вплив  
імпорту. Тут вагоме місце для регулювання ринкових коливань відведено державі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності сільськогосподарського 
виробництва та розвитку аграрного ринку, в т.ч. і м’яса курятини, в різних країнах світу висвітлені в 
працях багатьох вчених, зокрема, Бобирєвої Т.С., Біттера О.А., Вертійчука А.І., Кваші С.М., 
Копитець Н.Г., Мельника Б.А., Червена І.І. та інших. Автори доводять розбалансованість світових 
ринків продуктів харчування, в т.ч. м’яса птиці, скорочення внутрішнього споживання його в окремих 
країнах світу, негативний вплив імпорту на вітчизняний ринок курятини. Проте нині в провідних країнах 
світу промислове  птахівництво знаходиться в стадії активного розвитку, тому слід дослідити чинники, 
що стимулюють його розвиток, можливості перенесення їх досвіду в Україну та роль держави в 
зменшенні негативного тиску з боку іноземних конкурентів.  

Постановка завдання. Для визначення ролі держави у функціонуванні ринку м’яса курятини 
слід проаналізувати такі складові ринкової економіки як попит, пропозиція, конкуренція, 
співвідношення ринкового саморегулювання та державної підтримки виробництва і реалізації м’яса 
курятини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з характерних тенденцій розвитку 
птахівництва за останнє десятиріччя є переміщення обсягів виробництва продукції з господарств 
населення в сільськогосподарські підприємства та агрохолдинги, що характеризуються вертикально-
інтегральною структурою.  

В Україні діють такі високотехнічні підприємства по промисловому виробництву птиці як ЗАТ 
«Комплекс Агромарс», ВАТ «Миронівський хлібопродукт», ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпровський», ТОВ 
«Рубі Роз Агрікол КО., ЛТД», ТОВ «Курганський бройлер», ДП «Перемога Нова», ЗАТ «Миронівська 
птахофабрика», ЗАТ «Дружба Народів Нова», ЗАТ з ІІ «Оріль Лідер», ВАТ «Володимир-Волинська 
птахофабрика», СТОВ ППЗ «Королівський», ВАТ «Птахофабрика «Київська», агрофірма 
«Бережанська птахофабрика», ВАТ «Птахофабрика «Україна». Практично всі птахівницькі 
підприємства входять до «Асоціації птахівників України», а їх частка на ринку є досить високою [1]. 

Розвиток підприємств з виробництва м’яса курятини не зупинилось в кризовий період, а 
збереглись тенденції до збільшення поголів’я птиці та нарощуванню обсягів виробництва м’яса 
(табл.1).  

Таблиця 1 
 Виробництво м’яса і м’ясопродуктів в Україні, тис. тонн 

 
Роки Вид продукції 2005 2006 2007 2008 2009 6 міс. 2010 

Основні види м’яса, всього, в т.ч. 624 773 973 992 921 474 
яловичина і телятина 193 200 222 167 105 45 
свинина 99 155 203 170 103 65 

М’ясо і субпродукти домашньої птиці 332 418 548 654 713 363 
Джерело: Державний комітет статистики України [2] 

 
У сільськогосподарських підприємствах станом на 1 січня 2011 р. порівняно з 1 січня 2010р. 

відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 6,1% (у тому числі корів – на 2,5%) та 
овець і кіз (на 6,1%); зросло поголів’я свиней (на 9,5%) та птиці всіх видів (на 9,3%). Зі сторони 
населення зріс попит на курятину, яка дешевша від яловичини та свинини, що забезпечило 
стабільність роботи  підприємств по виробництву цієї продукції. На 1 грудня 2010 року поголів’я птиці 
складало 211,9 млн. гол. Це свідчить про те, що в найближчому майбутньому Україна може стати 
потужним експортером продукції птахівництва.  

В останні роки основними постачальниками м’яса птиці в Україну є США і Німеччина (табл. 2). 
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Таблиця 2 
 Експорт-імпорт м’яса птиці в Україні, тис. тонн 

 
2008 р. 2009 р. Вид м’яса 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 
Яловичина та телятина, в т.ч. 16,8 18,8 18,9 8,9 

Росія 16,7 - 18,9 - 
Бразилія - 14,4 - 8,0 
Інші країни 0,1 4,4 - 0,9 

Свинина - 178,8 - 140,8 
Польща - 76,2 - 27,2 
Бразилія - 45,0 - 60,6 
Німеччина - 26,9 - 19,2 
Інші країни - 30,7 - 33,8 

М’ясо птиці 8.4 256,1 18.9 193,2 
Казахстан 4,9 - 10,6 - 
США - 161,0 - 120,7 
Німеччина - 31,8 - 22,7 
Інші країни 3,5 63,3 8,3 49,8 

Джерело: Державний комітет статистики України [2] 

 
Для виробників м’яса курятини скорочення імпорту дає можливість подальшого нарощування 

обсягів виробництва. Інвестуванню коштів в м’ясну галузь також сприяє покращення ліквідності в 
банківській сфері. Не дивлячись на все це, діяльність підприємств і їх розвиток буде значною мірою 
залежати від змін в державній політиці [3]. Зниження дотацій галузі в умовах кризи значно вплинуло на 
її розвиток. В операційних доходах цих підприємств доходи від дотації на продукцію тваринництва 
займали значну частку. І якщо в 2009 році в плані видатків Державного бюджету дотації на 
тваринництво і рослинництво було зменшено в 6 разів, то в 2010 році взагалі не було передбачено. 
Це вплинуло і нормування доходів підприємств з виробництва м’яса курятини, оскільки в багатьох із 
них замкнутий цикл виробництва (від вирощування кормів до вирощування готової продукції 
тваринництва) (табл. 3). Також в 2009 році була скорочена, а в 2010 році не передбачена стаття 
видатків на здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів підприємств АПК. 

В той же час фінансування аграрного сектору планувалось здійснювати за рахунок коштів 
Стабілізаційного фонду (у 2010р. на рівні 3,0млрд.грн, у 2009р. 2,2 млрд. грн.). Але змінами, 
внесеними в Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» №2461-VI від 08.07.2010 р., 
обсяг Стабілізаційного фонду був зменшений до 1,3 млрд. грн. [8]. 

Таблиця 3 
 Видатки окремих статей Державного бюджету на підтримку аграрної сфери у 2007-

2010рр., млн. грн. 
 

Роки Стаття видатків 2007 2008 2009 2010 
Міністерство аграрної політики України, з них 8235 12161 6366 5754 
Селекція в тваринництві і птахівництві на підприємствах АПК 125 125 30 80 
Дотація на продукцію тваринництва і підтримка виробництва 
продукції рослинництва 2333 3072 500 - 

Фінансова підтримка фермерських господарств 38 60 20 - 
Підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення 
короткострокових та середньострокових кредитів 667 1650 300 - 

Попередження розповсюдження збудників інфекційних 
захворювань тварин 40 35 2 20 

Державний департамент ветеринарної медицини 748 956 1119 1255 
Джерело: Складено за даними [4; 5; 6; 7] 

 
Крім цього, оскільки Україна обрала шлях європейської інтеграції, її економіка повинна 

працювати за принципом європейського ринку, а вітчизняні підприємства – забезпечити необхідну 
кількість високоякісної продукції з низькою собівартістю, бути конкурентними на ринках споживача [9, 
c. 82]. При цьому гостро постає питання управління якістю сільськогосподарської продукції, її 
відповідність міжнародним стандартам якості. Тому збільшення обсягів виробництва м’яса курятини, 
підвищення її якості можливо лише за сприятливого інвестиційного клімату в галузі, що 
обумовлюються стабільною, прогнозованою державною політикою на підтримку вітчизняного 
сільськогосподарського товаровиробника у бюджетній, кредитній, ціновій та регулятивній сферах 
державного управління [10]. 
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Висновки з проведеного дослідження. Одним із важливих завдань державних виконавчих 
органів є застосування у процесі здійснення функцій державного управління балансового методу 
регулювання ринку. Це дозволяє з’ясувати важливі тенденції розвитку окремих його сегментів, 
виявити ризики забезпечення споживачів сільськогосподарською сировиною, а населення - 
продовольчими товарами. 

Складання прогнозних балансів узгодження попиту і пропозиції з метою їх оптимізації, а також 
звітних балансів про обсяги виробництва і використання продукції, балансовий контроль відповідності 
попиту пропозиції дозволяють прогнозувати розбіжності між ними та своєчасно застосовувати 
ефективні механізми державного регуляторного впливу. 

На основі аналізу балансів виробництва сільськогосподарської продукції упродовж 
довготермінового періоду можна виявити та обрахувати, який запас товару необхідно створювати в 
країні, планувати кошти на його створення на зберігання з метою використання в несприятливі роки 
для забезпечення споживчого попиту. 

Також важливим завданням держави є захист аграрного ринку економічними заходами від 
експансії товарів конкуруючого імпорту (квотування, блокування нелегального імпорту тощо). Для 
того, щоб знизити навантаження на внутрішній ринок надлишкової пропозиції, держава має сприяти 
просуванню вітчизняного продовольства на зовнішні ринки. 
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Анотація 

В статті висвітлено основні тенденції розвитку підприємств з виробництва м’яса курятини 
порівняно з іншими галузями тваринництва. Обґрунтовано вплив окремих чинників на його 
розвиток та роль держави у функціонуванні ринку м’яса курятини.  

Ключові слова: ринок, м‘ясо птиці, державна підтримка, м’ясо курятини, ціна, якість. 
 

Аннотация 
В статье отражены основные тенденции развития предприятий по производству мяса 

курятины по сравнению с другими отраслями животноводства. Обосновано влияние отдельных 
факторов на его развитие и роль государства в функционировании рынка мяса курятины 

Ключевые слова: рынок, мясо птицы, государственная поддержка, мясо кур, цена, качество. 
 

Annotation 
The article reviews the main trends of enterprises producing chicken meat compared to other 

livestock. The influence of some factors on its development and role of government in the functioning of the 
market of meat chicken. 

Key words: the market, fowl, the state support, meat of hens, the price, quality. 
УДК 330 (477):316. 32 (100) 
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ШЛЯХИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Постановка проблеми. Для українських суб’єктів підприємництва розробка механізму 
підтримки і використання переваг економічної глобалізації та сучасне розуміння цього механізму є 
проблемою актуальною, проте недостатньо висвітленою, тому вона потребує теоретичного 
обґрунтування і практичного застосування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім чином багато уваги приділяється такому 
важливому аспекту економічної глобалізації як посилення інтернаціоналізації підприємницької 
діяльності. Праці Д.-Н. Ласку [5], Б. Тойна і П. Уолтерса [8], Дж. Даніелса, Л. Радебо і Д. Саллівана [4], 
С. Холленсена [9] присвячені аналізу суті, наслідків, функціональних напрямів та етапів розвитку 
глобалізованого менеджменту, зокрема, інтернаціоналізації системного управління міжнародним 
підприємництвом і специфіці бізнес-поведінки в умовах формування світового економічного простору. 
Однак ще в зародковому стані залишаються питання можливості залучення української економіки до 
глобальних світогосподарських зв’язків. 

Постановка завдання. Завдання статті полягає у висвітленні процесів і тенденцій, які 
виступають факторами інтернаціоналізації української економіки та ефективного її залучення до 
світових господарських процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі глобалізація 
розглядається з різних світоглядних позицій, які визначають її домінуючі фактори і рушійні сили. Так, 
поширені у світі неоліберальні тенденції підтримують глобалізацію практично всіх сфер економічного 
життя, розуміючи її як обмежено керований процес, що базується на принципах приватного 
підприємництва і вільної конкуренції. Згідно з неоліберальними поглядами, «… тільки на основі 
глибокої приватизації власності, лібералізації бізнесу дерегуляційних механізмів глобалізація приведе 
до процвітання, свободи, демократії та миру в усьому світі» [10]. Інші ж, наприклад представники 
різних напрямів неокейнсіанської економічної школи, більшою чи меншою мірою пропагують 
поширення регуляторних функцій світової економічної глобалізації, оскільки вони забезпечують 
контрольований, динамічний і збалансований, а відповідно, оптимальний розвиток міжнародної 
економіки та взаємодію економічних суб’єктів на мікро-, мезо- і макрорівнях. 

Cпецифіка глобалізаційних процесів в умовах трансформаційного розвитку української 
економіки і проблеми ефективної інтеграції України до світової економіки розглядаються в працях 
вітчизняних авторів: О. Білоруса, В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гальчинського, В. Гейця, А. 
Кредісова, Д. Лук’яненка, В. Новицького, А. Румянцева, А. Філіпенка, О. Шниркова та ін. С. Соколенко 
робить висновок, що «…на початок третього тисячоліття світ перетворився на глобальну економічну 
систему, в якій практично не залишилося можливостей для сповідання стихійних ринкових відносин 
між державами. Виник глобально функціонуючий світовий виробничо-господарський механізм, 
складовими якого стали окремі національні економіки» [6].. 

На фоні активної світової глобалізації розвиток економіки України після здобуття нею 
незалежності відбувається в умовах трансформаційних перетворень, формування та вдосконалення 
ринкових відносин. Водночас національна економічна система досі зберігає специфічні риси 
транзитивного періоду як наслідок відносної закритості економіки і відсутності досвіду самостійної 
інтеграції до світового економічного простору [1]. Така ситуація вимагає глибокого розуміння змін у 
міжнародному бізнес-середовищі та адекватного реагування на вдосконалення управлінських 
механізмів. Водночас українська економіка, що як єдина система функціонує не так давно, досить 
швидко адаптує результати світового глобалізаційного досвіду, опановуючи нові шляхи інтенсифікації 
економічних процесів. 

Зрозуміло, що в сучасному світі жодна країна не може існувати виокремлено, без взаємодії з 
іншими державами. Проте інтеграційна взаємодія може розглядатися з позицій узагальненої теорії або 
практичного втілення. Узагальненими теоретичними індикаторами світових інтеграційних процесів 
можна вважати відповідності параметрів викликам світового економічного розвитку, а також міру 
залежності соціально-економічної динаміки окремих національних систем. За останніми даними, 
Україна посіла 39-те місце серед 62 країн (з країн колишнього СРСР до рейтингу ввійшли лише 
Україна і Росія, яка посідає 47-ме місце). Країною, що досягла найбільшої глобальної інтеграції, 
вважається Сінгапур. За ним йдуть Швейцарія, США та Ірландія. Замикають список Індія та Іран. За 
результатами досліджень можна зробити висновок про те, що порівняно невеликі країни спочатку 
мають перевагу перед великими, оскільки їм легше досягти глибокої та всебічної інтеграції до 
світового співтовариства [2]. 
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Відповідно до завдань і функцій, що їх виконують суб’єкти глобалізації, розрізняють кілька рівнів 
зрілості інтернаціоналізованого підприємництва, вищим з яких є глобалізація (рис.1). 

 

Рис. 1. Етапи глобалізації економічних систем 
 
Першим рівнем глобалізації є пасивна інтернаціоналізація національних систем, яка 

відбувається під впливом зовнішніх факторів розвитку світових глобалізаційних процесів. По суті, 
«примусова» інтернаціоналізація окремих видів господарської діяльності та цілих економічних систем 
стає необхідною умовою конкурентоспроможного підприємництва національних економічних суб’єктів.  

Наступним етапом інтернаціоналізації бізнесу є розвиток експортних операцій, який передбачає 
вихід управлінських функцій за межі національного (локального) ринку. При цьому пріоритети 
національного ринкового середовища залишаються домінуючими такою мірою, що відповідний 
зарубіжний ринок обирається згідно з вимогами домашньої програми управління. 

Подальша інтернаціоналізація економічної діяльності спричинена розвитком форм 
міжнародного співробітництва, зокрема, прагненням національних суб’єктів інтенсифікувати свою 
присутність на зарубіжних ринках. 

Ще більш зрілим етапом інтернаціоналізації є мультинаціональна (транснаціональна) діяльність, 
яка виникає в результаті транснаціоналізації економічних процесів. При цьому особлива роль 
належить транснаціональним корпораціям (ТНК), які, виробляючи і продаючи свої продукти в багатьох 
країнах, інтернаціоналізують фактори виробництва і методи управлінської діяльності. ТНК формують 
загальносвітові засади економічної стандартизації та підвищують рівень інтернаціоналізації суб’єктів 
міжнародного співробітництва. 

Термін «глобальний ринок» був запроваджений Т. Левиттом ще на початку 80-х років ХХ ст., що, 
безумовно, відображало досягнуту тоді міру концентрації світового виробництва. До сьогоднішнього 
часу поняття «міжнародний» і «глобальний» використовувалися здебільшого для позначення 
інтернаціоналізованої економічної діяльності в загальному розумінні. 

Аналіз українського ринкового середовища показав, що вітчизняні економічні суб’єкти ще не 
готові до активної глобалізації ні за рівнем інтернаціоналізації підприємницької діяльності, ні за 
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структурою товарної пропозиції, ні за якістю управлінських систем. Хоча в окремих, досить 
глобалізованих сферах, наприклад у виробництві ракетної техніки і літакобудуванні, Україна вже 
сьогодні виступає рівноправним учасником світової глобалізації [3]. 

Формування відкритої економіки неможливе без її структурної перебудови, націленої на 
реалізацію національних конкурентних переваг. Зросло значення мікроекономічних чинників 
конкурентоспроможності. За даними експертів Всесвітнього економічного форуму, внесок цих чинників 
в економічне зростання склав 55%, а макроекономічних – 45%. 

На сучасному етапі пріоритет має надаватися становленню нових конкурентоспроможних 
виробництв. Для України прийнятною є лише така модель її участі в процесах глобалізації, яка 
дозволить значно інтенсифікувати її інноваційний розвиток, сприяти органічному входженню в сучасні 
високотехнологічні структури на основі послідовного формування і зміцнення високотехнологічної 
моделі конкурентоспроможності. Авіакосмічна промисловість, суднобудування, космічні послуги по 
виведенню об’єктів на навколоземну орбіту, послуги з розробки програмного забезпечення, 
виробництво нових матеріалів, окремі виробництва в електронній та електротехнічній промисловості 
здатні виконати роль експортного тарану. Структурна перебудова дозволить сформувати експортний 
потенціал України на базі пріоритетних галузей. Розширення експорту, у свою чергу, сприятиме 
подальшому поглибленню структурної перебудови. 

Важливим аспектом інтеграції України до світового господарства є її участь у міжнародних 
потоках капіталу. Україна виступає переважно об’єктом інвестування. Найбільшими інвесторами є 
США, Німеччина, Росія, Голландія, Великобританія [7]. Інвестиції спрямовуються перш за все в 
харчову, легку промисловість, в торгівлю і фінансовий сектор. Але інвестиційний клімат в Україні 
залишається несприятливим і ТНК бажають просто закріпитись на ринку і не чекають швидкого 
прибутку. Інвестиційна непривабливість України викликана недостатньою надійністю законодавчої 
бази, низькою рентабельністю галузей і підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження.  Існує гостра необхідність вступу України до системи 
глобальних світогосподарських зв’язків, але за критеріями збереження власної ідентичності та державного 
суверенітету, підвищення рівня конкурентоспроможності, економічної безпеки та суспільного добробуту. 
Важливою умовою ефективної глобалізації української економіки та успішної її інтеграції до світового 
економічного простору є збалансування позитивних і негативних глобалізаційних проявів на основі 
визначення, оцінки і врахування впливу доцентрових (стимулюючих) і відцентрових (стримуючих) факторів 
світового економічного розвитку і потенціалу національної економічної системи. 

Розглядаючи сутнісні характеристики світової економічної глобалізації, можна зробити висновок 
про її об’єктивний характер і неминучість. Як системне явище вона охоплює практично всі сфери 
соціально-економічного життя, які, одержавши імпульс для подальшого розвитку, виявляють вплив на 
якість і динаміку глобалізаційних змін у галузі економіки, але мають суперечливий характер і 
неоднозначно впливають на окремі сфери національних систем. 

В основі економічної глобалізації лежать інтернаціоналізація господарської діяльності 
економічних суб’єктів та інтенсифікація функцій міжнародного управління. У свою чергу, рівень 
інтернаціоналізації визначається глибиною інтеграційних процесів, мірою залучення країн і регіонів до 
системи міжнародного поділу праці, розвитком спеціалізації та коопераційних зв’язків у межах світових 
товарних ринків, стандартизацією методів управління. Найвищим рівнем інтернаціоналізації є 
виникнення і функціонування глобальних ринків, суть яких полягає у формуванні єдиних вимог 
глобальних ринкових сегментів на фоні уніфікації елементів національних систем науково-виробничо-
комерційних відносин між економічними суб’єктами, а також управлінських засад їх функціонування. 
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Анотація 

Розглянуто концептуальні положення світової економічної глобалізації та її суперечливі 
впливи на розвиток національних економічних систем. Висвітлено процеси і тенденції, які 
виступають факторами інтернаціоналізації української економіки та ефективного її залучення до 
світових господарських процесів. 

Ключові слова: економічна глобалізація, глобалізаційні процеси, економічні системи, 
глобальний ринок, міжнародне співробітництво. 

 
Аннотация 

Рассмотрено концептуальные положения мировой экономической глобализации и ее 
противоречивое воздействие на развитие национальных экономических систем. Отображено 
процессы и тенденции, которые выступают факторами интернационализации украинской 
экономики и эффективного ее вовлечения до мировых хозяйственных процессов. 

Ключевые слова: экономическая глобализация, глобальные процессы, экономические 
системы, глобальный рынок, международное сотрудничество. 

 
Annotation 

The conceptual positions of the world economical globalization and its disput influense on the 
developing national economical systems are analysed here. The prosses and tendencies are represented as 
the factors of internationalization of Ukrainian economy and its effective involving into the world state 
processes. 

Key world: economic globalization, globalization systems, global market, international collaboreetion. 
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Постановка проблеми. Ринкова модель господарювання вимагає від підприємств 

застосування ефективних методів та інструментів управління, контролю і регулювання їх діяльності. 
На жаль, в Україні спостерігається процес збільшення підприємств, що знаходяться в стані кризи. 
Сьогоднішні економічні проблеми мають специфічні форми вияву, які свідчать про складність 
перехідного періоду. 

У цій ситуації гостро встають проблеми: ефективного управління, направленого на беззбиткову 
господарську діяльність, забезпечення контролю і запровадження критеріїв оцінки діяльності 
керівництва підприємств взагалі. Важливими є ці проблеми тому, що тільки маючи ефективне і 
стабільне виробництво, прозоре управління і контроль, можна підвищити інвестиційну привабливість 
підприємства, перемогти в інтернаціональному змаганні за фінанси інвесторів і дефіцитний товар, 
яким є капітал, знайти оптимальне застосування інвестиціям, створюючи в результаті додаткові робочі 
місця і забезпечуючи зростання конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз  результатів дослідження і публікацій. Теоретичним, методологічним і практичним 
аспектам антикризового управління та управління підприємством у нестабільних економічних 
системах присвячені праці таких учених, як І.Т. Балабанов, С.Г. Бєляєв, А.П. Градов, А.Г. Грязнова,  
П. Друкер, В.А. Забродський,  М.П. Іванов, Т.С. Клебанова, В.Г. Кошкін, Б.І. Кузін, Л.О. Лігоненко, 
Є.С. Мінаєв, Д. Морріс, В.П. Панагу-шин, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, Б.А. Райзенберг, 
М.В. Слабіков, О.С. Соколіцин, Є.А. Уткін, М. Хаммер, Д. Чампі та ін. 

Вивчення викладених в літературі концепцій дозволило з різних точок зору подивитись на 
поставлену проблему, оцінити її в різних системах координат та зробити висновок про те, що ряд 
питань управління в умовах кризи недостатньо розроблені і досліджені. Передусім, існує 
неоднозначність в трактуванні самого поняття антикризове управління, що веде до неоднозначності в 
трактуванні його складових, цілей, задач і інструментарію. Крім того, практично відсутні розробки 
щодо формування моделі антикризового управління підприємством.  

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування структури моделі антикризового 
управління і механізму її функціонування. 

Виклад основних результатів дослідження. Реформування економіки України почалося і 
продовжується на тлі глибокої кризи всіх її сфер і галузей. Низька ефективність і відсутність діючих 
стимулів підприємницької активності, великі структурні диспропорції, вичерпані ресурси розподільної 
системи - далеко не повний перелік спадщини, залишеної нам адміністративно-командною системою. 
Негативні наслідки лібералізації цін, криза збуту і втрата керованості економіки, що виникли на 
першому етапі українських ринкових реформ, загострили до крайності проблему платоспроможності і 
поставили в порядок денний питання про передумови масового банкрутства підприємств. У зв'язку з 
цим, в останні роки все більша увага приділяється дослідженням можливостей і шляхів виходу з 
глибокої економічної кризи, що охопила практично все народне господарство країни.  

Усунення з ринку збанкрутілих підприємницьких структур – неодмінна умова ефективного 
функціонування ринкового механізму. Однак, запобігти банкрутству, забезпечити тривале процвітання 
цих структур – завдання значно складне і важливе. Для вирішення цього завдання необхідна модель 
антикризового управління. В цьому зв’язку важливо дати визначення поняттю «Антикризове 
управління». 

Огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми засвідчує, що антикризове управління – 
це система організаційно - управлінських заходів по діагностуванню, попередженню, нейтралізації та 
подоланню кризових явищ і їх причин на окремому підприємстві, якому загрожує процедура 
банкрутства [1, 2]..  
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Обґрунтовуючи структуру моделі антикризового процесу слід виділити в ній дві основі частини: 
антикризового управління; антикризового регулювання. 

Антикризове управління є мікроекономічною категорією і відображає виробничі відносини, що 
складаються на рівні підприємства при його  оздоровленні чи ліквідації. У зв'язку з цим,  під 
антикризовим управлінням розуміється сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур 
стосовно до конкретного підприємства-боржника [3, 4].  . 

Реалізація всієї сукупності процедур антикризового управління починається лише на 
визначеному етапі, що характеризується різким спадом виробництва і хронічною 
неплатоспроможністю (рис.1). 

 

 
Рис.1. Взаємозв'язок стадій життєвого циклу розвитку підприємства з антикризовим 

процесом: А, Б, В, Г – точки кризових ситуацій. 
 

Антикризове регулювання – це макроекономічна категорія. Воно містить міри організаційно-
економічного і нормативно-правового впливу з боку держави, спрямовані на захист підприємств від 
кризових ситуацій, запобігання банкрутства чи ліквідацію підприємств у випадках недоцільності їх 
подальшого функціонування [5, 6]. Виходячи з даного формулювання, можна виділити основне 
завдання антикризового регулювання - здійснення протекціоністської політики по оздоровленню 
життєздатних підприємств чи підприємств, що відносяться до стратегічно важливих секторів 
національної економіки. 

Модель антикризового управління – це система управління підприємством, спрямована на 
локалізацію чи усунення несприятливих ситуацій у розвитку підприємства засобами сучасного 
менеджменту й економіко-математичного моделювання. 

Основними завданнями антикризового управління є: 
- аналіз зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу підприємства для вибору стратегії 

його розвитку на основі прогнозування його фінансового стану; 
- попередня діагностика причин виникнення кризових ситуацій в економіці і фінансах 

підприємства; 
- комплексний аналіз фінансово-економічного стану підприємства для встановлення методів 

його оздоровлення; 
- реструктуризація сфер діяльності підприємства; 
- бізнес-планування фінансового оздоровлення підприємства; 
- процедури антикризового управління і контроль за їхнім проведенням. 
Кожна складова моделі антикризового управління розрізняється за змістом завдань і часом їх 

вирішення (табл.2). 
Таблиця 2 

Складові елементи моделі антикризового управління  
 

Стратегічні завдання 
(по запобіганню кризи) 

Оперативні або тактичні завдання 
(по управлінню кризою) 

Аналіз зовнішнього середовища Комплексний аналіз і оцінка фінансово-економічного 
стану підприємства 

Аналіз внутрішнього потенціалу Тактична реструктуризація і реінжиніринг бізнесу 

Аналіз конкурентних переваг Визначення механізмів і методів оздоровлення 
підприємства 

Стратегічна реструктуризація бізнесу 
Діагностика причин виникнення ризикових 
ситуацій 

Розробка механізмів і процедур виводу підприємства з 
стану кризи 

 

ВИЩА ТОЧКА 
Підйом - уповільнення 

 

Підйом (В)   

Становлення (Б)   

Виникнення (А)  

Спад (Г)  

Реорганізаційні процедури 

Ліквідаційні процедури 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 
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Антикризове управління базується як на загальних закономірностях, властивим управлінським 
процесам, так і на специфічних особливостях, пов'язаних зі здійсненням антикризових процедур. Як 
підтвердження цьому, можна відзначити наступне. Будь-яке управління завжди ціленаправлено, тобто 
вибір і формування цілей є вихідним пунктом у будь-якому процесі управління. У той же час система 
контролю і раннього виявлення ознак майбутньої кризової ситуації є специфічним атрибутом, 
властивому тільки процесу антикризового управління.  

Особливості антикризового управління пояснюються наступним: 
- головною метою антикризового управління є зміцнення економічного стану підприємства на 

ринку і забезпечення стабільно стійких фінансів підприємства при будь-яких економічних, політичних і 
соціальних змінах у країні; 

- у рамках антикризового управління застосовуються, як правило, такі управлінські інструменти, 
що у специфічних українських умовах  виявилися найбільш ефективними для вирішення всіх поточних 
завдань підприємства; 

- у його основі лежить процес постійних і послідовних нововведень у всіх ланках і сферах дій 
підприємства; 

- антикризове управління націлює на те, що навіть у найскладнішій господарській ситуації, у якій 
виявилося підприємство, можна було б ввести в дію такі управлінські і фінансові механізми, що 
дозволили б перебороти труднощі з найменшими втратами для підприємства [2, 3]. 

Аналізуючи зміст і завдання антикризового управління, можна виділити дві його основні 
складові: 

- попереджуюче чи ризикове управління; 
- кризове управління (кризовий менеджмент). 
Попереджуюче чи ризикове управління відповідає ситуації життєдіяльності підприємства в 

умовах ризику чи невизначеності, коли підприємство проводить ряд попередніх заходів, спрямованих 
на зміцнення його положення  на ринку. У цих умовах дана складова антикризового управління 
виконує функції захисту підприємства від динамічно зростаючих зовнішніх умов, аналізуючи й 
оцінюючи причини розвитку ризикових ситуацій. У середовищі ризикового управління функціонують 
практично всі суб'єкти господарської діяльності, змушені постійно шукати компроміс між внутрішнім 
потенціалом підприємства, запитами ринку і агресивністю зовнішнього оточення. Однак, коли 
ризиковий менеджмент не дозволяє запобігти неприпустимі витрати і збитки, що мають наростаючу 
тенденцію, виникає необхідність у кризовому менеджменті. 

Кризовий менеджмент являє собою специфічний різновид управлінської діяльності в умовах 
істотного погіршення ситуації на підприємстві, що загрожує подальшому його існуванню. У зв'язку з 
цим, кризовий менеджмент – це система виживання підприємства в умовах глибокої кризи, його 
функціонування і виведення з цього стану. Необхідно відзначити, що потреба в кризовому 
менеджменті виникає не тільки в країнах з перехідною економікою, але й у будь-якій економічній 
системі. Сучасний розвиток світового ринку насичено численними ризиками, що можуть бути 
причиною часткової чи загальної кризи суб'єктів господарювання. Загрози діяльності підприємства 
можуть виходити від постачальників чи споживачів, форс-мажорних обставин, погіршення міжнародної 
ситуації і т.п. Отже, управління в умовах ризику нерідко переростає в кризовий менеджмент. Так, за 
даними сучасних досліджень 43 % усіх підприємств, що знаходяться в стані глибокої кризи так і не 
відновляють свою діяльність, а 23 % підприємств, що  почали свою діяльність після кризи, через три 
роки стають банкрутами [7, 8, 9, 10].  

Стратегічно антикризове управління починається не з аналізу балансу підприємства за 
попередні чи поточні періоди функціонування і здійснення надзвичайних заходів по недопущенню 
неспроможності, а з моменту вибору місії підприємства, вироблення концепції і цілей її 
передбачуваної діяльності, формування і підтримки на належному рівні стратегічного потенціалу 
підприємства, здатного забезпечити протягом тривалого періоду конкурентну перевагу підприємства 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Тому, з одного боку, антикризове управління 
повинне охоплювати значно більш широкі сфери діяльності, ніж аналіз тільки фінансового стану 
підприємства. З іншого боку, у процесі антикризового управління, що протікає під впливом страху 
постійної загрози банкрутства не повинно виникати деформуючої поведінки менеджерів, що викликає 
неадекватні їх дії, ще більш посилюючі і без того складне становище підприємства.  

Складовим елементом моделі антикризового управління підприємством є його 
реструктуризація. Термін «реструктуризація» у вітчизняній практиці використовується досить часто і 
трактується неоднозначно. Іноді під нею розуміють простий поділ великого підприємства на більш 
прості структурні підрозділи, тобто дроблення його структури і створення кількох автономних суб'єктів 
господарювання. У більш широкому розумінні реструктуризація – це комплекс реорганізаційних 
заходів, що спрямовані на створення передумов виходу підприємства із стану кризи і забезпечення 
подальшого його розвитку.  
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У «Методичних рекомендаціях до проведення реструктуризації державних підприємств» 
Міністерства економіки України під реструктуризацією розуміються організаційно-економічні, правові, 
технічні заходи, спрямовані на зміни структури підприємства, його управління, форм власності й 
ефективності виробництва. При цьому вважається, що процесами реструктуризації, як правило, 
займаються слабкі, неплатоспроможні підприємства, що стоять на грані банкрутства. 

Розглядаючи процес реструктуризації в контексті антикризового управління, пропонується 
використовувати наступну класифікацію: 

- санаційна, чи відбудовна, реструктуризація; 
- адаптивна, чи прогресивна, реструктуризація; 
 - попереджувальна реструктуризація.  
Санаційна, чи відбудовна, реструктуризація притаманна підприємствам, що знаходяться в 

передкризовому чи кризовому стані. Метою такої реструктуризації є вихід підприємства з 
неплатоспроможного стану. Тому найбільш часто вживаними шляхами запобігання розвитку кризи є: 

- скорочення ресурсів, тобто продаж їх за ринковою ціною з метою одержання обігових коштів; 
- скорочення ринків збуту, тобто визначення нерентабельних ринків і вихід з них; 
- скорочення пропозиції, тобто скорочення асортименту продукції, сфер діяльності, структурних 

одиниць; 
- підвищення якості продукції; 
- підвищення виконавчої дисципліни. 
Адаптивна, чи прогресивна, реструктуризація використовується при відсутності кризових явищ на 

підприємстві, але появі негативних тенденцій у розвитку підприємства. Ціль подібної реструктуризації 
складається  в адаптації підприємства до нових ринкових умов і попередженні розвитку негативних 
тенденцій. У рамках даної реструктуризації широко використовується управління по слабких сигналах, що 
дозволяє визначити джерела виникнення негативних ситуацій, розробити сценарії управління їхнім 
розвитком і локалізації. Найбільш часто вживаними способами адаптивної реструктуризації є: 

- просторова диференціація, тобто розвиток нових внутрішніх і зовнішніх ринків; 
- продуктова диференціація, тобто розвиток нових продуктів, модифікація старих продуктів. 
Попереджувальна реструктуризація характерна для процвітаючих підприємств, що 

передбачають можливість змін в умовах функціонування і бажають підсилити свої ключові позиції і 
конкурентні переваги. Характерними рисами такої реструктуризації є: 

- створення нових організаційних форм (асоціацій, стратегічних альянсів чи корпорацій); 
- купівля-продаж підприємств і т.п. 
З процесом реструктуризації тісно пов'язаний процес реінжинірингу. Засновниками теорії 

реінжинірингу є М.Хаммер і Дж.Чампі, що опублікували книгу «Реінжиніринг корпорації: маніфест для 
революції в бізнесі». Вони визначили реінжиніринг як «фундаментальне переосмислення і радикальні 
зміни рішень про ділові процеси з метою досягнення драматичних поліпшень у критично важливих 
показниках діяльності, таких як витрати, якість, обслуговування і швидкість» [7]. За аналогією з 
реструктуризацією в реінжинірингу виділяються два істотно різні види діяльності [7, 10]: 

- кризовий реінжиніринг, що є інструментом кризового управління; 
- реінжиніринг розвитку – інструмент попереджуючого управління. 
Для більшості українських підприємств, на сьогоднішній день, більш актуальним є кризовий 

реінжиніринг, тому що від швидкості і глибини проведених перетворень залежить саме існування 
неплатоспроможного суб'єкта господарювання. 

Як і будь-яке управління, кризове управління має свої інструменти. Існує багато підходів до їх 
визначення. Наприклад, можна розглядати інструменти кризового управління по функціях управління, 
по рівнях ієрархії управління і т.п. Ми пропонуємо класифікацію інструментів за основними сферами 
діяльності підприємства (табл.3). 

Одним з найважливіших завдань є розробка логічно пов'язаної послідовності дій, які повинен 
здійснити керівник при оцінці розвитку кризових явищ на підприємстві і розробці заходів, що 
перешкоджають такому розвитку. Дане завдання повинно бути вирішене, базуючись на системному 
підході, основними принципами якого є наступні: 

- процес прийняття рішень починається з виявлення,  чіткого визначення  і  формулювання 
кінцевих цілей; 

- вся проблема розглядається як єдине ціле, як єдина система, в рамках якої виявляються всі 
наслідки і взаємозв'язки кожного приватного рішення; 

- визначення й аналіз можливих альтернативних шляхів досягнення цілей; 
- цілі окремих підрозділів не можуть вступати в конфлікт із цілями всієї системи. 
Виходячи з цього, пропонується концептуальна схема моделі антикризового управління 

підприємством, що складається з трьох основних частин: 
- діагностика фінансового стану і загрози банкрутства; 
- прогнозування тенденцій розвитку кризових явищ; 
- розробка комплексу управлінських рішень по локалізації розвитку кризи. 
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Таблиця 3 
Інструменти моделі антикризового управління підприємством 

 
Сфера діяльності  
підприємства 

Інструменти  
кризового управління 

Жорстке оперативне управління 
Технічна і технологічна політика 
Виробничі антикризові стратегії 
Організаційні важелі виробництва 

Виробничо-господарська 
діяльність 

Механізм підвищення якості продукції 
Спеціальні методи регулювання трудових відносин 
Кадрова політика кризового підприємства 
Методи мотивації праці  
Жорстке управління і формування нової команди 

Кадрове  
забезпечення 

Підготовка фахівців по кризовому управлінню 
Фінансовий аналіз неплатоспроможного підприємства 
Фінансові важелі підвищення стабільності підприємства Фінансово-економічна діяльність 
Оцінка і реінжиніринг бізнесу 
Маркетингова політика на стадії санації 
Бізнес-планування Маркетингово-інформаційна 

діяльність 
Раціоналізація збуту 
Координація роботи відділів підприємства 
Визначення нових функціональних обов'язків відділів Організаційно-економічна 

діяльність  Визначення затрат на логістику 
 
Одним з найважливіших завдань є розробка логічно пов'язаної послідовності дій, які повинен 

здійснити керівник при оцінці розвитку кризових явищ на підприємстві і розробці заходів, що 
перешкоджають такому розвитку. Дане завдання повинно бути вирішене, базуючись на системному 
підході, основними принципами якого є наступні: 

- процес прийняття рішень починається з виявлення,  чіткого визначення  і  формулювання 
кінцевих цілей; 

- вся проблема розглядається як єдине ціле, як єдина система, в рамках якої виявляються всі 
наслідки і взаємозв'язки кожного приватного рішення; 

- визначення й аналіз можливих альтернативних шляхів досягнення цілей; 
- цілі окремих підрозділів не можуть вступати в конфлікт із цілями всієї системи. 
Виходячи з цього, пропонується концептуальна схема моделі антикризового управління 

підприємством, що складається з трьох основних частин: 
- діагностика фінансового стану і загрози банкрутства; 
- прогнозування тенденцій розвитку кризових явищ; 
- розробка комплексу управлінських рішень по локалізації розвитку кризи. 
Завданням першої частини схеми управління є оцінка й аналіз стану підприємства для 

визначення того, чи знаходиться підприємство в кризовому стані і якщо так, то на якій ступені кризи. 
Тут виконується три етапи: експрес-діагностика; ретроспективна діагностика; динамічна діагностика. 

Експрес-діагностика призначена для оперативного визначення схильності підприємства до 
банкрутства. Вона вирішує два завдання: вибір методу оцінки схильності до банкрутства, що враховує 
специфіку розвитку економіки України; визначення періоду, з якого почнуть розвиватися на 
підприємстві кризові явища або вже розвиваються. Її результати дозволяють керівнику одержати 
відповідь на запитання про розвиток кризи на підприємстві й оперативно віддати розпорядження про 
детальний аналіз сформованої ситуації. 

Етап ретроспективної діагностики містить у собі наступні завдання: вибір і обґрунтування 
системи показників, що формують фінансову ситуацію на підприємстві; комплексна кількісна оцінка 
фінансових ситуацій; формування класів ситуацій за ознакою «криза». 

 Необхідно відзначити, що кількісну оцінку фінансової ситуації, яка склалася на підприємстві, 
пропонується проводити не тільки на основі отриманих значень загального інтегрального показника, 
але також на основі локальних (окремих) інтегральних показників. Дана деталізація дозволяє 
визначити, які сфери діяльності підприємства роблять досить сильний вплив на загальну ситуацію, а 
також виявити, за рахунок чого ситуація на підприємстві погіршується.  

Завданням динамічної діагностики є передбачення тенденції розвитку кризових явищ на 
підприємстві за допомогою розпізнавання класу кризи, у який потрапить прогнозована ситуація. Для 
цього пропонується побудувати дискримінантную функцію для кожного з розроблених класів кризи, що 
дозволить однозначно віднести прогнозовану ситуацію до того чи іншого класу.  
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Запропонована концептуальна схема дозволить керівництву підприємства оцінити ступінь 
розвитку кризових явищ, виявити джерела кризи, зробити припущення про тенденцію розвитку 
кризових явищ у майбутньому і, виходячи з отриманих результатів, розробити комплекс тактичних 
заходів щодо локалізації чи попередженню розвитку негативних тенденцій у діяльності підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Антикризове управління є мікроекономічною 
категорією і відображає виробничі відносини, що складаються на рівні підприємства при його  
оздоровленні чи ліквідації. У зв'язку з цим,  під антикризовим управлінням розуміється сукупність 
форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно до конкретного підприємства-боржника. 

Антикризове регулювання – це макроекономічна категорія. Воно містить міри організаційно-
економічного і нормативно-правового впливу з боку держави, спрямовані на захист підприємств від 
кризових ситуацій, запобігання банкрутства чи ліквідацію підприємств у випадках недоцільності їх 
подальшого функціонування 

Модель антикризового управління – це система управління підприємством, спрямована на 
локалізацію чи усунення несприятливих ситуацій у розвитку підприємства засобами сучасного 
менеджменту й економіко-математичного моделювання. 

Концептуальна схема моделі антикризового управління підприємством, що складається з трьох 
основних частин: діагностика фінансового стану і загрози банкрутства; прогнозування тенденцій 
розвитку кризових явищ; розробка комплексу управлінських рішень по локалізації розвитку кризи. 
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Анотація 
В статті обґрунтована модель антикризового управління як система управління 

підприємством, спрямована на локалізацію та усунення несприятливих ситуацій у його розвитку. 
Визначено основні структурні складові управління і механізм їх функціонування. 

Ключові слова: підприємство, кризова ситуація, загроза банкрутства, антикризове 
управління, механізм управління. 

Аннотация 
В статье обоснована модель антикризисного управления как система управления 

предприятием, направленная на локализацию и устранение неблагоприятных ситуаций в его 
развитии. Определены основные структурные составляющие управления и механизм их 
функционирования. 

Ключевые слова: предприятие, кризисная ситуация, угроза банкротства, антикризисное 
управление, механизм управления. 

 
Annotation 

In the article the model of crisis management as an enterprise management system designed to 
localize and eliminate adverse situations in its development. The basic structural components of the 
mechanism of their functioning. 

Key words: business, crisis situation, the threat of bankruptcy, crisis management, management 
mechanism. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ 

РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва 

підвищення ефективності – головне завдання щодо ефективності використання трудових ресурсів. В 
цьому контексті постає проблема найповнішого використання наявних виробничих ресурсів кожного 
підприємства, поповнення його виробничими потужностями з меншими питомими капітальними 
витратами та підвищенням рівня конкурентоспроможності виробництва. 

За ринкової економіки проблеми підвищення зайнятості та створення валового національного 
продукту мають важливий соціальний характер. Саме виробництво є основним і єдиним джерелом 
формування доходу громадян, який в свою чергу визначає їх рівень і спосіб життя та забезпечує 
потреби у їх самореалізації через суспільно корисну працю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця проблематика знайшла відображення в працях 
багатьох вітчизняних економістів, науковців, серед яких Д. Богиня, В. Дієспоров, М. Долішній, С. Злупко, 
Е. Лібанова, І. Лукінов, Г. Купалова,  П. Саблук, К. Якуба та інші. 

Як випливає з вище зазначених праць, головним складовим елементом виробничих ресурсів в 
будь-якій галузі є трудові ресурси, які відіграють вирішальну роль у розвитку виробництва, 
нарощуванні економічного потенціалу і на цій основі поліпшення матеріальних і духовних благ 
населення. Особливо це стосується періоду швидкого розвитку науково-технічного прогресу усіх 
галузей народного господарства, в яких ефективність виробництва визначається в основному рівнем 
забезпеченості робочою силою та її професійно-кваліфікаційним рівнем. 

Постановка завдання. Становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки 
зумовило ряд проблем, а отже, необхідність їх глибокого дослідження з метою створення дієвих 
механізмів їх вирішення. Найбільш актуальною для аграрної сфери є проблема формування та 
ефективного використання трудових ресурсів як одного з найважливіших виробничих ресурсів 
економіки. Перехід до ринку загострив проблеми зайнятості і додав нові, пов’язані із структурним 
перетворенням сільського господарства, ціноутворенням і виникненням нових трудових відносин, 
обумовлених різноманітністю форм власності. 

Мета даної статті полягає в оцінці ефективності використання трудових ресурсів сільського 
господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Праця – це процес, що відбувається між 
природою і людиною, в якому вона, використовуючи свої професійні здібності, впливає на предмети 
праці з метою максимального задоволення своїх особистих потреб. Крім цього, при всіх соціально-
економічних формацій праця, як процес споживання робочої сили, є природною основою відтворення 
людського життя і розвитку суспільства загалом. 

Розвиток економіки країни того чи іншого регіону, області, району, вимагає щоб кількість робочої 
сили, зайнятої у виробничій діяльності, супроводжувалася стабільним збільшенням виробництва 
продукції до повного задоволення попиту на неї. Розв’язання цього завдання здійснюється на основі 
розширеного відтворення робочої сили, раціонального її використання та підвищення продуктивності 
праці. Тобто, ефективність праці – це організаційно-економічна результативність, яка 
характеризується співвідношенням обсягів вироблених матеріальних і нематеріальних благ та 
кількості затрачених при цьому ресурсів праці. У більш загальному розумінні підвищення ефективності 
праці означає постійне вдосконалення виробничої діяльності шляхом пошуку більш раціонального 
використання трудових ресурсів та якісного виробництва товарів і послуг. 

Ефективність праці залежить від комплексу взаємопов’язаних між собою факторів: 
працездатності людини, організації та інтенсивності праці; мотивації та матеріального стимулювання; 
санітарно-гігієнічних та естетичних умов, що безпосередньо або опосередковано впливають на 
здоров'я людини; соціально-психологічних і психофізіологічних чинників та ін. 
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Одним із основних факторів, від якого залежить ефективність сільськогосподарського 
виробництва є забезпеченість трудовими ресурсами та їх використанням. Недостатня забезпеченість 
робочою силою може призвести до невиконання запрограмованого обсягу виробництва продукції, а 
надлишок – до неповного її використання в процесі виробництва, що безпосередньо або 
опосередковано впливає на ефективність її використання. 

Важливо встановити як впливає інтенсивність праці на обсяги виробництва (табл. 1).  

Таблиця 1  

Влив затрат праці на 1 працівника на виробництво валової продукції в підприємствах 
Калинівського району, 2009 рік* 
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І - до 1500 6 1345 1412 146,2 569,4 71,1 277 3912 
ІІ - від 1500 до 1880  9 1701 1703 50,4 267,6 66,8 354,8 6043 
ІІІ - понад 1880 6 2148 2052 190,8 964,3 70,5 356,5 7313 
В середньому  21 1792 1720 117,8 575,9 68,9 337,1 5797 

 
*Розраховано за даними Вінницького обласного управління статистики (Ф50-СГ “Основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств”) 
 
За результатами проведеного аналітичного групування була отримана закономірність, яка 

полягає в тому, що з підвищенням інтенсивності праці в сільськогосподарських підприємствах в 
розрахунку на одного працівника на 59,7 % збільшується вихід валової продукції в розрахунку на одне 
господарство на 86,9 і на 100 га – 28,7%. 

При цьому відбулося зменшення виходу валової продукції в розрахунку на одного 
середньорічного працівника. Причиною цього явища є різниця у фондоозброєності та 
фондозабезпеченості. Так, якщо у господарствах ІІ групи ці показники складали відповідно лише 50,4 
та 267,6 тис. грн., то у І групі вони були 146, 2 і 569,4, у ІІІ – 190,8 та 964,3 тис. грн.    

Проте, означені показники ще не в повній мірі дають уявлення про кількісні характеристики цієї 
залежності. Їх можна отримати, використавши метод лінійного регресійного аналізу.  

Рівняння залежності обсягу виробництва валової продукції від інтенсивності праці має вигляд: 
xY 13,64612 +−= ,  

де Y – обсяг виробництва валової продукції в розрахунку на одне господарство, тис. грн.; 
     Х – затрати праці в розрахунку на одного працівника, люд.-год.; 
За результатами лінійного регресійного аналізу можна зробити наступні висновки. Значення 

коефіцієнту рівняння регресії а = 6,13 визначає коефіцієнт збільшення змінної Y при збільшенні Х на 
одиницю відносно середнього. Отже, для сільськогосподарських підприємств із збільшенням затрат 
праці на 1 люд.-год. вихід валової продукції на 1 господарство збільшується на 6,13 тис. грн. 

Відомо, що основний показник ефективності використання трудових ресурсів – це 
продуктивність праці, яка, в свою чергу, є головною якісною характеристикою ефективної системи 
господарювання ринкового типу, в якій вільний рух капіталу і робочої сили сприяє розширенню ємності 
товарного ринку, ринку праці та капіталу, а також забезпечує товаровиробникам нагромадження 
основного капіталу, нормальне відтворення залученої до економічної діяльності робочої сили, 
створення інвестиційних та інноваційних фондів, а також вирішення інших соціально-економічних 
питань. 

На продуктивність праці впливає велика кількість факторів. Одні з них пов’язані з рівнем 
капіталозабезпечення праці (землезабезпеченість, наявність основних засобів), інші виражають 
потенціал якості праці (професійні якості людини, віковий ценз). 

Відповідно до зміни умов виробництва і рівня життя, кількість факторів і значущість кожного з 
них за тривалістю дії змінюється, значення одних зростає, інших – зменшується і навпаки. На 
сучасному етапі можна вважати, що найбільш характерними факторами впливу є опосередковані 
(об’єктивні) фактори, зокрема, наявність техніки, мінеральних добрив, насіння, нестача яких 
опосередковано впливає на ефективність використання трудових ресурсів. Відтак, кожен фактор, 
власне кажучи, є комплексним і, у свою чергу, включає декілька факторів, які також мають різний 
вплив на ефективність використання робочої сили. 
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Вплив безлічі факторів на продуктивність праці характеризується їх взаємозв'язком. Рівень 
впливу кожного з факторів на продуктивність праці можна визначити, застосовуючи статистично-
математичні методи, а саме кореляційно-регресійний метод аналізу. 

Для всебічного охоплення аналізом продуктивності праці, до добору факторів має бути 
застосований системний підхід, тобто вони повинні становити сукупність природно-географічних, 
організаційно-економічних і соціальних факторів, оскільки всі фактори взаємодіють один із одним, їх 
вплив накладається, у зв'язку з чим він підсилюється чи знижується. Зміна якогось одного фактора 
супроводжується зміною ряду інших. Тому, чим більше виділено факторів, тим менша самостійність 
кожного із них і рівень впливу на використання робочої сили. Оскільки вплив фактора має бути 
змістовно і кількісно визначений, то сукупність факторів не повинна бути занадто великою. 

Основним критерієм ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є абсолютне 
збільшення її виходу з одиниці земельної площі при одночасному зниженні її собівартості та 
підвищенні продуктивності праці. У свою чергу, вихід продукції з гектара характеризує ефективність 
використання землі, а в розрахунку на одиницю затраченої живої праці та на гривню виробничих 
витрат – продуктивність праці та ефективність вкладень у сільськогосподарське виробництво.  

Тому, з’ясуємо як ефективність використання землі і землезабезпеченість вливає на 
продуктивність праці (табл. 2).   

Таблиця 2 
Вплив землезабезпеченості на 100 га на продуктивність праці в підприємствах 

 Калинівського району, 2009 рік* 
 

Групи підприємств, 
за землезабезпе-

ченістю, га 

Кількість 
господарств у 

групі 

Землезабе-
запеченість, 
га на 1 

працівника 

Середня площа 
с.-г. угідь, га 

Середньорічна 
кількість 

працівників, 
чол. 

Продуктивність 
праці, тис. грн. 

І – до 19 6 20,6 2000,5 142 62,7 
ІІ – від 19,1 до 24,5 6 22,3 1770,3 79 74,3 
ІІІ – понад 24,5 9 30,9 1498,3 49 75,2 
В середньому 21 20,4 1719,5 84 68,9 

*Розраховано за даними Вінницького обласного управління статистики (Ф50-СГ “Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств”) 

 
Аналіз показує, що землезабезпеченість дійсно є одним із визначальних факторів у напрямку 

підвищенні продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах. Виконується логічна 
закономірність – збільшення в розрахунку на 1 працівника землезабезпеченості від 20,6 га до 30,9 га 
(на 50%) призводить до підвищення продуктивності праці від 62,7 до 75,2 тис. грн (на 19,9%). 

Для більш ґрунтовної характеристики зв’язку між залежністю продуктивності праці від 
землезабезпеченості та ефективного використання землі за допомогою ЕОМ проведено кореляційний 
аналіз між згаданими факторами. 

Виконавши розрахунки за допомогою пакету прикладних програм Microsoft Excel, було отримано 
наступне рівняння регресії: 

21 14,048,12,14 xxY ++−= , 

де Y – продуктивність праці, тис. грн.; 
     Х1 – землезабезпеченість, га в розрахунку на 1 працівника; 
     Х2  -  вихід валової продукції в розрахунку на 100 га, тис. грн.  
Аналіз показує, що збільшення землезабезпеченості на 1 га збільшує продуктивність праці на 

1,48 тис. грн. та збільшення виходу валової продукції на 100 га на 1 тис. грн. збільшує продуктивність 
праці на 0,14 тис. грн. 

Крім цього, результати господарської діяльності залежать від ефективності використання живої 
праці як найбільш активного і вирішального фактора виробництва. Раціональне забезпечення 
підприємств необхідними трудовими ресурсами та їх використання, сприяють збільшенню обсягів 
виробництва продукції, підвищенню рівня продуктивності праці, зниженню собівартості та зростанню 
прибутку через ефективне використання техніки, машин, обладнання до них. (табл.. 3). 

Аналіз показує, що означена закономірність є логічною і вона виконується. Продуктивність праці 
дійсно є визначальним, формуючим фактором щодо підвищення ефективності господарювання в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Збільшення виробництва валової продукції в розрахунку на середньорічного працівника та 
людино-годину відповідно на 22,6 та 51,9% призводить до збільшення оплати праці на 48,3 та 16,9%, 
а прибутку – у 8,4 рази, а на 1 людино-годину – у 6,6 рази. 
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Таблиця 3 
Вплив продуктивності праці на результати господарювання в підприємствах 

Калинівського району, 2009 рік * 
 

Вироблено валової 
продукції в розрахунку 

на 

Оплата праці в 
розрахунку на 

Прибуток в розрахунку 
на Групи підприємств, 

за продуктивністю 
праці, тис. грн. 

Кількість 
господарст
в у групі 1 праців-

ника, тис. 
грн. 

1 люд.-
год, грн. 

1 праців-
ника, тис. 
грн. 

1 люд.-
год. 

1 праців-
ника, тис. 
грн. 

1 люд.-
год., грн. 

І – до 55,5 5 45,3 30,51 6,86 4,62 2,5 1,7 
ІІ – від 55,5  до 80 9 60,61 35,69 9,88 5,82 11,6 6,8 
ІІІ – понад 80 7 87,27 46,34 10,17 5,40 21,1 11,2 
В середньому 21 68,93 38,93 9,55 5,39 14,0 7,9 

*Розраховано за даними Вінницького обласного управління статистики (Ф50-СГ “Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств”) 

 
Застосувавши кореляційний аналіз залежності між зазначеними факторами, отримуємо таке 

рівняння: 

21 4,015,38,27 xxY ++−= , 

де Y – прибуток в розрахунку на 1 працівника, тис. грн.; 
     Х1 - оплата 1 люд.-год., грн.; 
     Х2  -  продуктивність праці, тис. грн.  
При підвищенні продуктивності праці в господарствах району на 1 тис. грн. прибуток в 

розрахунку на 1 працівника підвищується на 0,4 тис. грн., а збільшення оплати праці на 1 грн. в 
розрахунку на 1 люд.-год. збільшує прибуток на 3,15 тис. грн. 

Кількісний взаємозв’язок між продуктивністю праці і економічними факторами 
(землезабезпеченістю, ефективністю використання землі та оплатою праці) було досліджено також на 
рівні області. 

Для проведення дослідження було відібрано 479 сільськогосподарських підприємств Вінницької 
області. За допомогою ЕОМ проведено багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз, який дає 
змогу оцінити ступінь впливу одного з цих факторів при незмінності іншого і, навпаки.  

У результаті дослідження отримано наступне рівняння регресії: 

321 06,137,503,025 хххУ +++−=  

де: Y – продуктивність праці, тис. грн. (вихід валової продукції в розрахунку на 1 працюючого); 
X 1  - валова продукція в розрахунку на 1 га с.-г. угідь, тис. грн.; 

Х 2 - середньорічна оплата праці в розрахунку на 1 працівника, тис. грн.; 

Х 3  - землезабезпеченість в розрахунку на 1 працівника, га. 
Тіснота взаємозв'язку продуктивності праці й перелічених факторів визначається коефіцієнтом 

множинної кореляції, R=0,6865. Нормовані значення коефіцієнта регресії (кореляції) – R, вказують на 
наявність зв’язку між продуктивністю праці (Y) та валовою продукцією в розрахунку на 1 га с.-г. угідь 
Х1,  оплатою праці Х2 і землезабезпеченістю Х 3 . 

У нашому випадку зв'язок щільний. Рівень впливу зазначених факторів на продуктивність праці 
визначається коефіцієнтом множинної детермінації D=R×R=0,4712 або 47,1%. Інші 52,9% варіацій у 
рівні продуктивності праці зумовлені іншими факторами, що не увійшли у коло досліджень. Критичні 
межі коефіцієнтів рівняння наведені в Додатку  . Значення t – характеристик всіх факторів перевищує 
критичне значення t-критерію Ст’юдента. Це означає, що статистично значимими є коефіцієнти 
рівняння при змінних X1 , Х 2 , Х 3 , а також з імовірністю 0,95 підтверджує істотність впливу цих 
факторів. 

Значення коефіцієнту рівняння регресії ( 03,01 =а ; 37,52 =а ; 06,13 =а ) визначає коефіцієнт 
збільшення змінної У при збільшенні Х на одиницю відносно середнього. Отже, можна зробити 
висновок, що при збільшенні оплати праці 1 працівника на 1 тис. грн. продуктивність праці 
підвищується на 5,37 тис. грн.; збільшення землезабезпеченості на 1 га збільшує продуктивність праці 
на 1,06 тис. грн.; підвищення ефективності використання землі на 1 тис. грн. збільшує продуктивність 
праці на 0,03 тис. грн. 

Нагальною проблемою сьогодення залишається підвищення ефективності діяльності 
підприємств та організацій. Рішення цієї проблеми безпосередньо пов’язано з раціональним 
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використанням трудових ресурсів. Проаналізуємо, як на рівні області продуктивність праці впливає на 
результати господарської діяльності (табл. 4). 

Таблиця 4 
Вплив продуктивності праці на ефективність сільськогосподарського виробництва в 

підприємствах Вінницької області, 2009 рік* 
 

Групи за продуктивністю праці, тис. грн. 
Показники І - до 25 ІІ –  

25,1-50 
ІІІ – 

 50,1-75 
ІV - 

понад 75 
Всього 

Кількість господарств  63 147 123 146 479 
Вироблено валової продукції в розрахунку на 1 
працівника, тис. грн. 18,9 40,0 61,2 127,0 65,9 
Вироблено товарної продукції в розрахунку на 1 
працівника, тис. грн. 35,5 54,5 93,4 166,6 91,9 
Припадає с.-г. угідь на 1 господарство, га 674 1691 2084 2775 1989 
        в т.ч. ріллі, га 645 1655 2043 2735 1951 
Кількість працюючих в розрахунку на 1 
господарство, осіб 45 88 80 58 71 
Середньорічна оплата 1 працівника, тис. грн. 7,3 9,5 9,4 14,4 10,5 
Землезабезпеченість в розрахунку на 1 працівника, 
га 15,1 19,2 26,1 48,2 28,0 
Вироблено валової продукції в розрахунку на 
100 га, тис. грн. 124,6 208,6 234,4 263,5 235,1 
Прибуток в розрахунку на 1 працівника, тис. грн. -0,3 3,9 11,3 11,5 7,6 
Рентабельність с.-г. виробництва, % -1,0 7,7 13,7 7,4 9,0 

*Розраховано за даними Вінницького обласного управління статистики (Ф50-СГ “Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств”) 

 
Збільшення виробництва валової та товарної продукції в розрахунку на 1 працівника відповідно 

у 6,7 та 4,7 рази призводить до збільшення оплати праці майже в 2 рази, прибутку – з – 0,3 (І група) до 
11,5 тис. грн. (ІV група), а рентабельність збільшується з – 1,0% (І група) до 7,4 % (ІV група). 

При цьому землезабезпеченість зростає з 15,1 (І група) до 48,2 га (ІV група) в розрахунку на 1 
працівника або в 3,2 рази; ефективність використання землі підвищується з 124,6 (І група) до 263,5 
тис. грн. (ІV група) валової продукції в розрахунку на 100 га або в 2,1 рази. Тобто, з підвищенням 
показників продуктивності праці дійсно підвищується ефективність сільськогосподарського 
виробництва. 

Висновок з проведеного дослідження. Отже, ефективне використання трудових ресурсів 
сільського господарства – один із головних критеріїв відтворення кваліфікованої робочої сили і 
можливе за умови, коли в основу цього процесу будуть покладені принципи організації 
агропромислового виробництва, які виробила світова практика, а саме: дохід сільськогосподарського 
працівника має залежати не від виконання проміжних операцій, а вирішальною мірою – від кінцевого 
результату виробництва, а всі інші доходи (дивіденди, орендна плата тощо) – лише доповнювати 
його; мотивація праці повинна забезпечуватися чітким її розподілом і зв’язком працівника з 
конкретним робочим місцем; відтворення робочої сили має передбачати виключення і подолання 
глибокого поділу праці на управлінську і виконавську, поступове заміщення і зближення їх. 
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Анотація 

В статті проведено аналітичну оцінку факторіальних і результативних показників 
використання трудових ресурсів сільського господарства. Розкрито причини низької 
продуктивності праці і обґрунтовано напрями її підвищення та раціонального використання 
трудових ресурсів сільського господарства 

Ключові слова: трудові ресурси, ринок праці, зайнятість, сільський ринок праці, безробіття. 
 

Аннотация 
В статье проведен аналитическую оценку факториальных и результативных показателей 

использования трудовых ресурсов сельского хозяйства. Раскрыты причины низкой 
производительности труда и обоснованы направления ее повышения и рационального 
использования трудовых ресурсов сельского хазяйства 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, занятость, сельский рынок труда, 
безработица. 
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In the article the analytical evaluation of factorial and effective indicators of labor in agriculture. The 
causes of low productivity and reasonable directions of its improvement and rational use of agricultural labor 
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 
 

Постановка проблеми. Існування різних господарських формувань ринкового спрямування – 
господарських товариств, приватних (фермерських) господарств, сільськогосподарських виробничих 
кооперативів та інших підприємницьких структур зумовлюють необхідність дослідження особливостей 
їх функціонування й розвитку, впливу інституційних змін на рівень і масштаби використання 
виробничого потенціалу та ефективність господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Становлення організаційних форм підприємництва 
на ринкових засадах, принципи їх побудови та шляхи подальшого розвитку ґрунтовно досліджені в 
наукових працях М.Й. Маліка, В.В. Зіновчука, В.Я. Месель-Веселяка, В.А. Пуліми, В.В. Россохи. Однак 
ще залишаються недостатньо дослідженими питання вивчення й оцінки факторів, які обумовлюють 
рівень ефективності сільськогосподарського виробництва, викликають необхідність реально оцінити 
наявні ресурси та можливість підвищення ефективності їх використання підприємствами різних форм 
власності. 

Постановка завдання. На сучасному етапі актуальними залишаються дослідження питань 
оцінки використання виробничого потенціалу та виявлення закономірностей впливу організаційних 
змін в аграрній сфері на його ефективність, що й зумовило доцільність дослідження цієї проблеми в 
даній статті.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка темпів розвитку сільського господарства 
свідчить, що значна частина суттєвих факторів сільськогосподарського виробництва знаходиться за 
межами аграрної галузі і тому визначається станом інших сфер економіки.  

Як відомо, базою для оцінки рівня використання сільськогосподарськими підприємствами наявних у 
них виробничих ресурсів вважається вартість виробленої ними валової сільськогосподарської продукції. 
Узагальнюючі показники виробничої діяльності господарюючих суб'єктів залежать від структури наявних у 
них сільськогосподарських угідь (за їх видами), родючості ґрунтів, набору вирощуваних 
сільськогосподарських культур, їх урожайності та співвідношення площ під ними, рівня розвитку 
тваринницьких галузей. В умовах сучасного фінансового стану сільськогосподарських підприємств 
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великого значення набуло їх забезпечення оборотними засобами виробництва (зокрема, мінеральними 
добривами, отрутохімікатами, пальним і мастилами тощо) [1, c. 55]. 

Загальновідомо, що чим вищий рівень розвитку тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах, тим вищі у них (за інших рівних умов) показники виробництва валової 
сільськогосподарської продукції у розрахунку на одиницю сільськогосподарських угідь [2, с. 26]. 
Досліджувані організаційно-правові форми господарювання мають різні рівні розвитку цієї галузі та 
різні частки її продукції у структурі сільськогосподарської продукції в цілому (табл.1).  

Таблиця 1   
Вартість основних видів продукції рослинництва і тваринництва у підприємствах у 

розрахунку на 100 га с.г. угідь у порівнянних цінах 2005 року і співвідношення цих галузей 
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Вартість основних видів продукції рослинництва і тваринництва у с.г. підприємствах у розрахунку на 100 га с.г. 
угідь у порівнянних цінах 2005 року, тис. грн 

2002 104,1 122,2 92,0 117,8 106,3 141,5 108,4 
2003 107,2 115,4 85,1 127,3 106,8 152,5 109,7 
2004 139,5 150,7 114,3 143,7 139,5 168,8 141,3 
2005 157,4 149,1 108,3 153,0 150,4 160,9 151,1 
2006 157,2 161,0 118,2 146,8 154,5 173,3 155,6 
2007 162,7 148,7 110,7 196,6 157,2 202,1 159,2 
2008 199,8 190,1 164,2 219,5 196,3 243,5 198,1 

Рослинництво 

2009 205,2 187,9 157,5 211,7 199,4 227,7 200,5 
2002 182,2 72,2 74,0 66,5 138,9 90,5 135,9 
2003 197,7 64,7 65,5 129,0 151,7 88,7 147,7 
2004 256,7 61,6 72,9 119,5 190,5 93,0 184,5 
2005 377,2 70,6 81,2 123,3 269,0 93,4 257,4 
2006 430,3 75,2 92,0 183,3 318,0 96,8 305,6 
2007 472,9 60,1 93,5 100,9 338,5 95,2 327,8 
2008 459,8 42,4 80,4 161,4 330,6 83,9 321,0 

Тваринництво 

2009 417,4 38,8 80,3 160,8 304,5 81,1 295,9 
Частка галузей у вартості основних видів сільськогосподарської продукції, % 

2002 36,4 62,9 55,4 63,9 43,3 61,0 44,4 
2003 35,2 64,1 56,5 49,7 41,3 63,2 42,6 
2004 35,2 71,0 61,1 54,6 42,3 64,5 43,4 
2005 29,4 67,9 57,1 55,4 35,9 63,3 37,0 
2006 26,8 68,2 56,2 44,5 32,7 64,2 33,7 
2007 25,6 71,2 54,2 66,1 31,7 68,0 32,7 
2008 30,3 81,8 67,1 57,6 37,3 74,4 38,2 

Рослинництво 

2009 33,0 82,9 66,2 56,8 39,6 73,7 40,4 
2002 63,6 37,1 44,6 36,1 56,7 39,0 55,6 
2003 64,8 35,9 43,5 50,3 58,7 36,8 57,4 
2004 64,8 29,0 38,9 45,4 57,7 35,5 56,6 
2005 70,6 32,1 42,9 44,6 64,1 36,7 63,0 
2006 73,2 31,8 43,8 55,5 67,3 35,8 66,3 
2007 74,4 28,8 45,8 33,9 68,3 32,0 67,3 
2008 69,7 18,2 32,9 42,4 62,7 25,6 61,8 

Тваринництво 

2009 67,0 17,1 33,8 43,2 60,4 26,3 59,6 
 
Найвищі показники вартості основних видів тваринницької продукції у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь мають господарські товариства. Вони вирізняються і вищою часткою цієї 
продукції. На другому місці після господарських товариств найвищі показники розвитку тваринництва 
спостерігаються у групі недержавних сільськогосподарських підприємств. 
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У приватних сільськогосподарських підприємствах найнижчі показники виробництва 
тваринницької продукції та найменша частка цієї продукції в загальній вартості всіх основних видів 
сільськогосподарської продукції. 

Обсяги виробництва продукції зумовлюються обсягами безпосередньо використаних 
виробничих ресурсів, що дістає відображення у виробничих затратах. У розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь вони зростали у досліджувані роки  в усіх сільськогосподарських 
підприємств крім групи інших підприємств (табл.2).  

Таблиця 2   
Динаміка затрат підприємств на виробництво сільськогосподарської продукції у 

розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, грн. 
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2002 738,8 774,6 594,8 818,7 726,5 968,1 741,4 
2003 812,8 778,6 591,7 1061,3 786,5 991,5 799,3 
2004 1114,4 1012,2 806,5 1150,8 1060,7 1292,4 1074,9 
2005 1394,9 1150,0 888,9 1263,8 1283,7 1387,5 1290,5 
2006 1550,3 1395,6 1072,4 1283,5 1469,7 1599,7 1477,0 
2007 1904,2 1695,4 1194,1 2649,0 1835,9 1686,1 1829,3 
2008 2708,1 2426,9 1756,5 3892,3 2628,3 2362,0 2617,9 

Рослинництво 

2009 3129,4 2802,3 2321,1 3701,1 3039,2 2482,3 3017,7 
2002 983,2 456,3 555,0 480,6 792,2 599,5 780,3 
2003 1144,1 453,5 547,0 828,6 917,5 681,7 902,9 
2004 1566,9 473,6 651,5 876,8 1210,0 703,9 1179,1 
2005 2291,9 654,3 810,2 910,3 1723,1 916,7 1670,0 
2006 2729,8 734,5 946,5 1749,0 2118,8 1009,3 2056,6 
2007 3950,8 651,7 1085,1 1036,3 2889,4 1143,1 2812,7 
2008 4620,8 607,2 1221,1 1871,0 3395,3 1212,6 3309,9 

Тваринництво 

2009 5339,4 592,0 1279,3 1832,0 3920,8 1287,8 3819,0 
2002 1722,0 1230,9 1149,8 1299,4 1518,7 1567,6 1521,7 
2003 1956,9 1232,1 1138,7 1889,9 1704,0 1673,2 1702,1 
2004 2681,3 1485,8 1458,0 2027,6 2270,8 1996,3 2254,0 
2005 3686,9 1804,3 1699,2 2174,0 3006,8 2304,2 2960,6 
2006 4280,1 2130,1 2018,9 3032,5 3588,5 2609,0 3533,6 
2007 5854,9 2347,1 2279,2 3685,2 4725,3 2829,2 4642,1 
2008 7328,9 3034,1 2977,6 5763,3 6023,6 3574,6 5927,8 

Разом 

2009 8468,8 3394,3 3600,4 5533,1 6960,0 3770,1 6836,7 
 
За досліджуваний період (2002-2009 рр.) по всій сукупності сільськогосподарських підприємств 

питомі затрати (у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь) у рослинництві збільшилися у 4 
рази, у тваринництві майже в 5 раз, а по сільськогосподарському виробництву в цілому – в 4,4 рази.  

Збільшення виробничих затрат не завжди супроводжується відповідним зростанням обсягів 
виробництва продукції – зокрема, у випадках, коли приріст затрат значною (або й повною) мірою 
зумовлюється підвищенням цін (оцінок) використаних ресурсів [3, с. 65]. За період, що розглядається 
зростання питомих затрат по всій сукупності сільськогосподарських підприємств зумовлене 
збільшенням затрат коштів на оплату праці в 1,15 рази у 2009 р. порівняно з 2008р.  

На рівень витрат підприємства впливає також рівень фонду заробітної плати (табл. 3). 
Розрахунки таблиці дають можливість стверджувати про те, що найвищий рівень заробітної плати на 
підприємствах, розмір сільськогосподарських угідь в яких складає більше 2500га. В них і найбільші 
темпи зростання зарплати – 22%, що майже на 17% більше, ніж в господарствах до 1500 га. Тобто, 
саме ці господарства спроможні підняти рівень життя на селі. 

Сумарні виробничі затрати у вартісному вираженні (зокрема, у розрахунку на одиницю площі 
сільськогосподарських угідь) є показником інтенсивності затратної діяльності сільськогосподарських 
підприємств, яка, як уже зазначалося, великою мірою зумовлює продуктивність і ефективність 
виробництва [4, с. 264].  
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Таблиця 3 
 Середньорічна заробітна плата одного працівника залежно  

від розміру земельної площі, грн. 
 

Роки Групи господарств за площею с.г. 
угідь, га 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
до 1500 2680 3236 4692 5236 6726 9015 13649 14287 

1501-2000 2204 2584 3527 4419 5922 8250 11562 13939 
2001-2500 2390 2729 3571 4494 6312 7936 10302 12324 
понад 2500 2616 3095 4488 6044 7552 9581 12441 15073 

в середньому по області 2540 3017 4292 5399 6939 9068 12559 14484 
 
Дослідження показали, що показники ефективності використання виробничого потенціалу вищі в 

групах «господарські товариства» та «інші підприємства» (табл.4). У господарських товариствах 
виробляється близько 60% товарної продукції, порівняно з приватними підприємствами і виробничими 
кооперативами, ефективніше використовуються земельні ресурси. У них вищі показники 
продуктивності й оплати праці, а щодо рентабельності виробництва, то вони дещо поступаються 
приватним організаційно-правовим структурам.  

Таблиця 4 
 Ефективність використання виробничих ресурсів господарських формувань за 2009 рік 
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Одержано на 100 га ріллі, тис. грн.                

товарної продукції  806,05 380,57 308,77 713,10 680,59 356,10 668,96 
прибутку 144,01 76,68 6,24 56,51 119,46 -20,98 114,42 

Одержано на одного середньооблікового 
працівника, тис, грн.:               

товарної продукції 155,5 135,6 56,9 182,3 148,6 37,2 140,6 
прибутку 27,8 27,3 1,2 14,4 26,1 -2,2 24,0 

Річна оплата праці працівника, грн. 15550 11323 10007 16211 14681 11072 14421 
Частка у всіх витратах виробництва, %               

матеріальних витрат 69,75 71,03 67,41 77,98 70,09 62,59 69,93 
оплати праці 8,70 8,41 13,61 9,32 8,79 23,53 9,10 
оплати послуг 8,63 14,92 6,45 28,11 9,89 10,13 9,89 
оренди землі 3,38 8,34 7,01 5,13 4,10 0,07 4,01 
оренди майна 0,06 0,14 0,43 0,09 0,08 0,00 0,07 

Рентабельність виробництва, % 21,75 25,23 2,06 8,61 21,29 -5,56 20,63 
 
Вищі результативні показники господарювання приватних підприємств зумовлюються економією 

витрат виробництва, зокрема меншою оплатою праці. Приватне підприємство, як суб'єкт 
підприємницької діяльності, найбільше відповідає соціально-економічній суті підприємництва, оскільки 
стратегічно зорієнтоване на успіх і спрямовує свою діяльність, перш за все, на одержання прибутку [5]. 
Така форма господарювання має порівняно нижчий рівень збиткових підприємств. Хоча залежності 
між формами господарювання та ефективністю їх функціонування дослідженнями не встановлено. 

Економічні показники сільськогосподарських виробничих кооперативів характеризуються 
оберненим співвідношенням між забезпеченістю виробничими ресурсами і ефективністю його 
використання [6].  

Для подальшого розвитку цієї організаційно-правової форми господарювання потрібно 
розв'язати ряд проблем, пов'язаних із належним розумінням сутності зазначених формувань, 
створенням ефективних виробничих відносин на селі, раціональним управлінням і професіоналізмом 
керівників і спеціалістів, постійним навчанням кадрів, дотриманням технологічних вимог та пошуком 
резервів для більш виваженого використання виробничого потенціалу [7]. Нерозуміння сутності 
виробничої кооперації, недостатньо професійне ставлення окремих управлінців до розвитку 
сільськогосподарських виробничих кооперативів, пропагування їх трансформування у приватні 
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підприємства, вольові підходи щодо трансформації в інші виробничо-господарські структури 
негативно позначаються на їх розвиткові і можуть мати тільки негативні наслідки [8].  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження показали, що для ефективного розвитку 
сільськогосподарського виробництва необхідно розвивати високотехнічне, багатогалузеве виробництво 
(рослинництво, тваринництво) з раціональним поєднанням цих галузей. Це забезпечить ефективне 
використання земельних і трудових ресурсів, а також сприятиме вирішенню соціально-економічних 
проблем на селі (робочі місця, доходи) та питань екології (використання органічних добрив). 

Найбільш перспективними є аграрні формування з розміром земельних угідь більше 2500га. 
Саме такі підприємства, на нашу думку, забезпечують ефективне виробництво та створюють умови, 
які дозволять вирішувати існуючі протиріччя між приватним бізнесом та суспільними інтересами 
сільських територій. 

Доцільною також є активізація державних заходів по підвищенню рівня забезпеченості аграрної 
сфери виробничими ресурсами та ефективному їх використанню. Зокрема, сприяння впровадженню 
форвардних контрактів на закупівлю сільськогосподарської продукції та фінансування аграрного 
виробництва під майбутній врожай. 
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Анотація 

В статті проведено оцінку наявного виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств і рівня його використання. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності його 
використання їх у різних категорія господарств. 

Ключові слова: виробничі ресурси, трудові ресурси, земельні ресурси, технічне оснащення, 
фінансові ресурси, витрати, прибуток, рентабельність, ефективність. 

 
Аннотация 

В статье проведена оценка имеющегося производственно-ресурсного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий и уровня его использования. Обоснованы направления 
повышения эффективности его использования в различных категория хозяйств. 

Ключевые слова: производственные ресурсы, трудовые ресурсы, земельные ресурсы, 
техническое оснащение, финансовые ресурсы, издержки, прибыль, рентабельность, 
эффективность. 

Annotation 
The paper evaluated the available production resources of the farm and level of use. The directions of 

increase of efficiency in their various categories of farms. 
Key words: industrial resources, a manpower, ground resources, a hardware, financial resources, 

expenses, profit, profitability, efficiency.   
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ДЕЯКІ  
ФАКТОРИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ  

 
Постановка проблеми. Продуктивність праці була і буде одним з головних показників, який 

визначає науково-технічний прогрес суспільства, характеризує становище держави, окремої галузі, 
підприємства. Взаємозв’язок між продуктивністю праці і економічним зростанням є очевидним, адже 
продуктивність праці у ринковій економіці є одним з факторів формування сукупної пропозиції. 
Досягнутий рівень продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві України не відповідає 
ні наявним природним та матеріально-технічним ресурсам, ні сучасним вимогам. Маючи 
найсприятливіші можливості для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, Україна 
навіть у найкращі роки поступалась іншим розвинутим країнам світу за рівнем продуктивності праці. 

Цей, відкинутий сьогодні на задні щаблі важливий економічний показник є безперечно 
узагальнюючим та універсальним, його аналіз дозволяє контролювати поставлені цілі. Продуктивність 
праці – це результативний показник діяльності працівника, підприємства, галузі, ринку, держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблематики продуктивності аграрної 
праці  приділяють увагу у своїх роботах такі вчені, як Андрійчук В., Богиня Д., Бородіна О., Вініченко І., 
Дієсперов В., Кудлай В., Прокопа І., Савчук В., Черняк В., Юрчишин В. та інші. Багатогранність та 
полідисциплінарність проблем аграрної праці та її продуктивності в сучасних трансформаційних 
умовах України потребують глибокого вивчення соціально-економічних, демографічних, технологічних 
і матеріальних складових, що і зумовлює необхідність поглибленого дослідження даної тематики. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності продуктивності праці як економічної 
категорії та факторів її підвищення у сфері сільського господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною продуктивною силою суспільства є 
працююча людина. Праця була і залишається головним джерелом матеріального і духовного 
достатку, головною умовою життя і розвитку суспільства. Вся трудова діяльність людей здійснюється 
за участю трьох елементів: робочої сили, знарядь і предметів праці. Основна роль серед них 
належить робочій силі, яка використовує знаряддя і предмети праці. Засоби виробництва 
функціонують тільки в процесі праці. 

З розвитком науково-технічного прогресу праця трудівників сільського господарства стає дедалі 
продуктивнішою, забезпечуючи зростання виробництва продуктів рослинництва і тваринництва для 
задоволення потреб населення і промисловості. Раціональне використання трудових ресурсів, 
підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації, електрифікації та автоматизації 
виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві є одним з найважливіших завдань 
агропромислового комплексу. 

Продуктивність праці є важливим трудовим показником. Від її рівня і динаміки залежить 
чисельність працівників, рівень і фонд оплати праці, обсяг випуску продукції тощо [1, с. 9]. 

По території України сформовані неоднакові умови для сільськогосподарського виробництва, 
що серйозно позначається на їх ефективності, в тому числі й продуктивності праці. Умови 
виробництва мають переважно природний характер, як-то: родючість грунтів, розміри полів, кліматичні 
фактори. [5, с. 137]. 

З метою розроблення та впровадження у практику макроекономічного аналізу і прогнозування 
показника продуктивності праці Міністерством економіки України від 26 грудня 2008 року N 916 
розроблено та затверджено Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в 
цілому в економіці та за видами економічної діяльності  

Згідно даного нормативного документу продуктивність праці визначається як узагальнюючий 
показник результативності праці, що характеризує ефективність її витрат у виробництві та сфері 
послуг [ 9].  

Продуктивність праці – це плодотворність, ефективність витрат конкретної праці, яка 
визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, 
витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості 
продукції, виробленої в одиницю часу, або економії робочого часу, затраченого на одиницю 
продукції [6]. 
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У кожній країні існують свої методи для обчислення продуктивності праці, часом неефективні і 
не відображають дійсний стан економіки тієї чи іншої країни. Причиною цьому можуть бути показники 
тіньових економік в слабо розвинених країнах світу, які не враховуються в розрахунках продуктивності 
праці. 

На продуктивність праці впливає не лише рівень технологій і розвиненість економіки країни. 
Існує ряд інших факторів, які також у великій мірі впливають на продуктивність праці, такі як, 
кваліфікація персоналу, конкурентоспроможність компанії і можливість її виходу на світовий ринок, 
масштаб бізнес-операцій, привабливість компанії для інвесторів, ефективне управління компанією і 
здатність до зростання і просування. 

Крім перерахованих вище факторів, що впливають на продуктивність праці, варто вказати також 
на те, що демографічні показники в країні теж особливо не впливають на фактор продуктивність праці, 
і помилкою багатьох країн є надмірна увага до політики збереження робочих місць, замість політики 
ефективного підвищення продуктивності праці. 

У доповіді Міжнародної організації праці було сказано, що рівень зайнятості в 
сільськогосподарському секторі розвинених країн знизився, однак він як і раніше залишається 
високим, у порівнянні з іншими країнами. [8].  

Продуктивність праці є одним із головних факторів досягнення високих показників діяльності 
підприємства, яка істотно залежить від трудової мотивації працівників. У загальному визначені 
трудову мотивацію можна сформулювати як процес заохочення кожного співробітника і всіх членів 
його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей 
організації.  

Одним із головних факторів мотивації праці працівників є заробітна плата, яка, нажаль, в 
сільському господарстві є найнижчою як серед інших видів економічної діяльності, так і порівняно із 
середнім показником по Україні. У нашій державі в основу концепції побудови заробітної плати 
покладена теорія «мінімуму засобів існування». 

Протягом останніх десятиріч спостерігається незадовільне міжгалузеве співвідношення 
заробітної плати. Так, в сільському господарстві порівняно з іншими галузями економіки фіксується 
найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 65% від середнього по економіці [7]. 

На сьогоднішній день низький рівень заробітної плати та рівень життя сільського населення 
сприяють його міграції як за межі області, так і в країни близького та далекого зарубіжжя. Відплив 
кваліфікованої робочої сили з села призводить до погіршення якісної структури трудових ресурсів, 
відповідно до не належного виконанням селом своїх функцій, таких як: виробнича, соціально-
демографічна, духовно-культурна, природо-охоронна, рекреаційна, контрольно-територіальна. Саме 
ці фактори негативно позначаються на результатах господарської діяльності підприємств [3, с. 75]. 

Дослідження шляхів підвищення ефективності праці слід розпочати з аналізу темпів зростання 
матеріальної зацікавленості працівників (заробітної плати) та продуктивності праці. Теоретично, з 
точки зору політекономії, дана залежність прямо пропорційна, а тому адмінапарат має усвідомлювати, 
що за нормальних економічних умов граничні темпи зростання реальної заробітної плати та реальних 
доходів не повинні перевищувати реальні темпи зростання продуктивності праці як в економіці 
загалом, так і в її основних галузях. Якщо перевищити межу ефективності, то можна спровокувати 
появу оберненого ефекту [4, c. 37]. 

Зростання продуктивності праці на будь-якому підприємстві залежить від багатьох чинників – як 
зовнішніх, так і внутрішніх. Всі чинники збільшення продуктивності праці можна об'єднати у чотири 
основні групи: 

1. Техніко-технологічні чинники визначаються рівнем розвитку засобів виробництва із 
впровадженням нових технологій, використанням якісної сировини. Важливим чинником є 
індустріалізація, яка полягає у створенні прогресивної виробничо-технологічної бази. Це комплексний 
процес, в якому лежить застосування сучасних нових виробничих технологій, упровадження нових 
комп'ютерних розробок, перехід до механізованого складання різноманітних виробів тощо. 

2. Організаційні чинники спрямовані на створення такої організації виробничого процесу, яка 
ліквідує втрати робочого часу і забезпечує оптимальне завантаження як усім членам трудового 
колективу, так і основним виробничим фондам підприємства. 

3. Соціально-економічні чинники можна умовно поділити на фактори морального і матеріального 
стимулювання. До них належать зростання заробітної плати, премії та доплати, можливість 
самовираження і творча заінтересованість, кар'єра, підвищення кваліфікації тощо. 

4. Природні умови та географічне розміщення виділяють і аналізують передусім на 
підприємствах сільськогосподарської, добувної та деяких переробних галузей промисловості, а саме 
впливають на вид діяльності підприємства і його зв'язки з постачальниками і споживачами [2, с. 4]. 

Висновки з проведеного дослідження. Існуючі проблеми, які пов’язані з продуктивністю праці 
потрібно вирішувати. Але для того, щоб вирішити ці проблеми мало визначити продуктивність праці за 
формулою.  
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Потрібно починати проводити дослідження продуктивності праці з рівня підприємств. Тому що 
лише тоді, коли ми проведемо дослідження підприємства, визначимо всі фактори та їх складові, які 
впливають саме на це підприємство, ми зможемо визначити які саме шляхи підвищення 
продуктивності праці можна застосувати до даного підприємства. А вже виходячи з цього, переходити 
до дослідження продуктивності праці в галузі і продуктивності праці на загальнодержавному рівні. 
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Анотація 

В статті визначається сутність продуктивності праці, як економічної категорії, та 
аналізуються її основні фактори. Акцентується увага на великому значенні підвищення 
продуктивності праці в сільському господарстві, що безпосередньо впливає на покращення 
соціально-економічного рівня країни в цілому.   

Ключові слова: продуктивність праці, фактори продуктивності праці, аграрна праця, рівень 
заробітної плати, мотивація праці. 

 
Аннотация 

В статье определяется сущность производительности труда, как экономической 
категории, анализируются ее основные факторы. Акцентируется внимание на большом значении 
повышения производительности труда в сельском хозяйстве, что непосредственно влияет на 
улучшение социально-экономического уровня страны в целом. 

Ключевые слова: производительность труда, факторы производительности труда, 
аграрный труд, уровень заработной платы, мотивация труда. 

 
Annotation 

The paper defined the essence of productivity as an economic category, and discusses its main 
factors. Accentuates the importance of productivity gains in agriculture, which directly affects the 
improvement of the socio-economic level of the country. 

Key words: labour productivity, factors of labour productivity, agrarian labour, level of wages, labour 
motivation. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ: ДОСВІД ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 
Постановка проблеми. Для того, щоб здійснити процес формування і розвитку організаційної 

культури, необхідно провести аналіз тих чинників, які роблять на неї істотний вплив. Організаційна 
культура виникає, перш за все, на перетині культури соціуму, країни і культури особи. Таким чином, 
створюється певна цілісна система з конкретним набором елементів. Одним з основних елементів 
організаційної культури є персонал [1, с. 23]. 

Персонал це колектив, певна група людей, що працюють на благо організації. Ю.Д. Красовський 
виділяє наступні особливості такої групи: члени групи ідентифікують себе і свої дії з групою в цілому і 
тим самим в зовнішніх взаємодіях виступають як би від імені групи; взаємодія між членами групи 
носить характер безпосередніх контактів, особистої розмови, спостереження поведінки один одного і 
т. п. У групі люди безпосередньо спілкуються один з одним, надаючи формальним взаємодіям 
«людську» форму; у групі, разом з формальним розподілом. Для реалізації цілісності організації як 
ідеалу організаційної культури необхідні різні групові ролі, сукупність яких і забезпечує динамічну 
цілісність даної організації. А далі, за умовою певних чинників - і організаційну культуру [3, с. 68]. 

Аналіз чинників зовнішнього і внутрішнього середовища є одним з перших етапів процесу 
формування і розвитку організаційної культури і здійснюється в наступній послідовності: 

- виділяються найбільш істотні чинники, які впливають на організаційну культуру. Їх перелік 
визначатиметься сферою діяльності підприємства, ситуацією на ринку, її конкурентним положенням, 
розміром. 

- визначається вага (ранг) кожного чинника. Вагу або ранг чинників можна визначити 
експертним шляхом, наприклад, через досвід керівників, працівників організації. 

- проводиться аналіз залежності організаційної культури від кожного чинника (напрям дії 
чинника, характер впливу, специфіка чинника, можливість його зміни або усунення, ступінь 
залежності). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти взаємозв’язку  між 
культурою та успіхом організації досліджували такі відомі вчені: О.С. Виханський [1], Г.Є. Мошек [4], 
А.Н. Занковский [2], Ю.Д. Красовский [3], Е.В. Рудинская [5], В.П. Сладкевич [6], Л.С. Шевченко [7], 
В.Б. Яковенко [8]. Попри досить високу теоретичну проробку  залишаються не досить розкритим 
питання щодо факторів впливу на організаційну культуру. 

Постановка завдання. Метою даної статті є проведення факторного аналізу, пов’язаного з 
обґрунтуванням процесу формування організаційної культури підприємств торгівлі.  

При визначенні завдань враховується, що на формування організаційної культури підприємства 
торгівлі впливає ряд факторів, а саме: 

- підвищення рівня загальної культури населення країни, рівня загальної та спеціальної освіти 
кадрів в торгівлі а також кваліфікації управлінського персоналу; 

- накопичення практичного досвіду ефективного управління господарюючими суб’єктами; 
- збільшення ресурсних можливостей та здійснення заходів щодо вдосконалення управління, 

включаючи комп’ютерні технології; 
- постійне зростання вимог до управлінського персоналу [4, с. 83].   
Стан і розвиток суспільства визначається значною кількістю та складом його населення, його 

трудовими можливостями, рівнем та якістю життя. Показники кількості, складу, динаміки населення, 
рівня його життя дають змогу судити про можливості соціально-економічного розвитку країни, його 
тенденціях, вказують державі заходи, які необхідно вжити для розвитку народонаселення. Саме 
населення країни є джерелом ресурсів для праці, носієм конкретних економічних відносин.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна переживає складний період розвитку 
державності, що відбивається на її населенні. Починаючи з 1993 року чисельність постійного 
населення країни зменшується приблизно на 300-400 тис. осіб щорічно. За даними Держкомстату за 
15 останніх років чисельність населення України зменшилась на 5 млн. осіб і складала станом на 1 
липня 2006 року 31,79 млн. осіб в містах та 14,96 млн. осіб в сільській місцевості. За прогнозом 
Інституту демографії і соціальних досліджень НАН до 2050 року чисельність населення України може 
скоротитися до 35 млн. осіб. Це скорочення зумовлене великою кількістю факторів, серед яких 
економічна криза, зміна типу і режиму відтворення (переважання смертності над народжуваністю 
людей), негативні тенденції у міграційних процесах, екологія та ін. 
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Із входженням України в смугу економічної кризи, політичної нестабільності показники середньої 
тривалості та рівня життя населення, починаючи з 1991 року зменшуються. 

За визначенням ООН, рівень життя – це сукупність таких показників: здоров'я, демографічні 
умови, їжа, одяг, фонди споживання і нагромадження, умови праці, освіта, в т. ч. письменність, житло, 
включаючи його благоустрій, соціальне забезпечення, тощо. Для характеристики рівня життя ООН 
використовує такай показник як «індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП). Він включає в себе: 
тривалість життя населення – 25-85 років; рівень освіти – 0-100% (кількість років, які провів в режимі 
навчання після 15 років середній громадянин); обсяг ВВП на душу населення від 200 до 4000$ США; 
ступінь задоволення матеріальних, духовних та  соціальних потреб людини. 

Проведене соціологічне дослідження виявило, що переважна більшість киян (70%) надають 
перевагу супермаркетам та гіпермаркетам для здійснення своїх покупок. Найбільш популярними 
залишаються супермаркети «Сільпо» – 26% киян вважають їх своїм основним місцем покупок. Серед 
основних причин вибору основного місця здійснення покупок мешканці Києва називають 
розташування поблизу дому чи роботи, широкий асортимент товарів та прийнятний рівень цін. 
Водночас, «Сільпо» розвивається за рахунок горизонтальної інтеграції, купуючи активи інших мереж 
як  «Рорус», «Тіко-Маркет»,«Да! Маркет», «Кит». 

Для визначення позиції супермаркетів «Сільпо» на ринку, пропонуємо експертним методом 
визначити основні показники конкурентоспроможності (широта асортименту, частка товарів «ринкової 
новизни», ціна товарів, додаткові послуги, розміщення підприємства, якість обслуговування та ін.)  
«Сільпо» у порівнянні з «Фуршет» та ще двома супермаркетами Фоззі групи: «Велика кишеня» та 
«Фора» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні порівняльні показники конкурентоспроможності  

торговельних мереж «Сільпо», «Фуршет», «Велика кишеня» та «Фора»  
станом на грудень 2009р., м. Київ 

 

 
Отже, за допомогою проведеного досліджень кількісних і якісних показників, спостереження та 

опитування, можна побачити, що лідером по набраних балах є «Фуршет» (216 балів), а досліджуване 
підприємство посідає друге місце (215 балів), найближчим наздоганаяючим конкурентом є мережа 
супермаркетів „Велика кишеня” (198 балів). 

Проте, на ринку присутні такі потужні гравці як «Ашан», «Метро» та «Мегамаркет», що є також 
безумовними лідерами оптової та роздрібної торгівлі і яких умовно можна віднести до преміум класу 
(І), середній клас (ІІ) займають «Сільпо» та «Фуршет», водночас третій клас (ІІІ) займають «Велика 
кишеня» та «Фора» відповідно до рисунка 1. Таким чином, хоча «Сільпо» і має ряд переваг порівняно 
із іншими торговельними мережами, проте є значний конкурентний тиск і ряд проблем, які потребують 
вирішення та удосконалення.  

Зростання соціально-економічного значення послуг сфері торгівлі обумовлюється перш за все 
глибокою трансформацією характеру самої праці, її інтелектуалізацією.  

 
 

«Сільпо» «Фуршет» «Велика 
кишеня» «Фора» № Показники 

Ваго-
мість 
балу Бал Коеф. Бал Коеф. Бал Коеф. Бал Коеф. 

1 Широта асортименту 3 10 30 9 27 9 27 7 21 
2 Частка товарів „ринкової 

новизни” 3 9 27 9 27 8 24 8 24 

3 Ціна товарів 3 9 27 9 27 10 30 8 24 
4 Додаткові послуги 1 8 8 9 9 8 8 7 7 
5 Розміщення підприємства 2 9 18 10 20 8 16 9 18 
6 Якість обслуговування 

покупців 2 9 18 9 18 7 14 8 16 

7 Упаковка 1 9 9 9 9 9 9 9 9 
8 Стимулювання 

споживачів 3 8 24 9 27 8 24 7 21 

9 Витрати на рекламу 2 9 18 9 18 7 14 6 12 
10 Стимулювання 

працівників 2 8 16 8 16 7 14 8 16 

11 Імідж підприємства 2 10 20 9 20 9 18 8 16 
Всього:  215 216 198 184 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 
 
 

 79 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис.1. Розподіл торговельних мереж за вподобаннями  
споживачів, м. Київ 

 
Сучасний етап розвитку роздрібної торгівлі в Україні, в тому числі продовольчими товарами, 

характеризують структурні зміни, пов’язані з появою нових торговельних структур і об’єктів – 
торговельних мереж, переважно корпоративного типу, а також торговельних комплексів і торговельно-
розважальних центрів. 

Природно, перевага  творчих начал у будь-якому виді трудової діяльності об'єктивно 
визначають необхідність оволодіння людиною глибокими та всебічними знаннями, не тільки 
безпосередньо пов'язаними з торгівлею. Це яскраво проявляється на прикладі торговельно-
промислового холдингу Fozzy Group, до складу якого входять мережі універсамів “Сільпо” (126 
торговельних об’єктів), гастрономів “Фора” (70 об’єктів), оптових гіпермаркетів “Фоззі” (3 об’єкти), 20 
аптек “Будь здоров”, підприємства промислового субхолдингу, а також торговельні мережі “Фуршет” 
(76 магазинів), “Велика кишеня” (38 магазинів).  

При застосуванні різних організаційних форм управління торговельними магазинами, необхідно 
впроваджувати щось нове, для вдосконалення розвитку. За для цього необхідно як і у будь-якому виді 
трудової діяльності об'єктивно визначають необхідність оволодіння людиною глибокими та всебічними 
знаннями, не тільки безпосередньо пов'язаними з її професійною діяльністю. Розширення масштабів і 
покращання якості робочої сили практично є постійно діючим фактором, що визначає потенційні 
можливості щодо високих темпів поступового руху суспільства. Чим більшій масі робочої сили 
соціальна сфера забезпечить відповідний кваліфікаційний рівень і чим глибшим буде його 
загальнотеоретичний фундамент, тим вищими будуть темпи оволодіння роботою силою нових 
трудових функцій, нової технології та техніки. 

У сучасних умовах будь-які навички і знання швидко старіють, тому ключову роль в управлінні 
персоналом відіграють фахове навчання і постійне підвищення кваліфікації управлінського персоналу. 
На провідних підприємствах навчання і розвиток персоналу є комплексним безперервним процесом.  

Навчання персоналу передусім потрібне в тих випадках, коли: працівник приходить на 
підприємство; працівника призначають на нову посаду або доручають йому нову роботу; у працівника 
не вистачає навичок для виконання своєї роботи, а також коли відбуваються серйозні зміни в 
економіці підприємства, у зовнішньому середовищі. 

Навчання і розвиток персоналу включає: навчання, що у формі отримання загальної і фахової 
освіти дає необхідні знання, навички і досвід; підвищення кваліфікації, завдання якого – поліпшення 
фахових знань і навичок; навчання в школі управління і керівництва, що дає потрібні знання і 
підготовку при вступі на керівну посаду і формує рівень керівника; перекваліфікація, що, по суті, дає 
другу освіту. Мета перекваліфікації – дати можливість працівникам опанувати новий для них фах. 

Фахове і посадове зростання – найважливіший мотив у діяльності більшості працівників. 
Відсутність можливості зростання часто призводить до зниження трудової активності працівників і 
погіршення діяльності підприємства. Фахове зростання тісно пов'язане із проблемою кадрового 
резерву і плануванням кар'єри.  

У результаті система управління людськими ресурсами, що передбачає управління 
різноманітними аспектами реалізації кадрової політики, потребує створення відповідної системи 
підготовки менеджерів людських ресурсів, що об'єднує конкретний фах і спеціалізацію, а також 
різноманітні кваліфікаційні рівні. Таке навчання спеціалістів є багаторівневою системою безперервної 
освіти, що включає фахову підготовку, перепідготовку і постійне підвищення кваліфікації кадрів у 
даному виді управлінської діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Складність процесу управління людьми у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності полягає в тому, що менеджеру потрібно не тільки раціонально 
використовувати фаховий потенціал своїх працівників, але і сприяти його зростанню. Особливої уваги 
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заслуговують працівники, від яких залежить розробка і реалізація політики підприємства у всіх сферах 
діяльності, стратегічне мислення і, нарешті, результативність управління підприємством у цілому. 

Послідовність проектування організаційної структури схожа з послідовністю елементів процесу 
планування. Спочатку керівники – генеральний директор підприємства торгівлі та директори інших 
філій здійснюють розподіл організації на широкі сфери, потім визначають конкретні завдання. Таким 
чином, проводять поділ організації по горизонталі на блоки, що відповідають найважливішим 
напрямкам діяльності по реалізації стратегії. При цьому керівник встановлює ціль команд, або 
регламентує діяльність кожного відділу, що передбачено в положеннях про відділи, проводить 
подальший поділ на дрібніші організаційні підрозділи, щоб ефективніше використовувати 
спеціалізацію і уникати перевантаження керівництва. Визначені посадові обов'язки як сукупність 
певних завдань і функцій також передбачені посадовою інструкцією, розробленою на кожну посадову 
особу. 
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Анотація 
У статті проведено аналіз факторів, що впливають на формування організаційної культури 

підприємств торгівлі. Розглянуто переваги і недоліки кожного з факторів та їх вплив на 
підприємства торгівлі в Україні. 

Ключові слова: організаційна культура, фактори організаційної культури, підвищення рівня 
загальної культури населення країни; підвищення рівня загальної та спеціальної освіти кадрів в 
торгівлі. 

Аннотация 
В статье проведен анализ факторов, влияющих на формирование организационной 

культуры предприятий торговли. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого из 
факторов и их влияние на предприятия торговли в Украине.  

Ключевые слова: организационная культура, факторы организационной культуры, 
повышение уровня общей культуры населения страны; повышение уровня общей и специального 
образования кадров в торговле.  

Annotation 
The analysis of factors which influence on forming of organizational culture of trade enterprises is 

conducted in the article. Advantages and failings are considered each of factors and their influence on the 
enterprises of trade in Ukraine. 

Key words: organizational culture, factors of organizational culture, increase of level of general 
culture of population of country; an increase of level of universal and special education of shots is in trade; 
accumulation of practical experience of effective: management being in charge subjects. 
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КОРПОРАЦІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ  

 
Постановка проблеми. Будь-який вид, форму чи зміст суспільної діяльності належить 

розглядати як  відображення причино-наслідкових зв’язків  функціонування і розвитку більш 
загальних, базових суспільних процесів. 

Методологією такого підходу є діалектика розвитку: природні, суспільно- економічні системи 
перебувають в постійному русі, видозмінюються  відповідно до зовнішніх та внутрішніх умов 
існування, заперечують віджилі та викликають до життя нові, більш прогресивні форми 
життєдіяльності. 

В контексті зв’язку причина – наслідок, нас цікавить явище корпорації як відображення  змін у 
сучасній суспільно – економічній  формації, що склалася в Україні, зокрема в аграрному секторі, під 
впливом  ринкових реформ. Тому, предметом нашого дослідження є виявлення ознак станів, явищ, 
процесів  функціонування аграрного виробництва, критичний рівень і спрямованість яких призводить 
до адекватних змін у способах організації господарської діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах зарубіжних і вітчизняних авторів 
досліджуються різноманітні аспекти виникнення корпоративного організаційного механізму на певних 
етапах розвитку ринкових економічних процесів, які його обумовлюють. 

 В даний час існує цілісна система  щодо правового регулювання змісту корпоративних 
відносин, формування інформаційного поля корпорацій; рівневої  ієрархії організаційних систем та  
нівелювання її негативного впливу на внутріколективну взаємодію шляхом  реалізації потенціалу 
корпоративного управління; узагальнено досвід діяльності акціонерних товариств у різних галузях 
економіки; напрацьовано формалізований інструментарій щодо практичного  вирішення питань 
діяльності корпоративних утворень. 

Серед вітчизняних вчених  дослідженнями  явища корпорації в сучасній економіці займаються  
В.М. Геєць, В.І. Голіков, В.А. Євтушевський, А.С. Поважний, М.В. Сірош, Г.В. Козаченко, та інші.  

Проте стан вітчизняного сільськогосподарського виробництва вказує на недостатню увагу до 
проблем поширення корпоративних відносин в галузі. 

Більшість  форм господарювання в АПК сьогодні слід кваліфікувати як перехідні,  нижчі за 
рівнем  організації порівняно з корпораціями, що суттєво стримує розвиток потенціалу вітчизняних  
аграрних підприємств.  

Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення кількісних і якісних параметрів 
ключових факторів виробництва, за яких відбуваються зміни в системі відносин власності, внутрішньо 
колективної взаємодії на основі балансу впливів економічних потреб та інтересів учасників 
виробничого процесу, удосконалення організації, механізму управління з метою досягнення 
найвищого синергетичного ефекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб відстежити проблему, необхідно починати з 
факту існування самого явища корпорації, корпоративного управління. Тобто, у нашому випадку, 
застосуємо метод пізнання від зворотного – чим саме обумовлена уже відома форма господарювання 
і якими заходами регуляції чи, навпаки, дерегуляції  стимулюється  процес  створення корпорацій, 
зокрема в агарному секторі [2, c. 80]. 

Серед численних спроб тлумачення  корпорації  найбільш змістовними, на нашу думку,  є 
наступні: «Корпорація – це поширена в країнах з розвиненою ринковою економікою форма організації 
підприємницької діяльності, яка передбачає пайову власність, юридичний статус та зосередження 
функцій управління у руках верхнього ешелону професійних управляючих, працюючих за наймом» [4, 
с. 10].  

 Корпорація – спільність людей (суб’єкт господарювання), організована на асоціативній формі 
власності, принципах взаємозв’язку і взаємовідповідальності членів об’єднання, викликаних загальним 
інтересом (одержання прибутку, доходу) і обумовлених правом, традиціями, глибиною психології, 
економічною культурою і моральністю [7, с. 11].  

Корпорація – договірне господарське об’єднання, створене на основі загальних економічних 
інтересів виробничих працівників і акціонерів для одержання максимального прибутку від виробничої 
діяльності та інвестицій [3, с. 25]. 
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Корпорації є юридичними особами, які мають повну господарську самостійність у питаннях 
вибору форми управління, реалізації продукції, встановлення цін і оплати праці, використання чистого 
прибутку й несуть  відповідальність за своїми  зобов’язаннями усіма активами. 

До узагальнюючих характеристик корпорацій належать такі положення: 1.) Відділення власності 
від управління і обмежена відповідальність перед власниками її ресурсами, на відміну від товариств 
або індивідуальних підприємств, де зберігається необмежена відповідальність власників; 2.) здатність 
укладати контракти і володіти власністю; 3.) передача права власності, що забезпечує існування 
корпорацій за межами терміну життя її власників [7, с. 11]. Понятійні межі терміну  «корпорація» 
включає три  підходи до його ідентифікації з  типами  господарських об’єднань (рис.1). 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Існуючі підходи до визначення змісту корпорацій 
 

Маючи варіанти визначень корпорації, нами досліджено її системоутворюючі фактори.  
Перше:  наскрізною  ознакою, кваліфікації різних об’єднань як корпорацій, на нашу думку, є 

поняття товариства, тобто, об’єднання учасників на засадах добровільності, співпадання особистих 
цілей, існування певних критеріїв при персональному відборі до складу корпорації та готовності 
підпорядковуватися нормам внутрікорпоративної поведінки. Ступінь розвитку товариств дозволяє їх 
поділити на партнерські та корпоративні. Для товариств з обмеженою відповідальністю у більшій мірі 
характерною є соціально – психологічна взаємодія учасників,  тоді як  для корпорацій головним є чітке 
функціонування організаційно – управлінського механізму, зокрема, наявність акцій, дивідендна 
політика, корпоративне управління, система корпоративних цінностей тощо. Це відображено в чинній 
нормативно – правовій базі – Господарському кодексі, законах України «Про власність», «Про 
підприємства», «Про господарські товариства», є предметом регуляторної політики держави. Тому 
можна погодитися з думкою (А. Сміт, Р. Тьюзл, Г. Козаченко, О. Поважний), що змісту корпорації 
найбільше відповідають саме акціонерні товариства, тоді як інші є партнерськими[5, c.67]. 

Друге: досягнення певного рівня відносин власності, їх «дозрівання» до потреби функціонування 
в об’єднаній формі, особливій взаємодії категорій «колективне» – «власне» за чітко визначеними 
формалізованими організаційно – економічними принципами, серед яких – розпорядження власною 
часткою капіталу, можливість виходу з корпорації, обмежена відповідальність за зобов’язаннями  в 
межах особистого внеску та інші чинники [6, c. 123]. 

Саме відсутність цих умов в аграрному виробництві є гальмівним фактором переростання 
примітивних форм організації сільського господарства у ринкові, корпоративні. Наприклад, в 
агропромисловому комплексі  Хмельницької області господарські товариства складають всього 16% 
господарюючих суб’єктів, серед яких акціонерні (корпоративні) взагалі не виділені, що вказує на їх 
незначну питому вагу [8, с. 47].  

Третє: механізм управління корпоративними утвореннями. Його особливістю є те, що учасники 
товариства корпоративного типу реалізують можливості впливати на його діяльність через фіксовану 
частку у капіталі (майні, земельних ресурсах), оформлену в акції. В свою чергу, цим визначається і 
ступінь можливості акціонерів впливати  на зміст управлінських рішень аж до оволодіння контрольним 
пакетом акцій, тобто, досягається одночасно  соціальний, економічний  і управлінський ефект. 
Ключовим є ефект того, що акціонери можуть виходити з корпорації зі своїм майном [1, c. 45]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Корпорації  є утвореннями ринкового типу з найбільш досконалим механізмом регулювання 
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закономірно рухається у напрямку від простих, перехідних форм до корпоративних, від малопотужних 
до крупних агроформувань (4 тис. га і більше). 

2. Умовою розвитку корпоративного руху є досягнутий рівень відносин власності, економічної 
культури власників, усвідомлення прогресивності корпоративних відносин порівняно з індивідуальним 
господарюванням чи партнерськими товариствами.  

3. В агропромисловому комплексі формування корпоративного сектора економіки знаходиться 
на початковому етапі. Це зумовлено недоліками в сучасній аграрній політиці держави, уповільненням 
процесу розвитку ринкового реформування, особливо відсутністю ринку землі, демографічною 
ситуацією на селі, психологічними чинниками. Зокрема, у формах державної статистичної звітності 
досі не передбачено виділення корпоративних акціонерних) товариств  як окремих суб’єктів 
господарювання. 
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Анотація 
В статті досліджуються причино-наслідкові зв’язки між рівнями  розвитку продуктивних сил, 

виробничих, економічних відносин та становленням організаційно – правових форм господарювання 
корпоративного типу в аграрному секторі. 
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управління, корпоративна власність, корпоративні суб’єкти господарювання в АПК. 

 
Аннотация 

В статье исследуются причинно-следственные связи между уровнями развития 
производительных сил, производственных, экономических отношений и становлением 
организационно - правовых форм корпоративного типа в аграрном секторе. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративная собственность, корпоративное управление. 
 

Annotation 
The article examines the cause-effect relationships between levels of development of productive 

forces, production, economic relations and the formation of the organizational - legal forms of corporate 
entities such as the agricultural sector. 

Key words: corporation, corporate property, corporate law management. 
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    ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Підвищення конкурентоспроможності підприємств є одним із самих 
актуальних питань в наш час. На сучасному етапі функціонування ринкової економіки в Україні 
управління аграрними підприємствами потребує компетентного і оперативного втручання. З 
переходом до нових умов господарювання достатньо швидко з’ясувалося, що продукція багатьох 
підприємств виявилася неконкурентоспроможною на світовому ринку, в зв’язку з чим вчені і практики 
звернули увагу на необхідність розвитку національного ринку [6, с. 60]. Відомо, що з усіх сфер АПК, 
аграрне виробництво знаходиться у найневигіднішому становищі, зумовленому диспаритетом цін, 
відсутністю державного регулювання аграрного ринку, великою залежністю від природно-кліматичних 
умов, їх негативним впливом і, в той же час, природною необхідністю існування галузі [1, с. 5]. 
Конкурентоспроможність аграрних підприємств полягає у спроможності їх виживати у складних 
умовах, оскільки таким підприємством може бути тільки фінансово стійке підприємство, що 
розвивається у виробничому та економічному напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми  конкурентоспроможності постійно 
досліджувалися у країнах з розвиненою ринковою економікою. Теоретичним надбанням є наукові 
праці економістів-дослідників різних часів, і перш за все, представників класичної політекономії – 
А. Сміта, Д. Рікардо та відомих вчених ХХ століття – Г. Азоєва, Д. Юданова, Р.Фатхутдинова, 
М. Портера,  Дж. Кейнса, Й. Шумпетера, І. Ансоффа, К. Макконелла, С. Брю, А. Маршала, 
А. Томпсона, М. Трейсі та ін. Світові результати дослідження проблеми конкурентоспроможності 
неможливо автоматично і в повному обсязі впровадити у вітчизняну економіку, оскільки існують різні 
умови і рівні її розвитку. Перші результати дослідження цих питань оприлюднені у працях вітчизняних 
економістів – В. Андрійчука, П. Гайдуцького,  М. Маліка, Д. Доманчука, П. Саблука, В. Месель-
Веселяка, О. Шпичака, Ю. Лузана, О. Школьного, І. Червена. Але, незважаючи на широкий спектр 
робіт з дослідження даної проблематики, теоретичні аспекти залишаються недостатньо вивченими. 
Багатовекторний характер, складність і актуальність вирішення проблеми управління 
конкурентоспроможністю аграрних підприємств як провідної галузі АПК, вказує на її загальнодержавне 
значення і практичну цінність одержаних в процесі дослідження результатів. 

Постановка завдання.  Завданням статті є дослідження та узагальнення теоретичних аспектів 
управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств, спрямованих на забезпечення їх 
ефективного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результатом прогресуючого розвитку людського 
суспільства стало виникнення і формування явища конкуренції, яка, в свою чергу, є динамічною силою 
його розвитку. Конкуренція змушує суб’єкти діяльності не зупинятися на досягнутому, а постійно 
рухатися і самовдосконалюватися [1, с. 6], на що звернулася увага в процесі дослідження. Термін 
„конкуренція” (з лат.conkurrentia) означає змагання, суперництво. Як економічна категорія, конкуренція 
– це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг 
щодо задоволення своїх інтересів, пов’язаних з продажем цієї продукції, виконаних робіт, наданням 
послуг одним і тим же споживачам. 

Серед вчених економістів відсутня одностайна думка щодо поняття конкуренції, а тому 
пропонуються різні його визначення і, зокрема, у праці Мочерного С.В. конкуренцію трактують як 
„боротьбу між учасниками ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва, купівлі 
продажу товарів та послуг, а також за привласнення найбільших прибутків.” В той же час автор 
Фатхутдінов Р.А. розглядає конкуренцію як  “процес управління суб’єктом своїми конкурентними 
перевагами для отримання перемоги чи досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за 
задоволення об’єктивних чи суб’єктивних потреб в межах законодавства чи у природних 
умовах” [2, с. 6]. 

Разом з тим, Копистко О.В. відмічає, що основою конкуренції є конкурентоспроможність 
продукції, як система економічних, організаційних, технологічних, технічних, нормативно-правових, 
збутових і екологічних параметрів, які в свою чергу в процесі взаємодії забезпечують високу якість 
продукції та попит на ринку, але мають різну природу [7, с. 61]. 

Дослідження показують, що існують різні точки зору відносно поняття „конкурентоспроможність”. 
А тому, в сучасних умовах досить важливо дати відповідь аналізу причини недостатньої 
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конкурентоспроможності конкретних підприємств та галузей; виявити фактори, які впливають на 
конкурентоспроможність в залежності від ринкової ситуації; розробити систему показників оцінки 
конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Економіст Школьний О.О. відмічає, що конкурентоспроможність аграрного підприємства 
визначається, перш за все, продуктивністю наявних ресурсів, рівнем витрат та цін, чинниками 
економічного середовища (кредитно-грошова та фіскальна політика, обмінний курс національної 
валюти, циклічність коливання економіки, макроекономічна стабільність, інвестиційний клімат), 
можливістю участі у вітчизняному та світовому ринках, ефективністю людських ресурсів, а також 
науково-технологічним потенціалом [5, с. 11]. Поряд з цим, її можна визначити як здатність аграрних 
формувань підтримувати та розширювати ринкову частку на національному та міжнародному ринках, 
що визначається застосуванням інноваційного менеджменту, ефективним використанням наявних 
ресурсів, масштабами виробництва, а також його диверсифікацією. 

На сучасному етапі спостерігається певна відірваність сільськогосподарських виробників від 
ринків інформації, кредитів, інвестиційних фондів та збуту продукції. Неспроможність ринку як 
економічного механізму досягти ефективного розподілу факторів виробництва та готової продукції 
зумовлює необхідність урядового втручання. Доцільність державного регулювання аграрних ринків 
пояснюється тим, що орієнтація виключно на ринкові та цінові сигнали не сприяє оптимальному 
розміщенню ресурсів з точки зору інтересів окремих споживачів та суспільства в цілому [5, с. 7]. 

Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств є можливість 
використання економічних механізмів господарських відносин підприємств галузі. Система цих 
економічних механізмів охоплює три основні напрямки господарських відносин сільськогосподарських 
підприємств: з державою, в особі центральної та місцевої влади; з суб’єктами фінансової, 
підприємницької та іншої господарської діяльності; з фізичними особами, в тому числі з 
орендодавцями землі та майна, власними працівниками [3, с. 154]. У системі цих відносин діють 
економічні механізми, які тією чи іншою мірою можуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності 
аграрних підприємств (рис.1).  

 
Рис. 1. Система механізмів забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
 
Основними показниками, що характеризують рівень конкурентоспроможності продукції є її 

якість, собівартість і ціна реалізації готових виробів. Так, якісні показники продукції, як складові її 
конкурентоспроможності забезпечують товаровиробнику переваги в конкурентній боротьбі та є 
головним критерієм для покупця. Особливо важливого значення це набуває у зв’язку з розширенням 
сфери впровадження нових енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції, якість якої в Україні значно погіршується. 

Аналіз свідчить, що для поліпшення якості вітчизняної продукції та її конкурентоспроможності 
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необхідно: 
- удосконалювати систему техніко-технологічних і агротехнічних заходів виробництва 

продукції та її збуту; 
- впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі технології вирощування, 

транспортування, зберігання, переробки й реалізації продукції; 
- здійснювати належний контроль за якістю продукції на всіх етапах її виробництва і збуту; 
- впроваджувати у виробництво нові високоврожайні сорти та гібриди сільськогосподарських 

культур і високопродуктивні породи. 
Щодо вивчення ж собівартості, як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, то вона вимагає зниження витрат на виробництво, оскільки  в умовах 
ринкової економіки зможе конкурувати зі світовими аналогами тільки високоякісна продукція з низькою 
собівартістю. Слід відзначити, що від рівня собівартості продукції залежить ефективність 
виробництва, збільшення прибутку, підвищення рентабельності, запровадження інновацій. 

Рівень собівартості враховується при встановленні економічно обґрунтованих цін на продукцію. 
Конкурентоспроможна продукція повинна мати такий рівень цін, який би оптимально співвідносився із 
собівартістю та середніми конкурентними ринковими цінами, а також задовольняти платоспроможний 
попит населення. Для того, щоб ринок працював ефективно, необхідно встановити державне 
регулювання цін і забезпечити мінімальну ціну на сільськогосподарську продукцію [7, с. 62]. Як 
зазначає Месель-Веселяк В.Я., для забезпечення стабільного розвитку сільського господарства 
необхідно створити однакові умови для господарювання в усіх галузях виробництва і сферах 
обслуговування економіки країни [4, с. 13]. 

Для формування конкурентних переваг товаровиробника слід також враховувати вплив 
зовнішнього конкурентного середовища, вивчати ринок і потреби покупців і зокрема: рівень 
забезпечення інвестиційними та кредитними ресурсами в аграрному секторі; розвиток інфраструктури 
збуту аграрної продукції, а також спроможність наявної інфраструктури аграрного ринку забезпечити 
його ефективну діяльність [8, с. 106]. 

Висновки з проведеного дослідження. Для забезпечення поліпшення якісних характеристик 
продукції сільського господарства та її конкурентоспроможності необхідно: удосконалювати систему 
техніко-технологічних й агротехнічних заходів виробництва продукції та її збуту; впроваджувати у 
виробництво нові енергозберігаючі технології вирощування, транспортування, зберігання, переробки і 
реалізації продукції; здійснювати належний контроль за якістю продукції на всіх етапах її виробництва 
та збуту; впроваджувати у виробництво нові високоврожайні сорти сільськогосподарських культур; 
запроваджувати нові технологічні проекти, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки; 
виконувати комплекс робіт, пов’язаних із відтворенням, підвищенням та охороною родючості ґрунтів 
на землях сільськогосподарського призначення; контролювати інноваційну спрямованість розвитку 
агропромислового комплексу. Але, все це неможливо запровадити у аграрне виробництво без 
відповідних регулятивних дій уряду, а також без висококваліфікованих та компетентних спеціалістів у 
даній галузі, на що необхідно звернути особливу увагу в наш час. 
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Анотація 
В статті викладені основні результати дослідження діяльності аграрних підприємств. 

Проведено аналіз їх сучасного фінансово-економічного стану, виявлено проблеми низької 
конкурентоспроможності, визначено фактори, що на неї впливають. Запропоновані шляхи 
підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, управління, аграрне виробництво. 
 

Аннотация 
В статье изложены основные результаты исследования деятельности аграрных 

предприятий. Проведен анализ их современного финансово-экономического состояния, выявлены 
проблемы низкой конкурентоспособности, определены факторы, на нее влияют. Предложены 
пути повышения уровня конкурентоспособности аграрных предприятий. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, управление, аграрное 
производство. 

Annotation 
The paper presents the key findings of agricultural enterprises. The analysis of their present financial 

and economic conditions, reveals the low competitiveness, the factors that affect it. Ways to enhance the 
competitiveness of agricultural enterprises. 

Key words: competition, competitiveness, management, agrarian production. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

НОВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 
 

Постановка проблеми. Мале підприємництво є засобом існування та стимулом 
самовдосконалення для мільйонів людей як в Україні, так і в цілому світі. Малі та середні 
підприємства є передумовою сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, 
зміцнення економіки регіонів. 

Більш за все суб'єктів малого підприємництва пригнічує податковий тягар. Це призводить до 
таких негативних наслідків, як спад ділової активності суб'єктів господарювання, відтік національного 
капіталу за кордон, тінізація економіки [1]. 

Удосконалення системи оподаткування малих підприємств України в сучасних умовах виступає 
дуже важливою проблемою. Її вирішення суттєво вплине на поповнення державного бюджету, 
подальший розвиток підприємництва, інвестування галузей національної економіки та соціальний 
захист населення. Недоліки у податковій системі призводять до негативних наслідків в економіці 
країни та до її тінізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд публікацій останніх років щодо ролі та місця 
податків в економічній системі та безпосередньо розвитку малого підприємництва дозволяє 
стверджувати, що досліджуване питання привертає особливу увагу вітчизняних науковців, серед яких 
необхідно виділити О.В. Балабенко, І.М. Бурденко, О.В. Кравченко, І.В. Барановська, В.А. Орлова, 
А.М. Соколовська та інших. 

У працях вказаних авторів піднімаються питання щодо труднощів становлення малого бізнесу в 
Україні як наслідок того, що в теоретичному і практичному плані залишаються до кінця не вирішеними 
проблеми наукового та методичного забезпечення послідовної та стабільної податкової політики 
стосовно цієї категорії платників, застосування системи засобів податкового стимулювання розвитку 
малого підприємництва, удосконалення альтернативних систем оподаткування малих підприємств, 
організації планування податкових наслідків здійснення підприємницької діяльності.  
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану податкової системи України, аналіз 
впливу Податкового кодексу на розвиток малого бізнесу, вивчення нормативно-правового механізму 
оподаткування суб’єктів малого бізнесу та його впливу на подальші соціально-економічні результати.   

Виклад основного матеріалу дослідження. З розвитком інтеграційних процесів в Україні 
головними суб’єктами ринкової економіки стають суб’єкти підприємницької діяльності, адже саме вони 
є основою розвитку інноваційного середовища, рушійною силою економіки. В умовах сучасного 
розвитку ринкових відносин на Україні особлива увага з боку держави приділяється розвитку малого 
бізнесу.  

Мале підприємництво – дуже тонкий та чутливий сектор економіки, який є найуразливішим для 
таких несприятливих чинників, як фінансові труднощі, циклічні коливання, інфляція, податковий тиск 
тощо. Особливого значення слід надавати формуванню малого підприємництва з огляду на їх 
специфічну та фундаментальну роль у ринковій економіці. У сталій ринковій економіці частка малого й 
середнього підприємництва в ВВП ринкових країн становить: Великобританії – 50-54%, Німеччини – 
50-53%, Італії – 57-60%, Франції – 55-62%, США – 50-52%, Японії – 52-55%, України – 10-15%. 
Ефективність діяльності підприємств малого бізнесу залежить, в першу чергу, від прибутку, який воно 
може отримати від своєї діяльності. Тому стає дуже важлива проблема максимізації отриманих 
валових доходів при мінімізації валових витрат. У цьому випадку особливе значення належить 
структурі витрат, однією з частин яких є податкові платежі, які фізичні та юридичні особи повинні 
сплачувати до державного та місцевого бюджетів. 

Розвитку малого підприємництва передує низка економічних і організаційних чинників, серед 
яких неабияке значення має механізм оподаткування [2]. Наприклад, однією з найпоширеніших форм 
стимулювання розвитку сектора малого підприємництва в розвинутих країнах є створення для них 
преференцій в оподаткуванні шляхом введення спеціальних податкових правил (Франція) або 
застосування загальних правил з окремими пільгами для малих підприємств (США, Великобританія). 

Підтримка малого бізнесу через систему оподаткування може стати одним із способів 
подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи в Україні. На перших етапах 
становлення системи оподаткування в Україні малому підприємництву надавались певні пільги. 
Особливо це стосувалося оподаткування прибутку малих підприємств. Згодом податкові пільги для 
малого підприємництва практично було ліквідовано, що негативно вплинуло на його розвиток [3]. 

Система оподаткування, що існувала в Україні до нового Податкового кодексу, створювала 
значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва [4]. Незважаючи на тривалий час, 
витрачений на намагання її модернізувати, вона залишалася найбільш обтяжливою серед 180 країн 
світу.  

Все це призводило до таких негативних наслідків, як спад ділової активності суб'єктів 
господарювання, відтік національного капіталу за кордон. Через це зменшувалися надходження у 
бюджет, що в свою чергу знову примушувало державу вводити нові податки та збільшувати базу 
існуючих податків. Таким чином, все оберталося по колу і не давало можливості суб'єктам малого 
підприємництва успішно розвиватися. 

Виходячи з цього, необхідно було прийняти сучасний збалансований Податковий кодекс – 
документ, в якому необхідно було оптимально поєднати функції фіскальні, від яких залежить 
життєдіяльність держави, і стимулюючі. 

Президент України Віктор Янукович 3 грудня 2010 року підписав Податковий кодекс, ухвалений 
Верховною радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій, а з 1 січня 2011 року 
Податковий кодекс, за винятком низки його окремих норм, набув чинності. 

Вченими висловлюється дві зовсім протилежні точки зору щодо розвитку малого бізнесу в 
умовах нового Податкового кодексу. З одного боку, кодексом передбачено спрощення системи 
звітності. Замість великої кількості паперів підприємці, що знаходяться на спрощеній системі 
оподаткування, будуть надавати лише один звіт до Пенсійного фонду. В кодексі передбачено 
зменшення кількості загальнодержавних податків з 29 до 17. Також скасовано 10 місцевих податків і 
зборів. На місцях стягуватимуть чотири обов'язкові податки (на землю, нерухомість, рекламу і 
торговий патент), всі інші впроваджуватимуться на розсуд влади.  

Кодекс також передбачає запровадження податкових канікул для малого бізнесу. Вони 
продовжаться з 1 січня 2011-го по 31 грудня 2015 року.  

Податковий кодекс не заперечує спрощену систему як таку, він має на меті перш за все 
боротися із негативними явищами цієї системи [5]. Закон пропонує такі альтернативні варіанти 
розвитку малого бізнесу: якщо підприємець отримує сукупний річний дохід не більше 300 тис. грн., він 
може працювати на єдиному податку, який піде до місцевого бюджету. Якщо обіг збільшується і дохід 
зростає до 3 млн. грн., підприємець переходить у категорію малого бізнесу з нульовою відсотковою 
ставкою податку на прибуток протягом 5 років. З доходу понад 3 млн. грн. сплачують 19% податку на 
прибуток, який до 2014 р. буде знижено до 16% [6].  
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Але існує і зовсім протилежна точка зору. На думку багатьох фахівців деякі норми Податкового 
кодексу не сприятимуть розвитку малого бізнесу [7].  

По-перше, якщо раніше був єдиний податок 200 грн., то сьогодні може дійти до 1500 грн.  
По-друге, значне збільшення повноважень для існуючих податківців, які сьогодні можуть прийти 

у будь-який час, чого раніше не було. Згідно нового Податкового кодексу контролюючі органи можуть в 
будь-який момент перевірити діяльність підприємців. Під час перевірки, яка може тривати до 10 днів 
(а в разі потреби може бути продовжена ще на 5 днів), вони можуть вимагати інвентаризації активів та 
здійснення контрольної закупівлі. Це значно ускладнить роботу підприємців. Якщо в результаті 
перевірки будуть знайдені порушення, контролюючий орган самостійно визначає суму грошових 
зобов’язань СПД [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, новий Податковий кодекс не тільки актуальний, 
він життєво необхідний, маючи на увазі реальний стан справ в секторі малого підприємництва. 
Основним завданням, що постає перед державою на сьогодні є досягнення економічної рівноваги між 
державним регулюванням через систему оподаткування, прискоренням темпу розвитку малого бізнесу 
в різних сферах народного господарства, створенням середнього соціального класу суспільства та 
встановленням оптимально-максимального рівня наповнення бюджету держави за рахунок малого 
бізнесу.  

Отже, на нашу думку, новий Податковий кодекс прискорить темпи зростання української 
економіки, дасть поштовх реформам і буде стимулювати розвиток малого підприємництва в Україні. 
Однак залишається кілька принципових питань, які потребують уважного аналізу за конкретними 
результатами нагромадженої практики оподаткування в нових умовах. 
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Анотація 
Стаття присвячена дослідженню проблем оподаткування малого підприємництва в Україні. 

Проведено аналітичний огляд і дано оцінку теоретичних засад  умовах нового Податкового кодексу 
щодо оподаткування малого підприємництва.  

Ключові слова: оподаткування, мале підприємництво, податковий механізм, новий 
Податковий кодекс. 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблем налогообложения малого предпринимательства в 
Украине. Проведен аналитический обзор и дана оценка теоретических основ условиях нового 
Налогового кодекса о налогообложении малого предпринимательства. 

Ключевые слова: налогообложение, малое предпринимательство, налоговый механизм, 
новый Налоговый кодекс.  

Annotation 
This article is devoted to the problems of taxation of small business in Ukraine. An analytical survey 

and an estimate of the theoretical foundations of a new Tax Code regarding taxation of small business. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:  
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Після здобуття незалежності в нашій країні актуалізувалися й 

активізувалися дослідження в напрямку прогнозування регіонального розвитку. Роль останнього 
важко переоцінити. Адже, без надійного прогнозування регіонального розвитку, під яким розуміють 
опис науково передбачуваної послідовної зміни станів регіону, як складної територіальної суспільної 
системи, неможливо розробити заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності регіонів та країни 
в цілому. При цьому, окреслюються передбачувані напрямки і параметри розвитку регіону, зокрема 
економіки, екології і соціальної сфери цього важливого територіального утворення на основі аналізу 
рушійних сил, законів і закономірностей вірогідної його поведінки протягом певного періоду, а також 
можливих соціально-економічних наслідків такого розвитку. В науковій літературі наголошується, що 
під «регіональним прогнозом» розуміють дослідження перспектив розвитку регіону, що носить 
попередній характер і містить гіпотези про напрямки розвитку й майбутній стан регіону в цілому й 
окремих його складових [1]. 

Таким чином, очевидно, що прогнозування – це процес, який завершується розробкою 
прогнозів. Отже, прогноз – це результат прогнозування. Прогноз – наукове передбачення, що 
спирається, насамперед, на фундамент систематичного науково-теоретичного аналізу 
закономірностей і умов їх реалізації [2, с. 33]. При цьому зазначимо, що прогноз – це таке наукове 
передбачення, яке приурочене до конкретних часових горизонтів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах соціально-економічного 
розвитку України в умовах реалізації Державної стратегії регіонального розвитку (Постанова Кабміну 
№1001 від 21.07.2006 р.) [3] особливого значення набуває прогнозування соціально-економічного 
зростання регіонів. Питанням розробки методик, впровадження окремих методів та прийомів 
прогнозування присвячені дослідження таких вітчизняних вчених як О. Амоші, Є. Бойка, 
Б. Буркинського, В. Геєця, В. Вовка, М. Долішнього, В. Єлейко, А. Єпіфанова, А. Єріної, 
М. Згуровського, Б. Кваснюка, І. Крючкової, Б. Панасюка, В. Точиліна, М. Скрипниченка, 
С. Дорогунцова, А. Мельника, І. Михасюка, В. Мікловди, С. Наконечного, В. Поповкіна, Є. Слуцького, 
Д. Стеченка, М. Чумаченка та зарубіжних вчених: А. Гранберга, Е. Гувера, Є. Денісона, У. Ізарда, 
М. Некрасова, Ф. Перру. В наш час необхідно з нових позицій сьогодення оцінити можливості 
використання вітчизняної і зарубіжної прогностики у розробці регіональних довго- та короткострокових 
прогнозів. Адже, прогнозування на регіональному рівні є надзвичайно важливим з огляду на існуючі 
проблеми розвитку регіонів, які досить часто нівелються, або ігноруються у державних 
макропрогнозах.  

Незважаючи на те, що останнім часом прогнозуванню регіонального розвитку присвячена низка 
публікацій, однак ще багато питань, пов’язаних з його удосконаленням та реалізацією, залишається 
нерозв’язаним.  

Постановка завдання. Досить важливим є відслідковування особливостей прогнозування 
регіонального розвитку у сучасних умовах, тому метою цієї статті є окреслення існуючих підходів до 
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прогнозування регіонального розвитку в Україні та аналіз напрямків і характеру розширення 
нормативно-правового поля його здійснення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією чи не найважливішою проблемою 
сучасного прогнозування регіонального розвитку є удосконалення нормативно-правової бази його 
здійснення та реалізації. 

Розвиток нормативно-правового поля прогнозування соціально-економічного розвитку країни та 
її регіонів пов’язаний в незалежній Україні з становленням системи прогнозно-програмних і планових 
документів різних ієрархічних рівнів: національного, регіонального та локального. Найважливішими з 
таких документів є: 

1. Державна стратегія соціально-економічного розвитку країни в цілому, яка представляє собою 
стратегічну модель досягнення загальнонаціональних цілей: обґрунтування мети; визначення діючих 
тенденцій і закономірностей розвитку; формування пріоритетних напрямків структурної, інвестиційної, 
інноваційної, соціальної політики, формування сценарію перспективного соціального та економічного 
розвитку країни й регіонів, визначення етапів і термінів його реалізації. 

2. Стратегії регіонального розвитку – моделі досягнення соціально-економічних цілей регіонів, 
які конкретизують загальнонаціональну мету держави в особливих умовах відповідних територій. 

3. Довгострокові та короткострокові програми економічного і соціального розвитку країни і 
регіонів – це прогнозні документи, що розробляються на основі національної та регіональних 
стратегій, конкретизуючи їх, містять кількісні та якісні економічні показники, які ідентифікують конкретні 
дії по певних цілях та напрямах діяльності. 

Необхідність розробки такої великої кількості стратегічно-програмної документації сприяли 
активному розширенню нормативно-правового поля за рахунок постійного впровадження в дійсність 
нових нормативно-законодавчих актів. Одним з найважливіших нормативно-законодавчих актів, з 
огляду на сказане, є Закон України за №1602-III від 23 березня 2000 року «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [4], який 
визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та 
окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи державного 
регулювання економічного і соціального розвитку держави. Законом встановлюється загальний 
порядок розроблення, затвердження та виконання зазначених прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку, а також права та відповідальність учасників державного 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. 

Загалом, до основних нормативно-правових документів, що регулюють місцеве та регіональне 
стратегічне планування належать: ЗУ «Про планування і забудову територій», ЗУ «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ЗУ «Про 
інноваційну діяльність», ЗУ «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі України на 2000-2015 роки», ЗУ «Про Генеральну схему планування території України», ЗУ 
«Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 
2004–2010 роки», ЗУ «Про засади стимулювання розвитку регіонів та депресивних територій», ЗУ 
«Про стимулювання розвитку регіонів», Постанова ВРУ «Про затвердження Концепції сталого 
розвитку населених пунктів», Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, Стратегія 
подолання бідності, Указ Президента України від 25.05.01 № 341/2001 «Про концепцію державної 
регіональної політики» та розпорядження кабінету міністрів України від 13.09.01 №437-р «Про заходи 
щодо реалізації Концепції державної регіональної політики»; Указ Президента України від 30.09.01 № 
749/2061 «"Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» та затверджена 
цим указом Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні; Указ 
Президента України «Про заходи по забезпеченню реалізації державної політики в галузі туризму»; 
Указ Президента України від 28.10.02 «Про проведення всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування»; Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 
року; Проект ЗУ «Про основні напрями державної політики у сфері децентралізації державного 
управління, розвитку місцевого самоврядування та розбудови територіальних громад» [5, 6]. 

Як бачимо, нормативно-правове поле доволі потужне. Причому, воно активно удосконалюється, 
про що засвідчують численні поправки до окремих законів. На жаль, практично в кожному з названих 
актів є положення, які суперечать положенням, що містяться в інших актах. Це дезорганізує процес 
прогнозування, приводить до порушення врахування ієрархічності цілей національного і регіонального 
рівня. Поправки, які робляться час від часу до різних законів і указів, виходять в світ із значним 
запізненням.  

Ось чому в документації стратегічного значення можуть спостерігатися невідповідності, 
пов’язані з суперечностями сучасного українського законодавства. 

Отже, в наш час важливо активізувати роботи по удосконаленню нормативно-правового поля, 
пов’язаного з прогнозуванням регіонального розвитку.  
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Слід зазначити, що в окремих нормативно-правових актах України, чи інших документах 
зроблено посилання на те, якими нормативно-правовими слід користуватися при розробці стратегій 
регіонального розвитку. Наприклад, в Методичних рекомендаціях щодо формування регіональних 
стратегій розвитку (РСР) стверджується, що нормативно-правовою базою для розроблення РСР є 
Конституція України (254к/96-ВР), Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-
ВР), «Про місцеві державні адміністрації» (586-14), «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України» (1602-14), Концепція державної регіональної 
політики (341/2001), інші відповідні акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативні 
акти органів влади Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування відповідного регіону [7]. Далі зазначається, що при розробленні РСР 
ураховуються документи Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань навколишнього 
середовища і розвитку Ріо-92 «Порядок денний XXI ст.», інші міжнародні нормативні акти [7]. Але, на 
практиці, при здійсненні прогнозування в процесі розробки планово-прогнозної документації такі 
рекомендації не завжди враховуються. 

Прогнози використовуються при розробці прогнозно-програмних і планових документів різних 
ієрархічних рівнів, жоден з яких без прогнозів обійтися не може. Дуже часто вже виконані прогнози 
піддаються експертним оцінкам управлінців, депутатів, фахівців та інших зацікавлених осіб. 

На жаль, на виконання прогнозів не завжди підбираються кваліфіковані експерти, комісії, 
команди для виконання документів, оскільки бракує коштів, відсутня належна організація таких робіт. 

А високоякісне прогнозування вимагає злагодженої роботи між задіяними сторонами при його 
здійсненні, зокрема такими як урядовці, бізнесмени, науковці, представники недержавних організацій, 
профспілок, засобів масової інформації, банків, навчальних закладів, громадськості тощо. Їх робота 
має бути цілеспрямована на отримання нових знань про перспективи розвитку досліджуваного 
об’єкта. Ось чому так важливо, щоб до всіх розробників прогнозу була доведена стратегічна мета 
прогнозування, підходи до реалізації цього процесу, система відліку розробки прогнозів і т.д. Кожний з 
них повинен чітко орієнтуватися в таких спільних цілях, як визначення напрямку розвитку об’єкту, 
визначення пріоритетів, здатність передбачувати ті чи інші процеси, оскільки це дозволить команді 
розробників прогнозів діяти в одному напрямку. 

Надзвичайно важливо обговорити попередні результати прогнозування в засобах масової 
інформації, що дозволить сконцентрувати дії людей, задіяних в реалізації прогнозу, в одному 
напрямку. Така робота в регіонах дозволяє довести до населення можливі наслідки реалізації 
прогнозів, розкрити важливість впровадження інновацій в повсякденну життєдіяльність. 

Використання того чи іншого прогнозу в документації стратегічного значення повинна 
обговорюватися особливо скрупульозно. Адже, від якості прогнозування, від реалістичності та 
інноваційності прогнозів залежить майбутнє наступних поколінь, незалежність України, 
самодостатність та конкурентоспроможність її регіонів. 

Очевидно, необхідно здійснювати додаткові навчання управлінців з метою більш активного і 
ефективного залучення їх як до розробки, так і до використання розроблених прогнозів в управлінській 
практиці. Вони повинні не тільки вміти розробити прогноз, але й оцінити його якість, знати, де, як і коли 
використовувати той чи інший прогноз. 

Таким чином, на думку як науковців і спеціалістів, так і управлінців, до першочергових завдань 
регулювання соціально-економічного регіонального розвитку на найближчу перспективу належать 
наступні завдання: 

1. Запровадження планово-прогнозних механізмів регіонального розвитку. Насамперед це 
розроблення і затвердження стратегій соціально-економічного розвитку кожного регіону та перехід до 
щорічного планування соціально-економічного розвитку регіонів. Відповідні центральні органи 
виконавчої влади, у разі погодження цих стратегій і планів, мають забезпечити їхню узгодженість з 
пріоритетами загальнодержавної політики. 

2. Підготовка й затвердження всіх необхідних документів для розвитку окремих регіонів на 
основі угоди щодо їхнього розвитку між Урядом і регіональними органами місцевого самоврядування. 
Це суттєво підвищить відповідальність регіональних і місцевих органів влади за розвиток територій, 
сприятиме мобілізації місцевих ресурсів задля розв’язання гострих проблем у розвитку регіонів. 

3. Проведення комплексу робіт щодо реалізації програм подолання депресивності окремих 
слабких регіонів. Це дозволить забезпечити ефективне цільове використання бюджетних коштів, що 
спрямовуються на регіональний розвиток. 

4. Необхідно продовжувати курс на здійснення бюджетної децентралізації, зміцнення місцевої 
фінансової бази. Водночас необхідно оперативно аналізувати недоліки у сфері міжбюджетних 
відносин і здійснювати заходи щодо їх усунення. Важливо, щоб бюджетна децентралізація 
супроводжувалася посиленням контролю за витрачанням бюджетних коштів. 

5. Необхідно запровадити комплексний моніторинг соціально-економічного розвитку територій 
на рівні адміністративних районів і міст обласного значення. Має бути створена відкрита й доступна 
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кожному громадянину електронна база даних, котра даватиме вичерпну інформацію про ресурси, 
економіку, соціальне становище тощо у кожному територіальному утворенні. Створення такої бази 
даних сприятиме активізації інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва. 

6. Необхідно розвивати і вдосконалювати інституційно-правове забезпечення регіональної 
соціально-економічної політики, зокрема щодо особливих режимів інвестиційної діяльності на окремих 
територіях. 

7. На регіональному та місцевому рівнях необхідно сформувати стійку модель системи 
управління на основі чіткого визначення і законодавчого закріплення розподілу повноважень і 
обов’язків між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Така модель є необхідною 
передумовою для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку будь-якої території. 

Лише за умови системного підходу до формування та реалізації регіональної соціально-
економічної політики можна сподіватися на досягнення динамічного економічному розвитку кожного 
регіону, посилення міжрегіональної економічної інтеграції, подальше підвищення соціальних 
стандартів життя населення [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, актуальність розв’язання сучасних 
проблем прогнозування регіонального розвитку в документації стратегічного значення є очевидною. 
Його слід здійснювати в кількох напрямках: 

1. Слід активізувати роботи по розширенню нормативно-правового поля здійснення 
прогнозування регіонального розвитку та застосування розроблених прогнозів в документації 
стратегічного значення.  

2. Важливо залучити науковців різних галузей знань до удосконалення методів прогнозування 
регіонального розвитку та розробки пропозицій щодо його застосування в планово-прогнозній 
документації сучасної України. 

3. Особливу увагу слід звернути на підготовку та перепідготовку кадрів, здатних здійснювати 
прогнозування регіонального розвитку та впроваджувати розроблені прогнози як в документацію 
стратегічного значення, так і в реалії практичної життєдіяльності населення регіонів. 

4. Слід удосконалювати як саму документацію стратегічного значення, так і методи діагностики 
та прогнозування регіонального соціально-економічного зростання. Для цього необхідні нові 
комплексні соціально-економічні дослідження, які, безумовно, мають підтримуватися, насамперед, 
державою, а також найрізноманітнішими організаціями та меценатами. 
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Аннотация 
В статье отражены результаты анализа нормативно-правового поля прогнозирования 

регионального развития. Определены основные направления решения проблем современного 
регионального развития. 

Ключевые слова: регион, региональное развитие, прогнозирование, нормативно-правовая 
база. 

Annotation 
In the article the analysis of legal field prediction regional development. The basic directions of solving 

the problems of contemporary regional development. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 
Постановка проблеми. Питання економічної безпеки муніципальної економіки є новим для 

економічної науки. Використання існуючих підходів до розуміння економічної безпеки та врахування 
особливостей ТСБР, дозволяє стверджувати, що економічна безпека муніципальної економічної 
системи — це система забезпечення стабільного стійкого функціонування муніципальної економіки як 
самостійного корпоративного суб’єкта економічних відносин в умовах агресивного впливу зовнішнього 
середовища та загострення конкуренції з іншими ТСБР. Іншими словами, під економічною безпекою 
ТСБР слід розуміти комплекс економічних, геополітичних, екологічних, правових та інших умов, що 
забезпечують: передумови для її виживання в умовах кризи й майбутнього розвитку; захист життєво 
важливих інтересів ТСБР відносно її ресурсного потенціалу, збалансованості і динаміки розвитку та 
зростання; створення внутрішнього імунітету й зовнішньої захищеності від дестабілізуючих дій; 
конкурентоспроможність муніципальної економіки на національному, регіональному ринках та стійкість 
її фінансового становища; забезпечення гідних умов життя та стійкого розвитку членів територіальної 
громади; можливості проводити власну економічну політику; здатність здійснювати (або, принаймні, 
почати здійснення) економічні заходи (не чекаючи допомоги від центру) щодо невідкладних соціально-
вибухових ситуацій на території, пов’язаних з локальними економічними прорахунками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження економічної безпеки 
національної економіки висвітлені в працях Барановського О.І., Биченка М.М. [1], Білоруса О.Г. [3], 
Бланка І.О., Вавдіюка Н.С. [2], Власюка О.С., Возженикова А.В. [10], Воропая Н.І., Гейця В.М., 
Жаліла Я.А., Зернецької О.В., Кормишкіна Е.Д. [5], Корнєєва В.В., Кукліна А.А. [7, 13], Мартинюка В.П. 
[6], Мунтіяна В.І., Недіна І.В., Олейнікова Е.А. [8], Пономаренка В.С. [9], Сухорукова А.І. [6], Татаркіна 
А.І. [7, 13], Семченка А.І. [11], Сенгачова В.К. [14], Сіденка В.Р., Шніпка О.С. [12]. Однак питанню 
економічної безпеки мунціпальної економіки приділяється дещо мало уваги. 

Постановка завдання. Системний підхід до розуміння національної економіки дозволяє 
висунути гіпотезу про необхідність дослідження національної економічної безпеки крізь призму 
економічної безпеки регіонів та територіальних спільнот базового рівня (ТСБР), що визначає 
актуальність окреслення методологічних засад її оцінки та забезпечення. 

Завдання дослідження – обґрунтування методологічних засад оцінки та забезпечення 
економічної безпеки муніципальної економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Судження про рівень економічної безпеки 
муніципальної економіки є необхідними для: органів місцевого самоврядування з метою визначення 
спрямованості місцевої економічної політики; органів державної влади в контексті формування 
регуляторів підтримки проблемних територій; суб’єктів господарювання, розташованих на території 
ТСБР, з метою визначення характеру стратегії та тактики управління їх функціонуванням та розвитком 
і адекватності існуючим реаліям; зовнішніх інвесторів як основний критерій визначення доцільності 
інвестування ресурсів у місцевий економічний розвиток; громадських організацій та політичних партій 
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як основа для формування програмних документів, підстава здійснення політичного тиску та 
окреслення лобістських дій.  

Можна виокремити такі зрізи, що визначають сутність економічної безпеки муніципальної 
економіки: 1) наявність на території ТСБР суб’єктів господарювання – фізичних та юридичних осіб, 
зокрема центральних офісів цих структур; 2) можливість органів місцевого самоврядування за 
допомогою технологій місцевої економічної політики впливати на перебіг економічних процесів на 
муніципальному рівні, в т.ч. рівень незалежності місцевого економічного управління; 3) структура й 
характер доходної бази місцевого бюджету з позиції співвідношення власних доходів та зовнішніх 
трансфертів; 4) спроможність суб’єктів місцевої економічної системи забезпечити погашення 
залучених кредитних ресурсів, в т.ч. за облігаціями муніципальної позики; 5) рівень 
конкурентоздатності муніципальної економіки загалом та її окремих суб’єктів зокрема; 6) ступінь 
збалансованості фінансових потоків між ТСБР та зовнішнім середовищем, тобто сальдо «платіжного 
балансу» муніципальної економіки; 7) рівень ризикозахищеності місцевої економіки від зовнішніх та 
внутрішніх ризиків; 8) характер місцевої економічної кон’юнктури, тобто рівень амплітуди її коливань з 
позиції ймовірності виникнення кризових ситуацій; 9) рівень розвитку локальних ринків та інститутів 
ринкової інфраструктури, їх інтегрованість в ринкові структури вищого ієрархічного порядку; 10) 
ступінь модерності управління місцевою економікою, зокрема використання технологій економічного 
інструментарію муніципального менеджменту. Кожен із вказаних елементів певним чином визначає 
ступінь місцевої економічної безпеки та є предметом окремого дослідження. 

Наявність суб’єктів господарювання на території ТСБР є визначальною характеристикою 
муніципальної економіки, фактично формуючи її. Відсутність належним чином зареєстрованих 
суб’єктів економічних відносин свідчить або про нерозвинутість муніципальної економіки як такої, або 
про її тінізацію. Проблемною є монофункціональність економічної системи ТСБР, особливо тих, що 
виникли як осередок розміщення та обслуговування працівників одного підприємства.  

Важливою ознакою економічної безпеки ТСБР є реальна здатність органів місцевого 
самоврядування визначати параметри функціонування та регулювати розвиток муніципальної 
економки. Аналіз управління економічним розвитком ТСБР показав, що економічна спроможність 
органів представницької влади на місцевому рівні є обмеженою. Це призводить до того, що органи 
місцевого самоврядування практично усуваються від забезпечення економічної безпеки 
муніципальної економічної системи.  

Високий рівень бюджетних трансфертів в структурі доходної бази місцевих бюджетів свідчить 
про значну залежність економічного розвитку ТСБР від політичної волі центральної та регіональної 
влади: збільшуючи (зменшуючи) бюджетні трансферти органи державної влади можуть впливати на 
посилення (послаблення) економічного потенціалу ТСБР. 

Рівень конкурентоздатності муніципальної економіки та її суб’єктів є вагомою ознакою 
економічної безпеки ТСБР. Якщо муніципальна економічна система, суб’єкти господарювання, що у 
ній функціонують ефективно конкурують на ринку, то це є визначником їх ефективної діяльності, що, в 
свою чергу зумовлює, наявність робочих міць, рівень доходів, обсяг сплачених до державного та 
місцевих бюджетів податків. Вказане обумовлює стійкість муніципальної економіки, її здатність 
протидіяти деструктивним зовнішнім впливам. 

Рівень збалансованості фінансових потоків між ТСБР та зовнішнім середовищем характеризує, 
з одного боку, продуктивність муніципальної економіки, з іншого боку — ступінь інтенсивності 
інвестиційних потоків із зовнішнього середовища. В цьому контексті необхідно зазначити, що зовнішні 
інвестиції необхідно оцінювати двояко з позиції позитивного та негативного впливу на муніципальну 
економічну систему. Якщо позитивні наслідки інвестування не потребують додаткового обґрунтування, 
то серед можливим несприятливих ризиків, що визначають ступінь безпечності місцевої економіки, 
виокремимо такі: ризик купівлі підприємства (конкурента основного бізнесу інвестора) з метою його 
поступової ліквідації; ризик негативних екологічних (зростання антропогенного навантаження) та 
соціальних (скорочення чисельності робочих місць) впливів на локальну економіку. 

Кредитна спроможність суб’єктів економічної системи визначає їх схильність до банкрутства, 
найважливішим симптомом якого є неможливість забезпечити погашення кредиторської 
заборгованості. Чим вищою є частка суб’єктів муніципальної економіки, нездатних погасити свої 
кредитні зобов’язання, тим вищим є ризик дестабілізації економічної ситуації в ТСБР. 

Рівень ризикозахищеності муніципальної економіки від дії зовнішніх й внутрішніх ризиків 
характеризує здатність муніципальної системи виживати, функціонувати та розвиватися в умовах дії 
несприятливих ризикових ситуацій, спроможність органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
господарювання практично застосовувати технології профілактики ризиків.     

Характер місцевої економічної кон’юнктури визначає період муніципального економічного циклу 
та, значною мірою, життєвого циклу ТСБР. Загрози економічній безпеці муніципальної економічної 
системи в умовах економічного спаду чи кризи є значно вищими, аніж в умовах економічного 
зростання, за яких муніципальна економіка має високий потенціал протидіяти агресивним зовнішнім 
впливам. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 96 

Рівень розвитку локальних ринків та інститутів ринкової інфраструктури характеризує 
повноцінність муніципальної економічної системи. Якщо в ТСБР не сформувалися локальні споживчий 
ринок, ринок нерухомості, фінансовий ринок, відсутні суб’єкти ринкової інфраструктури (банківські 
установи, кредитні спілки, інвестиційні фонди, лізингові компанії, товарні біржі), то можна говорити про 
те, що муніципальної економіки як такої не існує — ТСБР є частиною іншої економічної системи, тобто 
її економічна безпека визначається зовнішніми критеріями.  

Ступінь модерності управління економічним розвитком ТСБР характеризує рівень інноваційності 
та прогресивності муніципальної економіки. Якщо суб’єкти управління муніципальною економічною 
системою використовують архаїчні методи управління, то ризик її економічної нестабільності є значно 
вищим, порівняно з місцевою економікою, суб’єкти якої застосовують сучасні технології менеджменту, 
що спроможні забезпечити ефективні параметри місцевого економічного розвитку.  

Постановка питання про економічну безпеку муніципальної економіки вимагає окреслення 
індикаторів, оцінка яких дасть змогу судити: безпечною чи небезпечною є місцева економічна система. 
Серед цих індикаторів ми пропонуємо виокремлювати наступні: величина сукупного продукту ТСБР на 
душу населення в порівнянні з середніми показниками по країні, регіону чи групі аналогічних ТСБР; розмір 
муніципального багатства, в т.ч. його активної та пасивної частин; показники розвитку підприємництва в 
ТСБР; рівень інвестицій у розвиток місцевої економіки; частка власних доходів в структурі місцевого 
бюджету, тобто фінансових ресурсів, акумульованих на території ТСБР; наявність, абсолютна й відносна 
величина бюджету розвитку; структура місцевої економіки в секторальному розрізі; показники 
інноваційності місцевої економіки та управління її розвитком; рівень економічної активності членів 
територіальної громади тощо. Об’єктивна оцінка цих показників ускладнюється недосконалістю місцевої 
статистичної бази та неможливістю визначення окремих з них за допомогою фактографічних методів. 
Аналіз економічної безпеки ТСБР необхідно базувати на використанні рангових ознак, що дозволяють 
ранжувати ТСБР за рівнем загроз економічній безпеці. Ранг загроз економічній безпеці реалізується в 
системі кількісних та якісних показників — індикаторів економічної безпеки.  

Помилковим є уявлення, що забезпечення економічної безпеки ТСБР є справою винятково 
місцевих органів управління. Управління муніципальною економічною безпекою необхідно розглядати 
з урахуванням концепції ієрархічності управління місцевим економічним розвитком, тобто держави, 
регіону, муніципалітету та окремих суб’єктів господарювання мікрорівня. Лише виважена спільна дія 
всіх елементів системи управління місцевим економічним розвитком спроможна створити умови для 
забезпечення економічної безпеки ТСБР в довготривалій перспективі. Важливим аспектом цього 
питання є те, що муніципальна економічна безпека вигідна всім: державі — з позиції стабільності 
економічного розвитку найменших адміністративно-територіальних одиниць як основи 
макроекономічної стабільності та соціального добробуту; регіону — для реалізації регіональних 
інтересів та успішної конкурентної боротьби; місцевим органам управління — для забезпечення 
ефективної місцевої економічної політики, політичної прогнозованості та привабливості муніципальних 
органів влади в очах членів територіальної громади та інвесторів; суб’єктам господарювання — як 
умова визначеності середовища їх функціонування та розвитку, що є запорукою реалізації бізнес-
планів; для членів територіальної громади — як важлива умова реалізації трудового потенціалу та 
економічної активності, забезпечення соціального добробуту, психологічної комфортності проживання 
в конкретній територіальній спільноті. 

Поєднання інтересів держави, регіонів та ТСБР в контексті забезпечення економічної безпеки 
носить подвійний характер: ТСБР виступає полігоном з локалізованими економічними, соціальними, 
екологічними, демографічними і іншими процесами, які можуть загрожувати економічній безпеці 
національної та регіональної економіки і мати територіально-диференційований характер їх прояву; 
ТСБР — суб’єкт регулювання процесів, пов’язаних із забезпеченням національної економічної 
безпеки, з одного боку (враховуючи реалізацію органам місцевого самоврядування делегованих 
державою повноважень), з іншого боку — провідник власної економічної політики. 

Предметом діяльності суб’єктів управління економічним розвитком ТСБР (насамперед місцевих 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) в сфері забезпечення її 
економічної безпеки є: виявлення і моніторинг чинників, що викликають нестійкий розвиток ТСБР в 
поточній ситуації та перспективі; формування економічної політики та здійснення інституційних 
перетворень в рамках загальнодержавної стратегії економічних реформ; недопущення дискримінації з 
боку центральних та регіональних органів влади стосовно ТСБР, паритетна участь у державних та 
регіональних програмах територіального розвитку, в розміщенні державних замовлень тощо. 

З метою забезпечення економічної безпеки муніципальної економіки пріоритетними завданнями 
муніципальної економічної політики мають бути: реструктуризація економіки з переважним розвитком, 
з одного боку, найбільш прибуткових і перспективних на даний період сфер господарювання, з іншого 
боку — сфер господарювання, що мають довгострокові економічні переваги в загальній системі 
територіального розподілу праці; реанімація або активізація власних джерел розвитку; формування 
територіально-виробничих комплексів, орієнтованих на вимоги ринку, здатних гнучко реагувати на 
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кон’юнктурні зміни; розвиток міжмуніципальних інфраструктурних систем з належним 
представництвом ТСБР; локалізація і подолання депресивного стану мікрорайонів ТСБР (подолання 
явища асиметрії муніципального розвитку). 

Участь органів державної влади центрального та місцевого рівнів в підвищенні економічної 
безпеки муніципальних економічних систем має полягати у: здійсненні державної підтримки програм 
муніципального розвитку; розміщенні державних замовлень на постачання продукції для 
загальнодержавних потреб; паритетній участі у великих територіальних інвестиційних проектах з 
урахуванням різних форм надання пільг ТСБР; створенні рівноправної взаємодії національної, 
регіональних та муніципальних бюджетних систем; створенні сприятливого клімату в розвитку 
територіального економічного середовища; виборі обґрунтованої економічної стратегії у відносинах з 
ТСБР, недопущенні поспішних, неаргументованих рішень, результатом яких можуть бути економічні 
потрясіння на рівні муніципальних економік.  

Загалом портфель технологій державного сприяння забезпеченню економічної безпеки ТСБР є 
достатньо широким (рис. 1). 

 
Детінізація національної економіки 
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Рис. 1. Технології державної підтримки забезпечення  

економічної безпеки ТСБР 
 

В рамках досліджуваного питання важливим є напрацювання методики оцінки рівня економічної 
безпеки ТСБР та їх ранжування за цим показником. Для репрезентативності запропонованої методики 
розглянемо ТСБР, що мають містоутворювальні підприємства (монофункціональні міста, селища). Під 
економічною безпекою ТСБР з мітоутворювальним підприємством будемо розуміти прийнятний рівень 
комерційної спроможності й незалежності в ринковому середовищі даного підприємства, що негативно 
не впливає на стан та умови життя тих людей, що працюють на території ТСБР, де розташоване 
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підприємство. Фінансове і економічне становище містоутворювального підприємства є базою 
економічного благополуччя ТСБР, в якій воно розміщене, і джерелом загроз економічній безпеці 
територіальних утворень вищого рівня (району, області).  

Оцінка стану муніципальної економіки в рамках визначення її економічної безпеки має 
виконуватися з позиції розвитку економічних процесів та включати набір індикаторів економічної 
безпеки (ІЕБ), які дозволяють сигналізувати про загрозливу небезпеку та здійснити комплекс 
програмно-цільових заходів щодо стабілізації обстановки. 

Для економічної безпеки ТСБР принциповими є пороги показників, тобто граничні значення, 
недотримання (перевищення або недосягнення) яких призводить до початку руйнівних, 
нерегламентованих процесів в муніципальній економіці. Такі індикатори порогових ситуацій можуть 
проявлятис, як окремо, так і в комплексі, тому у методиці пропонуються два рівні індикаторів 
порогових ситуацій: 1-й пороговий рівень показника для конкретної ТСБР, який може стати критичним 
в сукупності з іншими показниками; 2-й пороговий рівень показника, досягнення якого призведе до 
настання критичної ситуації щодо економічної безпеки ТСБР. 

Для всебічної характеристики причин та наслідків муніципальних критичних ситуацій аналіз 
доцільно проводити за такими блоками: потенціал матеріального виробництва; зайнятість населення; 
рівень життя населення; правопорядок; бюджетно-фінансова сфера; науково-технічний потенціал; 
навколишнє природне середовище; демографічні процеси. 

Проведення збирання інформації для оцінки критичних ситуацій 

Оцінка рівня загроз економічній безпеці ТСБР із застосуванням методів розпізнавання образів 
 

Збирання основних показників для оцінки критичних ситуацій за сферами життєдіяльності ТСБР 

Оцінка критичних ситуацій в ТСБР за сферами життєдіяльності. На підставі отриманих показників можна 
провести ранжування ТСБР за рівнем загроз економічній безпеці та впливом на національну економічну 
безпеку 

Збирання додаткових показників для ТСБР, що характеризуються високим рівнем критичної ситуації. Для 
основних показників уточнюється динаміка в ретроспективному періоді, починаючи з певного базового 
року 

Поглиблений аналіз причин та наслідків критичних ситуацій для загрозливих за рівнем економічної 
безпеки ТСБР 

Розроблення заходів, спрямованих на локалізацію і нейтралізацію впливу вогнищ муніципальних 
критичних ситуацій 

 
Рис. 2. Алгоритм аналізу критичних для економічної безпеки ТСБР ситуацій  

 
Аналіз критичних для економічної безпеки ТСБР ситуацій доцільно проводити за певним 

алгоритмом (рис. 2). Вплив ТСБР з високим рівнем загроз економічній безпеці (вогнища загроз) на 
національну чи регіональну економічну безпеку країни можна визначити на підставі комплексного 
аналізу, що враховує: відносні розміри вогнища загроз, його роль в макроекономічних та регіональних 
процесах, обсяг ресурсів, необхідних для локалізації та нейтралізації наслідків критичних явищ. Для 
визначення пріоритетних ТСБР щодо підтримки їх економічної безпеки доцільно провести інтегральну 
оцінку рівня загроз та їх ранжування за ступенем наростання загроз економічній безпеці. 

Для оцінки складових економічної безпеки за сферами життєдіяльності ТСБР рекомендується 
застосовувати комплекс показників (табл. 1) 

Оцінку рівня загроз на економічну безпеку ТСБР з метою підвищення її достовірності можна 
проводити двома методами: з використанням апарату математичної теорії розпізнавання образів 
(дискримінантного аналізу) та методами порівняльного аналізу й бальної оцінки. Вказану оцінку 
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необхідно здійснювати поетапно. 
Таблиця 1 

Система показників оцінки економічної безпеки ТСБР1 

Група 
показників 

Показники 

У сфері 
матеріального 
виробництва 
 

– глибина спаду промислового виробництва відносно певного базового року (наприклад 
до 1990 р.) (критеріальний показник: передкритичне значення – 50%, критичне – 60%); 
– ступінь зносу основних промислово-виробничих фондів; 
– темпи зростання/зниження виробничих капіталовкладень; 
– обсяг виробничих капіталовкладень на 1 грн. основних виробничих фондів; 
– обсяг основних виробничих фондів 

У сфері 
зайнятості 
населення 
 

– поточний рівень офіційно зареєстрованого безробіття; 
– частка громадян незайнятих трудовою діяльністю, що шукають роботу, в загальній 
чисельності економічно активного населення (критеріальний показник: передкритичне 
значення – 8%, критичне .–— 10%); 
– заявлена підприємствами та організаціями потреба в працівниках; 
– рівень прихованого безробіття  

У сфері рівня 
життя  
 

– темпи зростання (зниження) реальних доходів населення; 
– темпи зростання (зниження) реальної заробітної плати (з урахуванням виплат 
соціального характеру); 
– частка населення з доходами нижчими за величину прожиткового мінімуму 
(критеріальний показник: передкритичне значення – 25%, кризисне — 30%); 
– співвідношення середньомісячної заробітної плати і прожиткового мінімуму; 
– співвідношення доходів 10% найбільш забезпеченого і 10% найменш забезпеченого 
населення; 
– рівень концентрації доходів населення (коефіцієнт Джіні) 

У сфері 
правопорядку 
 

– зростання числа зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення (критеріальний 
показник: докритичне значення – 25%, критичне - 30%); 
– число зареєстрованих тяжких злочинів на 10 тис. населення; 
– частка розкритих злочинів в загальній кількості зареєстрованих злочинів; 
– частка розкритих тяжких злочинів в загальній кількості зареєстрованих тяжких 
злочинів 

У фінансово-
бюджетній 
сфері 

– доходи місцевого бюджету (без дотацій) на душу населення; 
– частка державних дотацій місцевому бюджету в загальній величині його доходів, 
включаючи дотації; 
– витрати місцевого бюджету на душу населення, зокрема за напрямами: на соціальний 
розвиток, на розвиток муніципального господарства; 
– валовий муніципальний продукт; 
– прибуток ТСБР; 
– частка збиткових підприємств; 
– середня рентабельність промислового капіталу; 
– відношення доходу місцевого бюджету на душу населення до середнього по державі 
значення показника (критеріальний показник: передкритичне значення – 70%, критичне 
значення – 60%); 
– частка протермінованої кредиторської заборгованості до загальної величини 
кредиторської заборгованості. 

У сфері 
науково-
технічного 
потенціалу 
 

– зниження чисельності зайнятих в науці і науковому обслуговуванні економіки 
(критеріальний показник, передкритичне порогове значення — 25%, критичне значення — 
30%); 
– кількість захищених дисертацій; 
– число створених зразків нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів 
автоматизації; 
– обсяги фінансування наукових досліджень (за рахунок всіх джерел, зокрема й 
місцевого бюджету) 

У сфері екології 
 

– частка населення, що проживає в еколого несприятливій частині території ТСБР 
(критеріальний показник, передкритичне значення – 20%, критичне значення – 30%); 
– щільність викидів забруднюючих речовин; 
– індекс забрудненості води; 
– індекс небезпеки відходів; 
– кількість накопичених токсичних відходів на одиницю площі 

У сфері 
демографічних 
процесів 
 

– коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення (критеріальний показник: 
передкритичне значення — 1 особа на 1000 населення, критичне — 7 осіб на 1000 
населення) ; 
– середня тривалість життя; 
– відношення середньої тривалості життя в ТСБР до середньої в області, Україні 

1Примітка. Критеріальні показники визначалися на основі вивчення зарубіжного досвіду оцінки економічної 
безпеки ТСБР. 

На першому етапі необхідно провести ранжування ТСБР за ступенем загроз для національної 
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безпеки України для кожної із восьми сфер життєдіяльності ТСБР (табл. 1). В процесі ранжування 
виділяються три групи критичних ТСБР за кожним чинником дестабілізації. У першу групу 
включаються ТСБР, в яких інтенсивність дії того або іншого чинника дестабілізації перевищує 
передкритичний рівень, але є нижчою за поріг критичної ситуації. У другій і третій групах необхідно 
представити ТСБР, в яких інтенсивність дії деяких чинників дестабілізації перевищує критичний 
рівень. Причому в другу групу включаються ТСБР, в яких ступінь загрози національній безпеці є 
порівняно нижчою, аніж в ТСБР третьої групи. Відповідно до результатів ранжування кожна критична 
ТСБР оцінюється за 3-бальною системою: 1 бал надається ТСБР, включеним в першу групу; 2 бали — 
ТСБР, включеним в другу групу; 3 бали — ТСБР, включеним в третю групу. 

На наступному етапі для кожної критичної ТСБР необхідно провести підсумовування балів за 
всією сукупністю чинників дестабілізації. Таким чином по кожній ТСБР визначається інтегральна 
характеристика сукупної дії деструктивних процесів, що загрожують національній безпеці. 

На завершальному етапі проводиться повторне ранжування всіх критичних ТСБР залежно від 
сумарної величини отриманих балів та виділяються групи ТСБР, що відрізняються як широтою 
(кількістю чинників дестабілізації), так і глибиною (ступенем загрози національній безпеці) 
муніципальних критичних ситуацій. У ТСБР, що мають яскраво виражений прояв критичної для 
економічної безпеки ситуації, проводиться додатковий аналіз причин її виникнення та розробляється 
комплекс заходів з локалізації вогнищ муніципальних критичних ситуацій, нейтралізації дії чинників 
дестабілізації на муніципальну, регіональну та національну економічну безпеку. 

Індикатори порогових ситуацій, що застосовуються в запропонованому методичному підході 
складені з урахуванням фактичного стану муніципальної економіки в Україні та зіставлені з 
аналогічними величинами цих індикаторів в країнах ЄС (табл. 2).  

Одержані фактичні значення показників на підставі експертного висновку необхідно розставити 
за рівнями передкритичної та критичної ситуації. 

Підсумкові значення розрахунків дозволяють зробити висновок про економічну безпеку ТСБР і в 
разі критичної ситуації або економічного лиха прийняти рішення про запровадження режиму 
надзвичайного економічного стану. 

Оцінку ступеня критичної ситуації в ТСБР можна здійснити також на підставі методів 
розпізнавання образів, зокрема методів дискримінантного аналізу: розподілу за допомогою лінійної 
функції, методу дискримінантної функції (методу потенціальних функцій), методу комітетів. 
Використання методів можливе за наявності відповідного програмного пакету КВАЗАР. 

За невеликої кількості індикаторів порогових ситуацій і лінійної віддільності множин методи 
дискримінантного аналізу можуть бути застосовані безпосередньо. 

Сутність цього методу можна пояснити на прикладі оцінки економічної безпеки ТСБР з одним 
містоутворювальним підприємством. Набір індикаторів порогових ситуацій для цього випадку 
наведено в табл. 2. Необхідно задати два набори значень індикаторів економічної безпеки. Перший 
набір має містити значення індикаторів щодо яких більшість експертів висловилися, що рівень 
економічної безпеки ТСБР достатньо високий, загрози безпеці недостатні, щоб викликати економічну 
критичну ситуацію. Другий набір міститиме значення індикаторів, за яких, на думку більшості 
експертів, загрози економічній безпеці ТСБР більш значні, аніж в першому випадку. Відповідно до 
методу дискримінантного аналізу набори значень індикаторів, ранжовані вказаним чином за ступенем 
загроз економічній безпеці, називаються навчальними. 

Знаходимо лінійну функцію f (.) (припускаємо, що вона існує), така, що: 
f (х1, х2, х3, х4, х5, x6) > 0, якщо в якості (х1, х2, х3, х4, х5, х6) узяті значення з першого набору 

індикаторів; 
f (х1, х2, х3, х4, х5, х6) < 0, якщо (х1, х2, х3, х4, х5, х6) є значеннями з другого набору індикаторів. 
В запропонованій нами методиці правило класифікації стану економічної безпеки ТСБР за 

умови, що для неї набуті значення індикаторів (у1, у2, у3, у4, у5, у6) полягає в наступному. 
Якщо f (у1, у2, у3, у4, у5, у6) > 0, то за ступенем загроз економічній безпеці ТСБР відноситься до 

першого набору. 
Якщо f (у1, у2, у3, у4, у5, у6) ≤ 0, то рівень загроз економічній безпеці території відповідає другому 

набору. 
Для двох ТСБР з містоутворювальними підприємствами, що характеризуються значеннями 

індикаторів (у1, у2, у3, у4, у5, у6) та (z1, z2, z3, z4, z5, z6), умова f (у1, у2, у3, у4, у5, у6) ≤ f (z1, z2, z3, z4, z5, z6) 
відповідає більшому рівню економічної безпеки ТСБР з другим підприємством, аніж ТСБР з першим; 
умова f (у1, у2, у3, у4, у5, у6) > f (z1, z2, z3, z4, z5, z6) відповідає більшому рівню економічної безпеки 
території з першим підприємством, аніж з другим. 

При виконанні рівності f (у1, у2, у3, у4, у5, у6) = f (z1, z2, z3, z4, z5, z6) рівень економічної безпеки 
обох ТСБР однаковий. 

Дискримінанта функція для індикаторів економічної безпеки ТСБР має вигляд: 
f (.) = а1 х1 + а2 х2 + а3 х3 + а4 х4 + а5 х5 + а6 х6. 
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Таблиця 2 
Індикатори економічної безпеки ТСБР з урахуванням господарської діяльності 

містоутворювального підприємства1  
 

№ 
з/п Найменування індикатору 

Одини-
ця 

виміру 

Фактич-
ний 

показник 
для 
ТСБР 

Середня 
величина 

показника, що 
фактично має 
місце в ЄС 

Порогова 
велична 

показника в 
країнах ЄС 

Порогова 
величина 

показника, що 
використана в 
методиці 

1 Рівень використання 
виробничої потужності 
підприємства  

Частка  0,75 0,6-0,65 0,5/0,3 

2 Відношення середнього 
розряду робітників до 
середнього розряду робіт  

Частка  1,0 0,85 0,8/0,4 

3 Частка населення з доходами 
нижче прожиткового мінімуму 
в загальній чисельності 
населення 

Частка  0,2 0,3 0,4/0,5 

4 Оплата праці в структурі 
особистих доходів населення Частка  0,6-0,65 0,5 0,5/0,4 

5 Питома вага важких злочинів 
в загальній чисельності 
злочинів 

Частка  0,08 0,1 0,15/0,3 

6 Відношення утриманців 
(пенсіонерів, інвалідів, 
безробітних, дітей з 
багатодітних та неповних 
сімей) до числа зайнятих 

Частка  0,25 0,3 0,5/0,6 

7 Ступінь зносу основних 
фондів Частка  0,25 0,5 0,6/0,75 

8 Частка недоотриманих 
податкових платежів у 
місцевий бюджет від 
підприємств та організацій 
відносно планових показників 

Частка  0,05 0,3 0,4/0,5 

9 Відношення середньої 
тривалості життя стосовно 
очікуваної 

Частка  1,0 0,9 0,65/0,6 

10 Частка виявлених 
інфекційних хвороб в 
загальній чисельності 
населення ТСБР 

Частка  0,01 0,1 0,05/0,1 

11 Розрив в доходах між 10 % 
найбільш та 10 % найменш 
забезпеченого населення 

Разів  1:6-8 1:10 1:15/1:25 

12 Частка населення з доходами 
нижче прожиткового мінімуму 
в загальній чисельності 
населення ТСБР 

Частка  – – 0,15/0,3 

13 Частка інвестицій в реальний 
сектор муніципальної 
економіки  

Частка  0,5 0,55 0,4 

14 Збереження в особистих 
доходах  Частка  0,25 0,03 0,02 

1Примітка. У сьомому стовпчику показник в чисельнику – порогове значення, яке в сполученні з 
показниками інших індикаторів може призвести до настання критичної ситуації; у знаменнику – порогове 
значення індикатора, що спричиняє критичну ситуацію, незалежно від значення інших індикаторів. 

 
У табл. 3 наведені дані, що ілюструють застосування моделі дискримінантного аналізу загроз 

економічній безпеці двох ТСБР з містоутворювальними підприємствами. Для аналізованих ТСБР 
значення дискримінантної функції, отримане в прикладі, складає відповідно 0,1 і 0,23, тобто рівень 
економічної безпеки 1-ої ТСБР нижчий, аніж рівень 2-ої ТСБР. Вищесказане проілюструємо на 
прикладі порогових значень і дискримінантної функції для двох індикаторів: рівня використання 
виробничої потужності і частки населення з доходами нижче за прожитковий мінімум. 

Лінійна дискретна функція проходить через початок координат. Набір В (множин) значень 
індикаторів, що відповідають, на думку експертів, вищому рівню загроз економічній безпеці, 
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розташований ближче (в розумінні евклідової відстані) до центру множини, в якій значення індикаторів 
перевершують порогові рівні, аніж для навчального набору А, що відповідає нижчому рівню загроз 
економічній безпеці. 

Таблиця 3 
Оцінка рівня загроз економічній безпеці ТСБР з містоутворювальними підприємствами  

 
Найменування показника 

Експертна 
характеристи-

ка 

Рівень 
використання 
виробничої 
потужності 
підприємства  

Відношення 
середнього 
розряду 
робітників 

до 
середнього 
розряду 
робіт  

Частка 
населення з 
доходами 
нижче 

прожиткового 
мінімуму в 
загальній 
чисельності 
населення 
ТСБР 

Оплата 
праці в 
структурі 
особистих 
доходів 
населен-

ня 

Питома 
вага 
важких 
злочинів 

в 
загаль-
ній 

чисель-
ності 

злочинів 

Відноше
ння 

соціаль-
них 

утриман
ців до 
числа 

зайнятих 

значен
ня 

дискри
мінант
ної 

функції  

Коефіцієнт 
дискримінант-
ної функції  

0,13 0,15 -0,12 0,1 -0,21 -0,26 – 

Навчальний 
набір 
індикаторів: 
нижчий рівень 
загроз 
економічній 
безпеці 

0,58 
0,60 
0,52 
0,70 
0,55 
0,88 

0,85 
0,80 
0,90 
0,75 
0,86 
0,83 

0,36 
0,30 
0,20 
0,35 
0,25 
0,15 

0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,80 
0,85 

0,08 
0,11 
0,09 
0,06 
0,13 
0,05 

0,30 
0,39 
0,45 
0,25 
0,40 
0,50 

0,12 
0,10 
0,12 
0,15 
0,12 
0,16 

Навчальний 
набір 
індикаторів: 
вищий рівень 
загроз 
економічній 
безпеці 

0,40 
0,55 
0,32 
0,50 
0,37 
0,55 

0,60 
0,45 
0,75 
0,60 
0,48 
0,50 

0,45 
0,48 
0,42 
0,48 
0,41 
0,35 

0,45 
0,42 
0,55 
0,44 
0,43 
0,41 

0,22 
0,25 
0,10 
0,18 
0,13 
0,28 

0,55 
0,50 
0,58 
0,54 
0,57 
0,40 

-0,06 
-0,06 
-0,01 
-0,04 
-0,06 
-0,02 

Значення 
індикатору 
економічної 
безпеки: 
І ТСБР 
ІІ ТСБР 

 
 
 
 

0,65 
0,85 

 
 
 
 

0,74 
0,95 

 
 
 
 

0,21 
0,12 

 
 
 
 

0,57 
0,75 

 
 
 
 

0,12 
0,15 

 
 
 
 

0,41 
0,20 

 
 
 
 

0,10 
0,23 

 
Практичне використання напрацьованої методики дозволить: проводити експрес-аналіз 

муніципальних критичних ситуацій з ранжуванням ТСБР за рівнем загроз економічній безпеці на базі 
методів розпізнавання образів; проводити аналіз критичних ситуацій в ТСБР за сферами 
життєдіяльності; проводити поглиблений аналіз критичних ситуацій з метою обґрунтування комплексу 
заходів з локалізації та нейтралізації загроз муніципальній економічній безпеці . 

Загалом забезпечення необхідного рівня наукової обґрунтованості оцінки загроз та їх наслідків 
для економічної безпеки ТСБР, заходів із її підвищення має базуватися на таких принципах: 
комплексності, тобто необхідності аналізу всіх аспектів муніципальної економіки (галузевого, 
секторального, територіального, соціального, технологічного, екологічного); системності, тобто 
врахування як внутрішніх взаємозв’язків та взаємозалежностей, так і зовнішніх чинників з позиції 
розгляду ТСБР як елементу економічного простору вищого рівня; варіантності (альтернативності), 
тобто виявленні і обґрунтованості декількох варіантів виходу із загрозливої ситуації, з одного боку, 
визначення траєкторій економічного розвитку в постстабілізаційний період — з іншого; безумовного 
примату економічної безпеки ТСБР як найважливішого елементу якості життя та соціального прогресу; 
допустимого ризику, тобто реалізації заходів, які б враховували необхідність забезпечення 
економічної, соціальної, політичної та екологічної рівноваги в ТСБР; співмірності технічної та 
соціальної складових економічної безпеки та безумовного пріоритету останньої. 

Висновки з провденого дослідження. Таким чином, муніципальну економічну безпеку 
необхідно розглядати як інтегральну комплексну характеристику місцевої економіки, забезпечення 
якої є ключовим питанням місцевої та державної муніципальної економічних політик, що, значною 
мірою, визначає їх ефективність, орієнтацію на реалізацію стратегічних цілей розвитку економічних 
систем різних ієрархічних рівнів. Напрацювання практичних технологій забезпечення економічної 
безпеки конкретних ТСБР становитиме проблемне поле подальших наукових розвідок в цій сфері.  
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Анотація 
Обґрунтовано гіпотезу про необхідність дослідження національної економічної безпеки крізь 

призму економічної безпеки регіонів та територіальних спільнот базового рівня. Визначено 
сутність та індикатори економічної безпеки муніципальної економіки. Запропоновано методику 
оцінки рівня економічної безпеки муніципальної економіки 

Ключові слова: територіальна спільнота базового рівня, економічна безпека, муніципальна 
економіка, порогові значення індикаторів економічної безпеки. 

 
Аннотация 

Обоснованно гипотезу о необходимости исследования национальной экономической 
безопасности сквозь призму экономической безопасности регионов и территориальных 
сообществ базового уровня. Определено сущность и индикаторы экономической безопасности 
муниципальной экономики. Предложена методика оценки уровня экономической безопасности 
муниципальной экономики. 

Ключевые слова: территориальное сообщество базового уровня, экономическая 
безопасность, муниципальная экономика, пороговые значения индикаторов экономической 
безопасности. 

Annotation 
Grounded hypothesis about the necessity of research of national economic security through the prism 

of economic security of regions and territorial associations of base level. Essence and indicators of economic 
security of municipal economy is certain. The method of estimation of economic strength of municipal 
economy security is offered. 

Key words: territorial association of base level, economic security, municipal economy, threshold 
values of indicators of economic security. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В 
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. Розвиток аграрного сектора економіки потребує нагального вирішення 

питання пошуку шляхів і напрямів ефективного функціонування різних форм господарювання в 
сільському господарстві. Проведені в аграрному секторі реформи з орієнтацією на ринкові відносини 
поєднані з низкою невирішених проблем організаційно-економічного характеру, однією з яких є 
розробка адекватного механізму та форм господарювання, що забезпечують функціонування й 
розвиток сільського господарства. Такий механізм в умовах ринку має поєднувати заходи для 
мобілізації внутрішніх резервів сільського господарства з метою саморегулювання і зважене державне 
регулювання. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Методологічні основи державного регулювання 
сільськогосподарського виробництва базуються на узагальнених теоретичних положеннях наукових 
розробок вітчизняних вчених Саблука П.Т., Дем’яненка М.Я., Дусановського С.Л., Лукінова І.І., 
Маліка М.Й., Шпичака О.М., Юрчишина В.В., Лотоцького І.І. та інших науковців. Ці вчені створили 
міцний теоретичний фундамент вказаної проблеми, вирішено багато її практичних аспектів. Однак на 
практиці залишається ще багато невирішених питань щодо державного сприяння ефективному 
розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасного стану державної підтримки 
розвитку сільськогосподарського виробництва та виконання державних програм у Хмельницькій 
області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим інструментом підтримки 
сільськогосподарського виробництва є державне регулювання, яке дозволяє ефективно компенсувати 
негативні дії природного середовища, ринкового механізму та не допустити небажані соціально-
економічні наслідки [1].  

В розвинутих країнах Заходу державне регулювання сільськогосподарського виробництва, 
підтримки доходів аграрних товаровиробників, їх захист займають чільне місце в соціально-
економічній політиці цих держав. Вільна конкуренція в чистому вигляді на ринку сільськогосподарських 
продуктів давно тут перестала існувати. Держава через різні важелі почала впливати на процес 
саморегуляції попиту і пропозицій в інтересах сільських товаровиробників і суспільства в цілому. 

Одним з інструментів фінансової підтримки виробництва сільськогосподарської продукції є 
надання виробникам дотацій, які є однією з форм субсидій, за якою з державного або місцевого 
бюджетів виділяються грошові кошти для надання фінансової допомоги збитковим галузям, 
підприємствам. Завдяки дотаціям покривається частина витрат виробника, що дає змогу запобігти їх 
банкрутству або зберегти галузь, яка є збитковою, не допустити підвищення ринкових цін [2]. 

Виплата вказаних дотацій стала вкрай необхідною, оскільки через низькі ціни на молоко і живу 
масу худоби, вкрай низьку продуктивність тварин виробництво цих видів продукції хронічно стало 
збитковим для аграрних підприємств. В зв'язку з цим виникла реальна загроза згортання галузей 
скотарства і свинарства до межі самозабезпечення сільського населення. 

Для державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва запроваджуються 
державні та регіональні програми. Вони покликані шляхом дотацій за одиницю виробленої і 
реалізованої продукції стимулювати розвиток сільськогосподарських підприємств та господарств 
населення з метою нарощування обсягів виробництва (табл. 1). 

Для того, щоб вказані програми спрацювали і був досягнутий економічний і соціальний ефект, 
необхідне повноцінне їх фінансування з бюджетів різних рівнів.  

Дослідження розкрили негативні тенденції у державній фінансовій підтримці 
сільськогосподарських товаровиробників досліджуваного регіону (табл. 2). 

Як видно з даних табл.2, за період 2005-2009рр найвищими обсяги дотацій були у 2008 році і до 
2009 року різко знизилися. Бюджетна підтримка тваринництва за досліджуваний період зменшилася 
на 70,2%, а порівняно з 2008 роком – на 84,5%. Це привело до непоправних наслідків у галузі 
                                                
* Науковий консультант, д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України Лотоцький І.І. 
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тваринництва. Тільки за останній рік поголів’я ВРХ зменшилося на 8,4 тис. голів, що спричинило різке 
зменшення обсягів виробництва продукції. Слід зауважити, що при порівнянні бюджетної підтримки 
тваринництва 2008 року з 2005 роком, то вона зросла майже в 2 рази [8]. Одночасно встановлено, що 
різке зменшення бюджетної підтримки тваринництва досліджуваного регіону викликане світовою 
економічною кризою, яка охопила усі сфери діяльності суспільства.  

Таблиця 1 
Перелік програм підтримки виробництва сільськогосподарської 

продукції в Хмельницькій області 
 

№ 
з/п Назва програми 

Державні програми 
1. Дотація за гектар посіву озимих культур 
2. Дотація за гектар посіву ярих культур 
3. Часткова компенсація вартості мінеральних добрив 
4. Дотація за наявне та приріст поголів’я вівцематок та ярок старше 1 року 
5. Дотація за вирощену та продану худобу та свиней 
6. Дотація за поголів’я корів м’ясного напрямку продуктивності 
7. Дотація за поголів’я корів молочного напрямку продуктивності 
8.  Дотація за наявні племінні бджолосім’ї 

9. Дотація за поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення 
основного стада 

10. Дотація за закуплених племінних нетелів та племінних корів молочного напрямку продуктивності 
11. Дотація за реалізацію вовни 
12. Селекція в рослинництві 

13. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредит через механізм здешевлення короткострокових 
кредитів 

14. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредит через механізм здешевлення середньострокових 
кредитів 

15. Здешевлення вартості страхових внесків, фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку 
16. Закладання і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 
17. Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (30%) 

18. Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування 
агропромисловим підприємствам 

Обласні програми 

19. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки (малої техніки, доїльних апаратів, 
охолоджувачів молока) (20%) 

20. Часткове відшкодування вартості племінної ВРХ для населення (40%) 
21. Підтримка сертифікації господарств  

Районні програми 
22. Селекція в тваринництві (для відкриття пунктів штучного осемінення для приватного сектора) 

 
Таблиця 2  

Одержано дотацій від реалізації переробним підприємствам  
сільськогосподарської продукції, тис. грн. 

 

2009р. в % до: Дотації 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 
2005р. 2008р. 

За рахунок коштів державного бюджету 
Бюджетна тваринницька 
дотація за молодняк ВРХ, 
свині, свійську птицю 

9184,6 9896,5 13649 17582,4 2733,3 29,8 15,5 

За рахунок коштів податку на додану вартість 
Худоба та птиця-всього 18340,1 18635,4 19738 25765,9 9151,1 49,9 35,5 
  в тому числі за:        

- велику рогату худобу 14674,4 14017,6 14964 20599,4 7550,4 51,5 36,6 
- свині 3617,9 4225,1 4661 5132,5 1530,2 42,3 29,8 

Молоко та молочні продукти 19491,2 19152,5 22534 33243,0 16322,7 83,7 49,1 
Джерело: [4] 

 
Причинами погіршення фінансування підтримки розвитку сільського господарства 

досліджуваного регіону були економічна криза, політична нестабільність та багато інших причин. 
Найвищим рівень фінансування був у 2008 році (табл. 3). 
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Таблиця 3   
Фінансування з бюджетів різних рівнів на підтримку розвитку  
сільського господарства Хмельницької області, млн. грн. 

 
в тому числі 

№ 
з/п 

Назва джерела 
фінансування 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. зобов’яз

ання 
2008р. 

фінансу
вання 
на 

2009р. 
1. Державний бюджет, всього 61,6 97,2 134,3 173,7 51,1 24,6 27,3 
2. Обласний бюджет, всього 1,6 5,9 4,6 3,4 0,8 – – 

Всього 63,2 103,1 138,9 177,1 52,7 24,6 27,3 
Джерело: [5] 

 
Фінансування державних програм відбувається при допомозі субвенцій – грошових допомог, що 

виділяються державою на цільове фінансування відповідної програми, заходу, об'єкта і повертається 
державі лише в тому разі, коли допущені порушення в її цільовому використанні [3].  

Дослідження показали, що обсяг фінансування сільськогосподарського виробництва в регіоні з 
бюджетів усіх рівнів у 2005 року зменшився з 63,2 млн. грн. до 52, 7 млн. грн. у 2009 році. Проте, у 
порівнянні з 2008 роком обсяг фінансування зменшився в 3,4 рази, в тому числі з державного бюджету 
– в 3,3 рази, з обласного бюджету – в 4,3 рази. 

Основними напрямами фінансування підтримки сільськогосподарського виробництва були 
дотації за вироблену продукцію, здешевлення кредитів для підприємств АПК та індивідуальних 
сільських забудовників, часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки, тощо 
(табл. 4). 

Таблиця 4 
Використання коштів державного бюджету на підтримку розвитку  

сільського господарства Хмельницької області, тис. грн. 
 

2009р. в % до: 
Показники 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 

2005р. 2008р. 

Профінансовано – всього 61604 97176 134302 173717 51051 82,9 29,4 
у тому числі:  

- фінансова підтримка вироб-
ництва продукції тваринництва 

28416 28355 52723 46525 14397 50,7 30,9 

- фінансова підтримка вироб-
ництва продукції рослинництва – 37403 28395 34525 – – – 

- фінансова підтримка через 
механізм здешевлення коротко-та 
довгострокових кредитів 

16256 16680 30000 69269 21070 129,6 30,4 

- часткова компенсація 
вартості складної сільськогоспо-
дарської техніки вітчизняного 
виробництва 

8644 688 5584 4000 202 2,3 5,0 

- фінансова підтримка 
агропромислових підприємств, що 
знаходяться в особливо складних 
кліматичних умовах 

825 2131 2275 2392 – – – 

- селекція в рослинництві 3903 4601 4195 3782 2827 72,4 74,7 
- закладення та нагляд за 

молодими садами та ягідниками 1076 3291 4400 6050 7319 680,2 120,9 
- фінансова підтримка 

хмелярства 135 769 1273 1296 1557 1153,3 120,1 
- державне пільгове 

кредитування індивідуальних 
сільських забудовників 

1647 2476 3106 3252 2009 121,9 61,7 

Джерело: [6], [7] 

Важливе значення для розвитку сільськогосподарських підприємств у 2009 р. має їх фінансова 
підтримка з боку держави. Однак із державного бюджету на розвиток сільського господарства 
Хмельницької області було направлено лише 51,1 млн.грн., що в 3,4 рази менше, ніж у 2008 р. При 
цьому на підтримку виробництва продукції рослинництва було виділено 11,7 млн.грн., тваринництва – 
14,4 млн.грн., для здійснення механізму здешевлення коротко- і довгострокових кредитів – 21,1 
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млн.грн., на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного 
виробництва – 0,2 млн.грн. 

При цьому слід вказати, що у звітному році державна фінансова підтримка галузі рослинництва 
була відсутня, а фінансувалися лише селекція, закладення багаторічних насаджень, підтримка 
хмелярства. 

Світова криза поглибила негативні тенденції у фінансування сільськогосподарського 
виробництва. Найвищим обсяг державної підтримки аграрного виробництва був у 2008 р. і склав 
173717 тис. грн. У порівнянні з цим у 2009 році державна підтримка зменшилася на 70,6%, в тому 
числі: підтримка тваринництва – на 69,1%; здешевлення кредитів – на 69,6%; часткова компенсація 
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва – на 95%; селекція в 
рослинництві – на 25,3%; державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників – на 
38,3%. Зростання державної підтримки відбулося лише в хмелярстві – на 20,1% та при закладці 
багаторічних насаджень – на 20,9%.  

Вказані явища свідчать про негативні тенденції у підтримці вітчизняного аграрного виробництва 
і підтверджують відсутність розуміння на державному рівні пріоритетності розвитку аграрного 
виробництва як головної галузі у забезпеченні продовольчої безпеки. 

Протягом 2004-2008рр. продовжувався процес активізації інвестиційної діяльності в сільському 
господарстві Хмельницької області. Збереження позитивних темпів приросту інвестицій в основний 
капітал сільськогосподарських підприємств три роки поспіль призвело до збільшення їх питомої ваги в 
загальнообласному обсязі вдвічі. Загалом на розвиток економіки сільського господарства в 2008 р. 
було залучено понад 1 млрд. грн. інвестицій у основний капітал. Обсяг інвестицій у 2008 р. зріс 
порівняно з 2007 р. у 2,4 раза.  

Інвестиції надійшли до 30 підприємств сільського господарства області від нерезидентів з 14 
країн світу. 

У 2009 р. з поглибленням явищ фінансової кризи обсяг інвестицій у сільське господарство 
скоротився і склав 324,2 млн.грн. Обсяги залучених інвестицій в цей сектор економіки області 
становили чверть до 2008 р. (у галузі рослинництва – 41,0%, тваринництва – 12,9%). Слід зауважити, 
що в 2009 р. загальні обсяги інвестицій по області також скоротилися більш, ніж на третину до 
попереднього року. 

Перевищити обсяги інвестицій у сільське господарство в 2009 р. вдалося лише підприємствам 
Білогірського, Віньковецького, Летичівського та Новоушицького районів. У зазначених районах значні 
обсяги інвестицій у придбання сільськогосподарської техніки були спрямовані ТзОВ Агрофірма 
„Прогрес-В”, ТзОВ Науково-виробнича агрофірма „Перлина Поділля”, ТзОВ „Промінь-Поділля”, ТзОВ 
Агрофірма „Обрій”. Водночас, на загальну тенденцію скорочення обсягів інвестицій у сільське 
господарство області значно вплинуло завершення основного етапу будівництва птахофабрики та 
цеху по довготривалому зберіганню яєць ЗАТ агрофірмою „Авіс” Кам'янець-Подільського району. 
Загальна сума інвестицій у ці проекти склала понад 800 млн.грн., у 2009 р. аналогічних за обсягами 
інвестиційних проектів у сільське господарство області не розпочато. 

За рахунок коштів державного бюджету в розвиток сільського господарства спрямовано 3,5 
млн.грн. інвестицій в основний капітал, питома вага таких вкладень зросла з 0,3% у 2008 р. до 1,1% у 
2009 р. 

Висновки з проведеного дослідження. В умовах світової фінансової кризи, уповільнення 
інвестиційних процесів, кризи вітчизняної банківської системи, невизначеність із кредитуванням галузі 
напередодні і під час весняно-польових робіт та збирання врожаю в аграрному секторі економіки 
Хмельницької області залишається багато проблем, вирішення яких залежить як від керівників 
сільськогосподарських підприємств, так і від аграрної політики держави. Лише за умови дієвої 
фінансово-економічної підтримки сільськогосподарських товаровиробників державою, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази та захисту внутрішнього ринку від низькоякісного імпорту 
сільськогосподарської продукції можна очікувати поступове зростання в агропромисловому комплексі. 
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Анотація 
Розглянуто особливості державного регулювання сільськогосподарського виробництва, 

висвітлено обсяги фінансування державних програм підтримки розвитку аграрних підприємств та 
інфраструктури на селі. Розкрито особливості інвестиційної діяльності у сільському господарстві 
Хмельницької області. 

Ключові слова. державне регулювання, державні програми, інвестиції, дотації, субсидії. 
 

Аннотация 
Рассмотрены особенности государственного регулирования сельскохозяйственного 

производства, объемы финансирования государственных программ для поддержки развития 
аграрных предприятий и инфраструктуры на селе. Раскрыты особенности инвестиционной 
деятельности в сельском хозяйстве Хмельницкой области.  

Ключевые слова. государственное регулирование, государственные программы, 
инвестиции, дотации, субсидии.  
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The peculiarities of state regulation of agriculture, funding of state programs to support the 
development of agricultural enterprises and infrastructure in rural areas. The peculiarities of the investment 
in agriculture in the Khmelnitsky region .  

Key words. government regulation, public programs, investments, grants, subsidies. 
 
 
 
 
УДК  [338.47 : 629. 33/. 36] : 332.021: 338.49(477) 

Шевчук Я. В., 
к.е.н., старший науковий співробітник 

Інститут регіональних досліджень НАН України 
 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ 
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Завдяки вигідному географічному положенню, через Україну 

проходять потужні транспортні коридори, які забезпечують країні значні валютні надходження до 
бюджету. Розуміючи важливість розвитку транспортної інфраструктури, Уряд України у квітні 2006 
року ухвалив Концепцію та Програму створення і функціонування міжнародних транспортних 
коридорів. В зв’язку з цим зростає необхідність до вивчення проблем та особливостей розвитку 
транспортної інфраструктури нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями транспортної інфраструктури 
займалися, насамперед, відомі українські географи М.В. Григорович, К.Ф. Коценко, М.Д. Пістун, 
І.І. Ровенчак, О.І. Шаблій та ін., які розглядали географію транспорту в структурі економічної географії, 
оскільки вважали транспорт галуззю матеріального виробництва, що відповідало тогочасній 
економічній доктрині країни. Аналіз результатів досліджень засвідчує про невирішеність проблеми 
регіональної політики розвитку автотранспортної інфраструктури в Україні. 

Постановка завдання. Мета цієї статті полягає в аналізі стану і окресленні перспективи 
автотранспортної інфраструктури в Україні та необхідності удосконалення регіональної політики її 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від розвитку транспортної інфраструктури на 
сучасному етапі залежить розвиток регіонів та країни в цілому. В сучасних умовах райони, які мають 
слаборозвинену транспортну інфраструктуру – відповідають критеріям слаборозвинених, або 
депресивних районів. Стан транспортної інфраструктури України сьогодні суттєво відстає від країн 

http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm
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Європейського союзу. Порівняння транспортної забезпеченості автомобільними дорогами показано на 
рис.1. 
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Рис. 1. Порівняння транспортної забезпеченості деяких країн Європи* 

*Складено за: [8]. 

 
Відповідно до Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в 

Україні на 2006–2010 роки вирішувалися питання: 
ü розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів, поліпшення її стану та 

збільшення пропускної спроможності, 
ü вдосконалення технології міжнародних перевезень за принципами логістичних 

товаропровідних систем. 
Відповідно до цієї Програми реалізувалася політика Уряду щодо: 
ü інтеграції транспортної системи України до транс’європейської шляхом приведення стану 

вітчизняної транспортної мережі у відповідність до норм і стандартів ЄС; 
ü ефективного транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; 
ü залучення транзитних потоків країн Європи та Азії через територію України; 
ü збільшення надходжень до державного бюджету від експорту транспортних послуг [7]. 
У травні 2007 р. наказом Мінтрансзв'язку затверджено Концепцію сталої національної 

транспортної політики розвитку всіх видів. 
Розробка транспортної стратегії, здійснюється на підставі цієї Концепції, в рамках проектів 

технічної допомоги ЄС: 
ü Twinning «Підтримка розробки та імплементації транспортної політики в Україні» 
ü «Підтримка інтеграції України у транс'європейську транспортну мережу ТЄМ-Т» [7]. 
Українські інтереси в рамках розширення транс'європейської транспортної мережі просуваються 

під час засідань Робочої групи з вивчення можливостей формування партнерства в рамках 
розширення транс'європейської Центральної транспортної осі. 

З метою підвищення безпеки на дорогах внесено зміни до деяких нормативно-правових актів 
України, зокрема щодо забезпечення створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, 
відповідності міжнародним екологічним нормам, реформування системи державного технічного огляду 
колісних транспортних засобів тощо. 

На даний час реалізується проект Twinning «Сприяння забезпеченню безпеки пасажирських та 
вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні» [7]. 

Поглиблення співпраці України з іншими державами пов’язані з відповідним транспортним 
забезпеченням. 

Система державного регулювання має бути спрямована на вдосконалення законодавчої й 
організаційної бази реструктуризації, прискореного розвитку транспортної інфраструктури, створення 
національної мережі міжнародних транспортних коридорів, її інтегрування в транспортні системи 
Європи та Азії, Балтійського та Чорноморського регіонів відповідно до міжнародних стандартів [6]. 
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Основними чинниками, що стримують розвиток транспортного забезпечення у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності України, є: 

ü невпорядкованість системи державного регулювання, що стосується контролю на кордоні 
та справляння зборів; 

ü висока вартість послуг, що їх надають митні брокери, контрольні служби та транспортні 
термінали; 

ü численні бюрократичні перешкоди при оформленні міжнародних перевезень; 
ü мала швидкість доставки пасажирів та вантажів; 
ü несприятлива криміногенна обстановка; 
ü брак комплексного й інформаційного обслуговування на шляху здійснення міжнародних 

перевезень; 
ü недостатність, а на окремих напрямках і відсутність комплексу нормативно-правових актів, 

що регулюють міжнародні перевезення та їх обслуговування [6].  
Затяжний спад промислового й сільськогосподарського виробництва, зниження життєвого рівня 

населення призвели до зменшення попиту на транспортні послуги. А скорочення обсягів перевезень і 
зниження доходів значно погіршили стан виробничо-технічної бази транспорту. Сучасний стан цієї 
бази та шляхового господарства в перспективі не зможе забезпечити потреби як внутрішніх, так і 
міжнародних перевезень у повному обсязі. Особливо це стосується міжнародних перевезень, адже на 
ринку транспортних послуг спостерігається жорстока конкурентна боротьба [6]. 

Проблемами, які потребують негайного вирішення, є фізичне відпрацювання і моральне 
старіння інфраструктури автотранспорту та парку транспортних засобів. Ця тенденція існує ще з 80-х 
років ХХ століття. Щоб подолати її, необхідно: 

ü змінити амортизаційну політику; 
ü законодавчо закріпити умови, що стимулюватимуть надходження вітчизняних та іноземних 

інвестицій у транспортні інфраструктурні проекти (шляхи сполучення, термінали, порти, аеропорти, 
мости). Використовувати сучасні форми співробітництва держави та приватного сектора у сфері 
фінансування автотранспортної інфраструктури (довгострокову оренду, концесії); 

ü підвищувати інвестиційну привабливість автотранспортної інфраструктури шляхом 
забезпечення розвитку конкурентного середовища в транспортному комплексі, реструктуризації та 
фінансового оздоровлення транспортних підприємств; 

ü погодити розвиток автотранспортної інфраструктури з галузями судно-, автомобіле- і 
авіабудування, з виробниками засобів навантаження, пакетування й контейнеризації та застосування 
взаємовигідних схем постачання транспортних засобів і устаткування [6].  

Допомоги в оздоровленні автотранспортної сфери слід очікувати від широкого використання 
транспортних комунікацій України: це забезпечить значні валютні надходження від експорту 
транспортних послуг. Україна змінила характер транспортно-економічних зв’язків у державі, віднісши 
їх основну частину до категорії зовнішньоекономічних чинників: експортних, імпортних та транзитних. 
Міждержавний транзит через українську територію – це великий, але досі нереалізований 
національний ресурс. Поряд з підвищеною швидкістю доставки перевагою транзиту через Україну є й 
те, що для його здійснення не потрібно будувати нові залізничні колії, автомагістралі, порти, 
транспортні прикордонні переходи й термінали. Існуючі комунікації зберігають достатній запас 
пропускної спроможності [6]. 

Отже, фактично Україна вже має працюючу, хоча й не на повну потужність, систему транзитних 
коридорів, тоді як конкуренти ще повинні створити такі коридори рис.2. Залізничні транспортні 
коридори можуть пропускати потоки поїздів, удвічі більші від тих, що є зараз. Автомобільні шляхи теж 
мають резерви для додаткових потоків автотранспортних засобів [6]. 

З огляду на резерви провізної та пропускної здатності, Україна має всі технічні та технологічні 
можливості, щоб залучити додаткові обсяги транзитних вантажопотоків і завдяки цьому одержати такі 
необхідні валютні надходження до державного бюджету. Майже 100% транзитних потоків входять в 
Україну через залізничні переходи, автомобільні транзитні перевезення здійснюються переважно 
автомагістралями, що проходять за напрямками: захід України – Росія, Білорусь; морські порти 
України – Ростов, Кавказ, Молдова-Росія тощо. До номенклатури вантажів належать продукти 
харчування, одяг, взуття, меблі, фармацевтична продукція, контейнерні вантажі, у тому числі з тих, що 
прибули через морські порти [6]. 

Найближчим часом використання вітчизняних транспортних комунікацій для транзитних 
перевезень вантажів стане одним із пріоритетів транспортної політики України. З метою здійснення 
стратегії економічної інтеграції в Європейський Союз Україна приєдналася до низки міжнародних 
конвенцій та багатосторонніх угод у галузі транспорту.  

Міністерство транспорту України підготувало й узгодило всі матеріали щодо приєднання до 
Європейської угоди про міжнародні шляхові перевезення небезпечних вантажів. Розглядається 
можливість приєднання до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які 
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виконують міжнародні перевезення. Щоб забезпечити стабільний транспортний шлях з Європи до Азії 
через територію України, Грузії та Азербайджану, наприкінці 1996 р. було підписано тристоронню 
Угоду між урядами України, Грузії та Азербайджанської Республіки про створення й функціонування 
міжнародного Євро-Азіатського транспортного коридору Іллічівськ – Поті – Тбілісі – Баку. Відтоді діє 
автомобільна поромна переправа Іллічівськ – Поті, а з 1998 р. – залізнична поромна переправа 
Іллічівськ – Батумі [6]. 

 

 
Рис. 2. Автомобільні міжнародні транспортні коридори на території України* 

* Складено за : [3]. 
 
Реструктуризація автотранспортного комплексу України, його поетапна інтеграція в 

загальноєвропейську та світову транспортні системи шляхом розвитку міжнародних транспортних 
коридорів не лише забезпечить додаткові прямі доходи, але й сприятимуть надходженню іноземного 
капіталу та розвитку транспортних технологій. Транзитні проекти стимулюватимуть економічний 
розвиток регіонів і створять тисячі нових робочих місць. Широке використання транзитного потенціалу 
України – одне з центральних питань державної транспортної політики і важливий чинник, що 
визначає місце України у світовій економічній та політичній системі [6]. 

Україні слід реформувати транспортну систему та гармонізувати транспортне законодавство із 
відповідним законодавством Європейського Союзу, щоб повністю використати транзитний потенціал 
та вигідне географічне розташування країни, зазначається у звіті під назвою «Транспортна політика 
України та її наближення до норм Європейського Союзу» [1]. 

Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки – проект, що фінансується Європейським 
Союзом, співфінансується та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні – оприлюднив звіт 
щодо заходів, які сприятимуть розбудові транспортної системи країни загалом та автотранспортної 
інфраструктури зокрема [6]. 

Звіт «Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу» визначає 
конкретні заходи, які необхідно включити до програми реформ Уряду. Документ має на меті сприяти 
громадському обговоренню бажаних реформ у транспортній галузі України з особливим наголосом на 
можливості застосування в Україні директив ЄС щодо транспорту [1]. 
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Сьогодні транспортний сектор економіки України у цілому задовольняє лише базові потреби 
економіки та населення у перевезеннях. Рівень безпеки, показники якості та ефективності перевезень 
пасажирів та вантажів, енергоефективності, техногенного навантаження на довкілля не відповідають 
більшості міжнародних вимог, зазначається у звіті [1]. 

Спостерігається відставання в розвитку транспортної мережі, транспортних технологій та 
особливо відставання розвитку автодоріг загального користування від темпів автомобілізації 
країни [1]. 

Україна вже приєдналась до Світової організації торгівлі (СОТ) та збирається підписати Угоду 
про Асоціацію з ЄС, у тому числі Угоду про зону вільної торгівлі. У той час як зона вільної торгівлі між 
Україною та ЄС створить нові можливості для торгівлі, недостатньо розвинута транспортна 
інфраструктура може призвести до серйозних економічних втрат і перешкодити торгівлі та 
економічному розвитку України [1].  

Пані Лаура Гараняні, керівник Управління програм допомоги Представництва Європейського 
Союзу в Україні, зазначила: «Транспорт є ключовою сферою співпраці ЄС з Україною. Порядок денний 
асоціації Україна-ЄС містить положення про необхідність розроблення концепції державної політики 
сталого розвитку усіх видів транспорту, яка б узгоджувалась з Білою Книгою ЄС щодо транспорту» [1].  

Пан Олів’є Адам, Постійний представник ПРООН в Україні, під час презентації Звіту наголосив: 
«Пріоритетом під час реформування транспортної галузі передусім повинна бути модернізація 
інфраструктури та покращення доступу громадян та підприємств до транспортних послуг. Найкращим 
шляхом досягнення цієї мети є залучення приватного капіталу до транспортної галузі на умовах 
справедливої конкуренції відповідно до підходів Європейського Союзу» [1].  

«Пропоновані реформи повинні створити більше економічних можливостей та сприяти 
економічному зростанню, що є невід’ємним елементом людського розвитку. Безпечніший та 
надійніший транспорт не лише знизить собівартість продукції, що виробляється підприємствами, але й 
створить більш сприятливі умови для життя громадян»,  – додав Олів’є Адам у своєму виступі. 

У звіті стверджується, що у результаті реформування транспортної системи та інтеграції її з 
системою ЄС можна отримати такі зиски, як збільшення можливості доступу до ринків, збільшення 
обсягу перевезень та експорту транспортних послуг, приток капіталу та загальна модернізація 
інфраструктури [1]. 

На основі аналізу, проведеного українськими та зарубіжними експертами, Аналітично-дорадчий 
центр Блакитної стрічки ПРООН/ЄС підготував перелік основних заходів, спрямованих на прискорення 
розвитку та підтримку транспортної системи. Зокрема, ключові рекомендації Уряду та іншим 
зацікавленим сторонам передбачають таке: 

ü забезпечити більшу відкритість для входження нових транспортних компаній, залучення 
приватного капіталу, розвитку конкуренції в усіх галузях транспорту (включаючи рухомий склад 
залізниць), залишаючи державне регулювання ринку лише для елементів, які необхідні для 
забезпечення належного рівня безпеки на транспорті; 

ü держава повинна здійснювати моніторинг ефективності роботи усіх видів транспорту та 
запобігати асиметрії у конкуренції між ними; 

ü доцільно домагатися включення у ціну для споживачів оплати інших зовнішніх транспортних 
витрат, таких як витрати на утримання доріг, усунення забруднення довкілля та ліквідацію наслідків 
дорожньо-транспортних пригод; 

ü проаналізувати правову систему, яка регламентує транспорт і пов’язане з транспортом 
будівництво, екологічні та інші питання на предмет їх відповідності законодавству ЄС з метою 
внесення необхідних поправок; 

ü транспортна політика також повинна утворювати основу для дій місцевих органів влади 
стосовно формування інтегрованих систем громадського транспорту, який має бути пріоритетним; 

ü доречно підготувати загальний план розвитку (Генеральний план) транспорту України, 
ґрунтуючись на прогнозах обсягу руху, досвіді інших країн та науково-дослідній роботі, проведеній 
власними науковими установами країни [1]. 

У звіті «Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу» 
зосереджено увагу на трьох головних видах транспорту – залізничному, автомобільному та 
авіаційному. Результати дослідження показують, що у транспортному секторі України склалося 
неоднорідне конкурентне середовище: від повністю приватизованого автомобільного та річкового 
транспорту до повної державної власності на залізничному транспорті, дорожньому господарстві та у 
морських портах. Така ситуація перешкоджає залученню приватних інвестицій [1]. 

Спостерігається відставання України у розвитку автодоріг загального користування від темпів 
автомобілізації країни. Незадовільним є рівень безпеки дорожнього руху. Лише обмежені бюджетні 
кошти асигнуються на утримання доріг [1]. 

Технічні стандарти автодоріг України не відповідають стандартам ЄС ні за якістю, ні за ваговими 
навантаженнями. З метою приведення їх у відповідність до вимог ЄС необхідно внести зміни до 
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Правил перевезення небезпечних вантажів та Правил перевезення великовагових вантажів згідно з 
конвенціями Європейської економічної комісії ООН та директивами ЄС [1]. 

На рис. 2. показано структура автомобільних доріг за типами покриття. 
 

2542; 2%

58806; 35%

71246; 43%

25417; 15%
7809; 5%

цементо-бетонні асфальто-бетонні чорні шосе білі щебеневі, гравійні бруківки  
Рис. 2. Структура автомобільних доріг за типами покриття, км* 

* Складено за: [2]. 
 
Недостатніми є інвестиції у розбудову шляхів і розвиток галузі. Для їх активізації слід ухвалити 

Закон України про взаємодію держави з приватними партнерами (державно-приватне партнерство), 
який сприятиме залученню в українську економіку інвестицій. Відповідно до цього Закону, державно-
приватне партнерство може застосовуватися в таких сферах як дорожнє господарство, залізничні, 
водні, повітряні шляхи сполучення з елементами їх інфраструктури [1]. 

Характерне для світової економіки протягом декількох останніх десятиліть посилення 
інтернаціоналізації і глобалізації виробництва призводить до інтернаціоналізації і глобалізації 
товаропровідних мереж і транспортно-логістичних систем. Сучасна глобалізація сприймається 
світовим співтовариством як природний, закономірний і неминучий історичний процес, що є досить 
неоднозначним і суперечливим у своїх проявах [5]. 

Обсяг світового ринку транспортно-логістичних послуг становить біля 4,7% глобального ВВП. До 
основних рушійних сил глобалізації на транспорті належать перспективи розвитку світових ринків, 
регіоналізація, глобальна конкуренція, експансія технологій, дерегулювання транспорту, розвиток 
логістичної інфраструктури. Одним з елементів процесу глобалізації торговельних і транспортних 
ринків є організація міжнародних транспортних коридорів (МТК) [5]. 

Таким чином, основними завданнями в області розвитку транспортної системи України є: 
ü розробка науково-обґрунтованої транспортної політики в області МТК; 
ü залучення вітчизняних і закордонних інвестицій на створення транспортної і логістичної 

інфраструктури; 
ü удосконалення законодавчої бази для впорядкування взаємин учасників доставки вантажів; 
ü розробка єдиного документообігу і використання електронних документів; 
ü створення у вузлах транспортної мережі мультимодальних термінальних комплексів 

багатоцільового призначення; 
ü реалізація інтермодальної концепції, заснованої на погодженій і взаємопов'язаній роботі 

магістральних видів транспорту [5]. 
При цьому важливо врахувати зарубіжний досвід, наприклад, досвід США. Так, Президент США 

Барак Обама головним з пріоритетів для виходу з кризи в сучасних умовах вважає інвестиції в 
розвиток транспортної інфраструктури країни. 6 вересня 2010 року під час виступу на профспілковому 
фестивалі в Мілуокі штат Вісконсин він запропонував витратити 50 млрд. доларів на будівництво 
нових доріг і подав новий довгостроковий план розвитку транспортної інфраструктури країни [4]. І це в 
країні, яка набагато краще забезпечена транспортною інфраструктурою, ніж Україна. 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток транспортної інфраструктури країни не 
тільки забезпечить негайне збільшення нових робочих місць, але і призведе до довгострокового 
зростання економіки. Саме про це треба подбати Україні найближчим часом і розглянути всі можливі 
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варіанти розвитку транспортної інфраструктури загалом і автотранспортної інфраструктури зокрема як 
важливі напрямки економічної стратегії країни. 

Не менш важливим завданням є удосконалення регіональної політики розвитку 
автотранспортної інфраструктури. На нашу думку, з огляду на завдання європейської інтеграції слід в 
першу чергу подбати про розвиток автотранспортної інфраструктури в областях, які межують з 
Європейським Союзом. Тільки в такому випадку можна сподіватися на активізацію розвитку 
національного господарського комплексу України.  
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Анотація 

В статті проаналізовано стан та окреслено перспективи автотранспортної інфраструктури в 
Україні. Основна увага акцентується  на необхідності удосконалення регіональної політики її розвитку. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, транспортна система, транспортна 
інфраструктура, інвестиційна привабливість транспорту, транспортна політика, транспортна 
галузь, транспортна мережа.  

Аннотация 
В статье проанализировано состояние и намечены перспективы автотранспортной 

инфраструктуры в Украине. Основное внимание акцентируется на необходимости 
совершенствования региональной политики ее развития. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, транспортная система, транспортная 
инфраструктура, инвестиционная привлекательность транспорта, транспортная политика, 
транспортная отрасль, транспортная сеть.  

 
Annotation 

The article analyzes the situation and the perspectives of motor transport infrastructure in Ukraine. 
The main attention focuses on the need to improve regional policy development. 

Key words: motor transport, transport system, transport infrastructure, investment attractiveness of 
transport, transport policy, transport industry, transport network.  
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МІСЦЕ І РОЛЬ РИНКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі становлення ринкової економіки об’єкти, які 
складають інфраструктуру ринків сільськогосподарської продукції й продовольства, відіграють 
вирішальну роль у забезпеченні цивілізованого розвитку відповідних ринків, їх стабільного 
функціонування. Досконала ринкова інфраструктура сприяє суттєвому скороченню маркетингових 
витрат, прискорює надходження продукції до споживачів, підвищує ефективність ринкових стосунків.  

Теперішній стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції й 
продовольства створюють передумови для успішного функціонування ринку як однієї з основних 
складових ринкової інфраструктури. Проблема функціонування і розвитку ринкової інфраструктури є 
досить актуальною, складною і багатоаспектною в сучасних умовах. Її вирішення необхідно 
поєднувати з цивілізованими механізмами організації ринку сільськогосподарської продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні основи формування інфраструктури 
аграрного ринку базуються на узагальнених теоретичних положеннях наукових розробок вітчизняних 
вчених Саблука П.Т., Дем’яненка М.Я., Дусановського С.Л., Лукінова І.І., Маліка М.Й., Шпичака О.М., 
Юрчишина В.В. та інших науковців. Ці вчені створили міцний теоретичний фундамент названої 
проблеми, вирішено багато її практичних аспектів. Незважаючи на значну кількість публікацій у 
вітчизняній економічній літературі, теоретична концепція інфраструктурного забезпечення 
функціонування ринку має ще неповний характер, залишається ще багато невирішених проблем, які 
достатньо дискусійні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз становлення та розвитку ринку 
сільськогосподарської продукції, зокрема її реалізація через такі об’єкти ринкової інфраструктури як 
ринки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкових перетворень в Україні має 
бути створене відповідне ринкове середовище, в якому має розвиватись аграрна економіка. Ринкова 
інфраструктура характеризує собою систему підприємств, організацій, служб, інших формувань, які 
забезпечують процес реалізації сільськогосподарської продукції. Це торгуючі формування, до яких 
відносяться торгові біржі, оптова та оптово-роздрібна торгівля, продовольчі ринки населених пунктів. 
Вони покликані обслуговувати процес ринкового товарообміну, забезпечувати його надійність, 
прозорість, стабільність [1].  

Ринок сільськогосподарської продукції – це складне та багатогранне явище, яке, маючи свої 
специфічні риси, відрізняється від ринків інших видів продукції. Основною такою рисою є те, що на 
цьому ринку реалізуються стратегічні види продукції (зерно, молоко, м’ясо, тощо), від яких залежить 
продовольча безпека держави [3]. Внаслідок цього в даній галузі можна спостерігати, в окремих 
випадках, жорстке державне регулювання. Складність ситуації в процесі реалізації 
сільськогосподарської продукції полягає в тому, що нерідко ціни на неї встановлюються не 
виробником (виходячи з фактичної собівартості), а споживачами (заготівельними пунктами, 
трейдерами, посередниками, тощо), що в умовах ринкових відносин є неприпустимим. 

Метою створення продовольчого ринку є більш повне забезпечення населення 
сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки, сприяння сільськогосподарським 
товаровиробникам і переробним підприємствам у нарощуванні обсягів виробництва та посилення 
здорової конкуренції на споживчому ринку. 

Значний асортимент сільськогосподарської продукції споживається населенням у свіжому 
вигляді і реалізовується споживачам через ринки, власні магазини, ларьки, палатки. У структурі 
реалізованої сільськогосподарської продукції даний канал займає 7,8%, а вартість реалізованої 
продукції за досліджуваний період зросла з 50925,3 тис. грн. в 2005 році до 170036,0 тис. грн. в 2009 
році. 

За кількістю ринків з продажу споживчих товарів по Україні Хмельницька область займає 7 місце 
серед всіх областей. В регіоні у  2009 році  налічувалось 112 ринків, що на 6,7% менше, ніж в 2005р. 
(табл. 1). За досліджуваний період найбільше зменшилася кількість продовольчих ринків – на 47,1%, 
змішаних – на 22,3%. Натомість кількість непродовольчих риків зросла на 24,5%.  

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 116 

Таблиця 1  
Кількість ринків з продажу споживчих товарів в Хмельницькій області 

(на кінець року) 
у тому числі Роки Всього продовольчі непродовольчі Змішані 

2005 120 17 49 54 
2006 125 8 64 53 
2007 119 9 63 47 
2008 118 8 63 47 
2009 112 9 61 42 

2009р. в % до 2005р. 93,3 52,9 124,5 77,7 
Джерело: [4], [5] 

З загальної кількості ринків 22 належали фізичним особам-підприємцям, їхня кількість за рік 
збільшилась на 14%. На ринках налічувалось 38,8 тис. торгових місць. Порівняно з 2005 роком їх 
кількість зменшилась на 2,0%. Найбільша частка торгових місць (55,4%) зосереджена на ринках м. 
Хмельницького. 

Виходячи з проведених досліджень щодо наявності і використання торгової мережі на ринках 
Хмельниччини, можна зробити висновок, що загальна кількість ринків протягом досліджуваного 
періоду зменшилась на 6,7%, через що загальна кількість торгових місць зменшилась на 770 одиниць. 
Проте кількість павільйонів на ринках збільшилась на 10 одиниць, але торгові місця в них зменшилася 
на 84 одиниці. Кількість кіосків і лотків на території ринків також збільшилась на 497 одиниць і 
відповідно місць в них на 906 одиниць.  

Для зручності продавців сільськогосподарської продукції на території ринків знаходяться 
лабораторії ветсанекспертизи, холодильне устаткування, камери сховищ, ваги настільні.  

Незважаючи на зменшення чисельності ринків, обсяг їх товарообороту за досліджуваний період 
зріс на 21%, а це означає, що об’єми реалізованої сільськогосподарської продукції на ринках 
збільшуються з кожним роком. 

На початку 2010 року на 112 ринках області налічувалось 5829 торгових місць для продажу 
сільськогосподарської продукції, які складають 15% від загальної кількості. На критих ринках виділено 
615 (83,2%) торгових місць для реалізації сільськогосподарської продукції. У павільйонах для 
сільськогосподарської торгівлі виділено 1949 (75,3%) торгівельних місць, а місць на критих і відкритих 
столах - відповідно 2837 (51,9%) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Наявність і використання торгової мережі на ринках  

Хмельницької області на 1 січня 2010 року 
(одиниць) 

На них місця для продажу 

 Усього Сільгосп-
продукттів 

Продоволь-
чих товарів 

(без сільгосп-
продуктів) 

Непро-
доволь-
чих 

товарів 

Свійсь-
ких та 
інших 
тварин 

Усього ринків 112 х х х х 
       на них торгових місць 38842 5829 3751 29227 35 
Криті ринки 3 х х х х 
       у них торгових місць 739 615 100 24 – 
Павільйони 74 х х х х 
       у них торгових місць 2589 1949 295 345 – 
Криті та відкриті столи, торгових місць 5470 2837 1067 1566 – 
Кіоски (контейнери тощо) 23142 х х х х 
      у них торгових місць 23712 73 1908 21731 – 
Лотки (палатки) 4513 х х х х 
      у них торгових місць 4789 78 312 4399 – 
Місця для торгівлі з транспортних засобів, 
торгових місць 1287 277 69 906 35 

Магазини – усього 428 х х х х 
Об’єкти ресторанного господарства 37 х х х х 
Уся площа ринків, тис.м2 799,2 х х х х 
      з неї відведена під торгівлю 447,5 х х х х 

Джерело: [7] 

Усі ринки займають площу 80 гектарів, з якої 45 гектарів відведено під торгівлю. На початок 2010 
року на ринках нараховувалось 38,8 тис. торгових місць, до яких включені місця у критих ринках, 
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павільйонах, на критих та відкритих столах, в кіосках, палатках, лотках, а також місця для торгівлі з 
транспортних засобів. В середньому на один ринок області припадає 347 торгових місць. 

Сучасний ринок – підприємство з супутніми інфраструктурами: це і магазини, і павільйони, і 
об’єкти ресторанного господарства, і автостоянки, і кімнати особистої гігієни. На 1 січня 2010 р. на 
території ринків працювало: 401 магазин, 74 павільйони, 37 об’єктів ресторанного господарства (кафе, 
барів, кіосків тощо). Крім того, на балансі ринків нараховувалось 27 магазинів, що знаходяться поза 
територією ринків. 

Сьогодні ринок є суб’єктом господарювання, функціональними обов’язками якого є надання 
послуг та створення для продавців і покупців належних умов в процесі купівлі-продажу товарів. Для 
покращення умов праці приватних підприємців і сервісу для покупців на ринках проводиться 
будівництво нових об’єктів торгівлі, модернізація та переобладнання торгових місць. Так, місця на 
критих та відкритих столах замінюються на кіоски (контейнери), лотки (палатки). Для поліпшення 
забезпечення населення продовольством на ринках досліджуваного регіону виділено 73 місця в 
кіосках та 78 місць в лотках. Аграрним виробникам виділено 277 місць на ринках для продажу 
виробленої продукції з транспортних засобів, що є досить зручним. 

Під торгівлю сільськогосподарською продукцією на ринках відведено майже 6 тис. торгових 
місць, де за 2009 рік населенню було реалізовано 97,7 тис. тонн зерна, 1,8 тис. тонн м’яса, сала, птиці; 
202 тонни картоплі; 1,1 тис. тонн овочів; 2,6 тис. тонн плодів і ягід; 101 тонн молока. Оборот від 
продажу усіх сільгосппродуктів на ринках склав більше 330 млн.грн. (рис. 1). 

540,2 540,1 482,5
769,8

976,8

512

204
460 387

202

691 696

1773

1336
1062

2934

1596 1628
1865

2639
2817

4124
3859

5586

1818

953

239 206
77 1010

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009

Зернові та зернобобові, тис. ц. Картопля, т.
Овочі, т. Плоди і ягоди, т.
Худоба і птиця, т. Молоко і молочні продукти, т.

 
Джерело: [2] 

Рис. 1. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами  
Хмельницької області на ринку, через власні магазини, ларьки, палатки  

 
Функціонування аграрного ринку і забезпечення стійких перспектив продовольчої безпеки та 

підвищення доходів сільгосптоваровиробників залежать від інфраструктурних умов. Відсутність 
ефективних, доступних для дрібного товаровиробника каналів реалізації сільськогосподарської 
продукції виступає обмежувальним фактором щодо справедливого перерозподілу вартостей у 
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механізмі ціноутворення. Таке положення речей продукує неефективність ринкового механізму, 
спричиняє прояви асиметрії у взаємовідносинах „виробник – торгівля”, збільшення витрат на 
організацію збутової діяльності. Отже, є необхідним узгодження інтересів селян-виробників 
агропродукції через механізм кооперування, створення системи оптової і оптово-роздрібної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією на засадах кооперації. Для цього вважаємо за необхідне 
створення в містах, починаючи з районних центрів, оптових ринків сільськогосподарської продукції 
(„Агромаркетів”). Вказані структури створюються за принципами оптового ринку і базуються на досвіді 
європейських країн: оптовий ринок Bronisze (м. Варшава, Польща) [8], Budapest Wholesale Market 
(Угорщина), Großmarkt Hamburg (Німеччина) та багато інших.  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження сучасного стану ринку аграрної продукції 
виявило невирішеність проблеми її збуту, внаслідок чого є значні втрати. Обсяги реалізації 
сільськогосподарської продукції на ринках безпосередніми товаровиробниками є мізерними і 
становили за останні роки лише 2-3% від загального продажу. Результативна робота ринків дозволить 
забезпечити ефективність всього ринкового механізму, прискорити надходження продукції до 
споживачів.  

Нова ринкова структура – „Агромаркет” створюється як акціонерне товариство та підтримує 
прямі зв’язки з виробниками і переробниками сільськогосподарської продукції і виключає будь-які 
посередницькі зв’язки при цьому. В той же час він стає потужним інструментом регулювання цін на 
продовольство, оскільки буде орієнтуватися як на собівартість продукції у виробника, так і на 
фінансові можливості споживача, тим самим стримуючи інфляційні процеси. 
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Анотація 

Досліджено місце і роль ринків у процесі реалізації сільськогосподарської продукції аграрних 
підприємств. Запропоновано створення нової ринкової структури, яка покликана оптимізувати 
взаємовідносини виробників та споживачів сільськогосподарської продукції. 

Ключові слова: ринкова інфраструктура, аграрний ринок, оптовий ринок. 
 

Аннотация 
Исследовано место и роль рынков в процессе реализации сельскохозяйственной продукции 

аграрных предприятий. Предложено создание новой рыночной структуры, которая призвана 
оптимизировать взаимоотношения производителей и потребителей сельскохозяйственной 
продукции. 

Ключевые слова: рыночная инфраструктура, аграрный рынок, оптовый рынок. 
 

Annotation 
The place and role of markets in the process of agricultural production of agricultural enterprises. 

Creation of new market structure that is designed to optimize the relationship of producers and consumers of 
agricultural products. 

Key words: market infrastructure, farm market, wholesale market. 
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РЕГІОНАЛЬНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  
 
Постановка проблеми. Нестабільність соціально-економічного розвитку держави, суттєві 

регіональні диспропорції у рівнях та якості життя населення сприяють зростанню соціальної напруги у 
суспільстві, особливо у сімейному середовищі.  

Для країни, що переживає соціально-економічні трансформації, ставлення до сім’ї як головного 
середовища формування суспільства є своєрідним мірилом цивілізованості. Постає гостра потреба в 
обґрунтуванні засад не лише регіональної політики, але й регіональної сімейної політики. В Україні 
впродовж десятиліття незалежності регіональна політика не належала до пріоритетів внутрішньої 
політики держави, що означало, в свою чергу, відсутність структурованого і ефективного 
регіонального управління. Розробка концепції регіональної політики в Україні, на жаль, набула 
характеру чергової “кампанії”, єдиним результатом якої стало – кілька проектів концепцій державної 
регіональної політики України [6], а розвиток засад регіональної сімейної політики завершився 
схваленням Концепції державної сімейної політики [13]. Все це спонукає продовжувати дослідження в 
сфері регіональної політики, особливо в контексті розвитку сімейних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Регіональна політика – поняття, яким широко 
оперують науковці різних галузей, особливо економісти. Основи регіоналістики були закладені 
Й. Тюнером, А. Вебером, У. Ізардом, Е. Алаєвим. Основні аспекти регіональної політики України 
розглядаються у працях М. Долішнього, Б. Данилишина, Я. Жаліла, Б. Кваснюка, В. Керецмана, 
М. Козоріз, Е. Лібанової, В. Мікловди, Я. Олійника, С. Пиріжкова, Д. Стеченка, М. Чумаченка, 
В. Симоненко, З.С. Варналія, В.А. Поповкіна, В. Семиноженко та ін. Окрім того в Україні 
сформувалися цілі школи регіоналістики: Львівська наукова школа економічної та соціальної 
регіоналістики; регіональні дослідження проводяться в Інституті економіки промисловості НАН 
України; Національному Інституті стратегічних досліджень. В цих умовах виникають потреби 
розширення тематики досліджень в сфері формування ефективної регіональної сімейної політики. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розкриття теоретичних основ понять «регіональна 
політика», «сім'я», «сімейна регіональна політика» та визначення взаємозв’язку між ними.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «регіональна політика» досить широке 
та неоднозначне, що породжує суттєві відмінності у підходах до визначення терміна. Так, Е. Алаєв 
трактував регіональну політику як сферу діяльності з управління економічним, соціальним та 
політичним розвитком країни в просторовому, регіональному аспекті, тобто пов’язану з 
взаємовідносинами між державою і районами, а також районів між собою [1, с. 189].  

В.Симоненко регіональну політику розуміє: з одного боку, як чітко опрацьовану в законодавчому 
аспекті практичну діяльність держави в усіх регіонах країни, а з другого – як соціально-економічну 
політику, здійснювану на базі загальнодержавного законодавства самими регіонами для досягнення 
тих чи інших регіональних цілей та завдань [15, с. 31].  

У М. Долішнього знаходимо трактування терміну «регіональна політика» як у широкому так і у 
вузькому значенні. У широкому трактування під регіональною політикою розуміється: політика, яку 
здійснює держава по відношенню до регіонів, і самі регіони в межах наданих їм прав і повноважень. 
Регіональна політика реалізується за допомогою методів, що враховують історичну, етнічну, 
соціальну, економічну та екологічну специфіку регіонів. У вузькому розумінні: регіональна політика – 
це дії держави, тобто державна регіональна політика [5, с. 17].  

Семиноженко В.П. трактує регіональну політику як діяльність держави, спрямовану на 
адміністративно-економічну оптимізацію регіональної структури країни та відносин між центром і 
територіями з метою забезпечення збалансованого розвитку за рахунок максимально ефективного 
використання існуючих внутрішніх ресурсів і заохочення зовнішніх в умовах глобалізації міжнародної 
економіки [14].  

Російські дослідники Н.І.Ларіна та А.А. Кисельников трактують регіональну політику як засіб 
державного регулювання соціально-економічних процесів у проблемних регіонах держави і зняття 
соціального і екологічного напруження [8, с. 4]. 

Російські вчені регіональну політику визначають як сферу діяльності по управлінню політичним, 
економічним, соціальним і екологічним розвитком країни у просторовому, регіональному аспекті, 
відображення взаємовідносин між державою і регіонами та регіонів між собою [2, с. 19] 
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У серії статей “Региональная политика России: концепции, проблемы, решения” під 
регіональною політикою розуміють таку систему намірів і дій, яка реалізує інтереси держави по 
відношенню до регіонів і внутрішні інтереси самих регіонів такими методами і способами, які 
враховують природу сучасних регіональних процесів, і яка здійснює все вищесказане переважно у 
структурі між- і внутрірегіональних зв`язків [9, с. 51].  

За об’єкт регіональної політики приймають весь спектр соціально-економічних процесів, що 
відбуваються на конкретній території. До основних об’єктів належать виробничі, соціальні, грошово-
фінансові процеси. Суб’єктами регіональної політики виступають центральні органи законодавчої та 
виконавчої влади, органи регіонального управління та місцевого самоврядування. Детальніше 
суб’єкти та об’єкти регіональної політики зображено на рис 1. 

Регіональна політика поділяється за типами на стимулюючу, компенсуючи, адаптивну, а також 
розглядається як органічна складова загальнодержавної політики. Вихідними положеннями її 
формування виступають ступінь економічної міцності регіонів та рівень життя населення, політичне, 
екологічне, релігійне становище. Така політика, з одного боку, спрямовується на забезпечення 
всебічного розвитку регіонів, а з іншого – на збереження територіальної цілісності держави.  

Регіональна політика держави будується на певних принципах, серед яких: пріоритет 
загальнонаціональних інтересів; законодавче забезпечення прав і повноважень суб’єктів регіональної 
політики; поєднання інтересів; врахування особливостей регіонів; об’єктивність; збалансування 
критеріїв соціальної справедливості та загальнонаціональної ефективності; партнерство [5, с. 24]. 
Основні принципи здійснення державної регіональної політики доповнено у Концепції державної 
регіональної політики [12] та Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [4]. У 
Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року зазначається, що політика 
регіонального розвитку в Україні на сучасному етапі базуватиметься на таких основних принципах: 
програмування – використання довгострокових стратегій, планів та програм розвитку як на 
державному, так і на адміністративно-територіальному рівні.; концентрації – концентрація ресурсів, 
формування опорних регіонів; додатковості – фінансування, як з державного, так і з місцевого 
бюджету; субсидіарності – надання адміністративної (управлінської) послуги максимально наближено 
до її безпосереднього споживача; збалансованого розвитку – диференційована підтримка регіонів; 
партнерства – тісна співпраця між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, суб'єктами господарювання в процесі реалізації 
Стратегії; єдності – забезпечення суспільної єдності, яка полягає у зменшенні відмінностей між 
окремими регіонами у використанні людських ресурсів та рівні життя населення. 

Одним із основних завдань регіональної політики, на нашу думку, є забезпечення стабільного 
соціально-економічного розвитку регіону. Необхідною умовою цього розвитку є створення умов за яких 
сім'я, як основна соціально-економічна одиниця суспільства, здатна повноцінно виконувати свої 
функції, для цього необхідно здійснювати ефективну регіональну сімейну політику. Регіональна 
сімейна політика, як складова сімейної політики держави, повинна спрямовуватись на забезпечення 
сприятливих умов розвитку сім'ї, реалізації сім’ями своїх функцій, підвищення ролі сім'ї як основного 
осередку економічного, соціального, культурного та демографічного розвитку.  

Отже, регіональна сімейна політика – складова державної регіональної соціальної політики, що 
передбачає впровадження та ефективного застосування сукупності заходів, які б створили умови для 
рівних можливостей функціонування та розвитку сімей, забезпечили єдині стандарти рівня та якості 
життя, можливостей реалізації власного потенціалу членами сімей.  

Одним з основних об’єктів регіональної політики держави у забезпеченні сталого та 
збалансованого розвитку регіонів повинно стати гармонійне функціонування сімейних організмів. Сім’я 
як один з найдавніших соціальних досягнень людства відіграє виняткову роль в житті суспільства. В 
економічній науці під сім’єю розуміють усвідомлено організоване на основі шлюбу та родинно-кровних 
зв’язків об’єднання незначної кількості людей, члени якої пов’язані спільністю проживання, веденням 
спільного господарства та прагненням у процесі життєдіяльності реалізувати соціальні, економічні та 
духовні потреби кожного індивіда.  

У політико-економічному контексті сім’я – це первинна ланка соціально-економічної системи, що 
базується на приватній власності (в трудовій і нетрудовій формах), веде спільне домашнє 
господарство на принципах взаємодопомоги, здебільшого забезпечує відтворення основної 
продуктивної сили, а також певною мірою формує деякі інші фактори виробництва, реалізуючи при 
цьому власні, колективні і суспільні інтереси [11, с. 326].  
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Рис. 1. Структура регіональної політики  

Складено автором на основі джерел: [5, с. 17–19; 3, с. 29] 

 
У наш час відбуваються постійні та незворотні зміни в структурі сім’ї, механізмі її 

функціонування, дітородних орієнтаціях, які одержали назву трансформації сім’ї, основні причини та 
наслідки якої представлені на рис. 2.  

На трансформацію інституту сім’ї впливають системні кризові явища в економічному та 
суспільному житті держави, глобалізаційні процеси в ринкових відносинах та супутні до них тенденції 
(безробіття, посилена міграція населення, послаблення родинних зв’язків тощо), незбалансована 
регіональна політика, що справляють негативний вплив на сімейні традиції. 
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Рис. 2. Трансформація сімейних відносин  
Джерело : Розроблено автором 

Саме регіональна сімейна політика повинна сприяти послабленню негативних 
трансформаційних процесів у сімейному середовищі, до яких можна віднести: зниження показників 
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шлюбності населення; постійне підвищення середнього віку осіб, що вступають у перший шлюб; 
збільшення питомої ваги незареєстрованих шлюбів в їхній загальній кількості; зростання кількості 
одностатевих шлюбів; зростання кількості дітей, народжених поза шлюбом; збільшення кількості 
розлучень, неповних сімей; самотніх людей; стрімке падіння народжуваності; радикальні зміни ролі 
жінок у соціально-економічному житті; зміни в суспільній свідомості, виникнення нових форм і 
цінностей сімейного життя [10, с. 38-64].  

Висновки з проведеного дослідження. В Україні на державному рівні не затверджено 
жодного документа, який би визначав та регулював основні напрямки розвитку сімейної політики на 
регіональному рівні. Державна сімейна політика регулюється лише Концепцією державної сімейної 
політики [13]. На рівні державної регіональної політики теж прийнято лише Концепцію державної 
регіональної політики, яка остаточно затверджена не була. Відсутність належного нормативно-
правового поля не дозволяє здійснювати ефективну регіональну політику, яка б забезпечувала сталий 
та гармонійний соціально-економічний розвиток регіонів та сімейних інститутів.  

Основними принципами розвитку сімейної регіональної політики повинні стати: незалежність 
сім'ї та окремих її членів від зовнішніх впливів у прийнятті рішень; соціальне партнерство, що 
передбачає розподіл відповідальності за сім'ю між її членами та державою; самодостатність сім'ї, що 
забезпечується створенням умов для самостійного виконання своїх функції; соціальна захищеність 
сім'ї; ґендерна рівність у розподілі сімейних ролей та виконанні сімейних обов’язків; соціальна участь, 
що означає активну діяльність громадян у сфері сімейної політики на всіх рівнях [7, с. 80]. 
Запровадження активної сімейної політики на регіональному рівні повинно стати базою для виходу 
держави на якісно новий рівень соціально-економічного розвитку. 
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Показано трансформацію сімейних відносин та необхідність розробки державної регіональної 
сімейної політики.  
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политика ». Представлены авторская трактовка структуры и субъектов региональной 
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МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах поширення глобалізаційних процесів зростає роль 

та значення активної регіональної політики, де особливої актуальності набуває проблема ефективного 
використання економічного потенціалу регіонів. Тобто, постає об’єктивна необхідність підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, враховуючи як внутрішні так і зовнішні чинники. Саме ця проблема 
вимагає подальшого дослідження та вирішення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями регіональної конкурентоспроможності 
та впливом на неї державної регіональної політики займаються відомі зарубіжні та вітчизняні вчені – 
М. Портер [8], В. Відяпін, М. Степанов [9], Н. Калюжнова [6], З. Варналій [2], З. Герасимчук [3], М. 
Долішній [4], Л. Ковальська [5], Л. Петкова [7]  та ін.  

Аналітична оцінка процесів регіонального розвитку України засвідчує поширення негативних 
тенденцій, зокрема, поглиблення регіональних диспропорцій, загострення економічних та соціальних 
проблем регіонів. Причиною таких тенденцій є відсутність дієвої системи реалізації державної 
регіональної політики, сформованого ефективного організаційно-економічного механізму підвищення 
конкурентоспроможності регіону. 

Постановка завдання. Метою статті є вдосконалення організаційно-економічного механізму 
регіонального розвитку України та підвищення конкурентоспроможності, визначення методів та 
інструментів впливу на процес забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед тим як перейти до розгляду проблеми 
підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, необхідно визначити виклики глобалізації для 
України.  

Головними негативними наслідками глобалізації є: 
– витіснення слабких вітчизняних виробників на користь більш успішних іноземних конкурентів; 
– загроза збільшення імпортної залежності через витіснення вітчизняних виробників з провідних 

позицій національного ринку;  
– небезпека відтоку ресурсів у більш розвинуті регіони;  
– залежність розвитку країни від руху міжнародного спекулятивного фінансового капіталу. 
Також набуття членства в СОТ та участь у світових інтеграційних процесах формують нові 

виклики, перспективи та можливості підвищення конкурентоспроможності регіонів України. 
Конкурентоспроможність регіону в умовах посилення суперечностей глобалізації виступає як 

готовність відповідати на виклики глобального середовища; здатність адаптуватися до зміни умов, до 
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пошуку і захисту локальних конкурентних переваг, підтримання або покращення позиції регіону в 
глобальній конкуренції. 

Механізм управління конкурентоспроможністю на регіональному рівні  розглядається як 
складова частина системи управління, що являє собою систему конкретних інструментів (важелів), 
організаційно-правових та економічних методів, за допомогою яких здійснюється вплив на чинники, від 
яких залежить повнота та ефективність використання економічного потенціалу регіону. 

Конкурентоспроможність регіону визначається наявністю, станом та рівнем використання його 
економічного потенціалу, тому завдання стимулювання конкурентоспроможності регіону може бути 
визначене як завдання стимулювання ефективного використання економічного потенціалу регіону. 
При цьому виникає необхідність збалансованості темпів нарощення складових економічного 
потенціалу та соціально-економічної ефективності його реалізації. 

Для удосконалення управління регіональним розвитком запропонований наступний механізм 
підвищення конкурентоспроможності регіону (рис.1). 

 
Рис. 1. Механізм підвищення конкурентоспроможності регіону 

 
На вході механізму постають можливості, за допомогою використання яких забезпечується 

процес підвищення конкурентоспроможності регіону. 
Під процесом забезпечення підвищення конкурентоспроможності регіону розуміється найкраще 

з позиції ефективності використання природних, трудових, інвестиційних, інноваційних ресурсів, 
інфраструктури, галузевої структури регіону  та територіальної організації виробничої  системи 
регіону, його внутрішніх та зовнішніх зв’язків. 

В такому контексті виділені три напрями досягнення кінцевої мети – підвищення ефективності 
використання потенціалу регіону, функціональної спеціалізації та експортної структури регіону. 
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Для досягнення цілей управління конкурентоспроможністю регіону місцеві органи влади у 
відповідності до наданих їм повноважень повинні впливати на економічні процеси в регіоні шляхом їх 
регулювання. 

Методами впливу на процес підвищення конкурентоспроможності визначені організаційні, 
правові та економічні. 

Організаційні методи включають: 
– узгодження повноважень та відповідальності між рівнями влади з питань підвищення 

конкурентоспроможності регіону, де важливими завданнями мають бути розвиток регіональної 
зовнішньоекономічної інфраструктури, розробка регіональних проектів з іноземного інвестування з 
наданням інвесторам пільг на місцевому рівні; 

– створення регіональних та міжрегіональних органів, діяльність яких спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності (Ради конкурентоспроможності регіону, регіонального комітету з підвищення 
конкурентоспроможності, агентств регіонального розвитку); 

– удосконалення міжбюджетних відносин, де реальними заходами мають бути збільшення 
частки бюджетних надходжень, що залишаються на місцевому рівні, запровадження податку на 
нерухомість, розширення місцевих зборів. 

В основу правових методів впливу на конкурентні відносини покладені: законодавчо-нормативна 
база, стратегічне планування, прогнози та програми регіонального розвитку. 

На сучасному етапі в Україні існує певна законодавчо-нормативна база регіонального розвитку – 
Конституція України, закони (про місцеве самоврядування, про захист економічної конкуренції, про 
обмеження монополізму, стимулювання розвитку регіонів), стратегії національного та регіонального 
розвитку. Головними її складовими можна визначити Закон «Про стимулювання розвитку регіонів» та 
Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року. 

В Законі «Про стимулювання розвитку регіонів» визначений механізм планування розвитку 
регіонів, відповідно до якого Кабінет Міністрів України формує державну стратегію регіонального 
розвитку, а на її основі місцеві органи влади розробляють регіональні стратегії. Узгодження стратегій 
та визначення участі  в їх реалізації державних, та місцевих органів здійснюється у формі угод, які 
укладаються між КМУ та регіональними органами – Верховною Радою АРК, обласними радами.  

В Державній стратегії визначені стратегічні завдання політики регіонального розвитку та 
напрями соціально-економічного розвитку кожного регіону держави.  

Однак, ці документи містять ряд недоліків, серед яких можна визначити наступні: стратегія не 
враховує світові тенденції та глобальні ризики; державна та регіональні стратегії на мають сили 
закону, це означає, що вони не є обов’язковими до виконання; методами регулювання визначені 
безпосередня допомога  регіонам за рахунок коштів Державного бюджету. Однак, найбільш 
ефективними засобами розвитку є непрямі методи, зокрема, створення умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу. 

Тому законодавчо-нормативна база, процеси стратегічного планування та прогнозування 
потребують подальшого удосконалення, зокрема, стосовно регулювання міжбюджетних відносин, 
ресурсного забезпечення, обов’язкового характеру завдань, довгостроковості цілей та врахування 
глобальних викликів. 

Економічними методами впливу на процеси підвищення конкурентоспроможності регіонів  
визначені оподаткування та грошово-кредитне регулювання.  

За допомогою зміни рівня оподаткування і державних витрат можуть регулюватися такі 
найважливіші індикатори економіки, як сукупний попит, економічне зростання, інфляція та ін. Органи 
влади через рівень оподаткування, порядок обчислення податкової бази і системи податкових пільг та 
обмежень визначають, з одного боку, величину доходів державного бюджету, з іншого – регулюють  
ділову активність господарюючих суб’єктів. Важливим елементом податкової політики є механізм 
розподілу податків між центральним і місцевими бюджетами.  

За широтою впливу інструменти регіонального регулювання поділяються:  
– загальні – впливають на поведінку багатьох суб’єктів у визначених регіонах з метою 

підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
– адресні – здійснюють безпосередній вплив на діяльність окремих суб’єктів регіональної 

економіки з метою стимулювання їх активної участі в процесі регіонального відтворення. 
В числі загальних інструментів регіональної економічної політики, які здатні реально 

стимулювати економічне зростання та здійснювати підтримку проблемних регіонів, важливо  
використовувати диференційовані за регіонами нормативи, податкові ставки та умови 
загальнодержавної бюджетно-податкової, грошово-кредитної, інвестиційної політики. Наприклад, для 
різних регіонів можуть бути встановлені різні ставки податків, окремі регіони можуть одержати пільгові 
кредити тарифи або  субсидії.  

 На перший погляд регіональна диференціація умов бюджетно-податкової політики виглядає як 
досить ефективний засіб для вирішення проблем окремих регіонів. Дійсно, за рахунок диференціації 
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ставок податків можна збільшити попит у регіонах, в яких він є недостатнім, і навпаки, зменшити попит 
у регіонах, які зазнають його надлишковий тиск. До аналогічних результатів приводять трансферти 
уряду, направлені на проблемні регіони. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості 
використовуються для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів між регіонами з метою 
вирівнювання їх розвитку. Проте, вплив цих інструментів на регіон обмежується безліччю чинників. 
Спроби стимулювати виробництво в окремих регіонах через збільшення кінцевого попиту в них за 
допомогою заходів податкової політики реалізуються через систему міжрегіональних і 
внутрішньорегіональних взаємодій. Їх ефективність залежить від співвідношення результатів цих 
взаємодій і викликаного ними ефекту розповсюдження, тобто впливу зміни кінцевого попиту на 
підтримуваний регіон і через нього поширення на інші регіони. Надмірне використання цих 
інструментів приводить до обмеження конкурентного середовища в регіоні. 

Адресні інструменти визначаються в залежності від вибору об’єкта впливу – праця або капітал, і 
вибору напрямків впливу – внутрішні чи зовнішні перетворення умов діяльності. Так, в якості 
інструментів стимулювання зайнятості важливо використовувати програми підготовки, перепідготовки 
кадрів, спеціальні виплати надбавок, фінансові пільги і гранти, соціальні умови; в якості інструментів 
стимулювання капіталу – гранти і субсидії на покращення якості організації виробництва, техніко-
технологічне вдосконалення, підвищення ефективності ринку капіталів.  

Різниця між загальними та адресними інструментами регулювання полягає в тому, що 
використання перших націлене на зміну територіального розподілу попиту на товари, коли 
регулювання здійснюється в рамках досягнення рівноваги на міжрегіональному ринку; останніх – для 
прямого впливу на пропозицію товарів, коли вплив здійснюється на рішення підприємств та 
домогосподарств. 

Для державних підприємств інструменти регулювання мають сприяти розвитку 
високотехнологічних виробництв за прямої участі держави у їх створенні та функціонуванні залежно 
від специфіки регіону (біотехнології, інформаційні технології, високотехнологічна продукція 
машинобудівного комплексу). 

Державне регулювання стосовно суб’єктів великого бізнесу має сприяти їх виходу на зовнішні 
ринки через відкриття корпорацій. Його доцільно здійснювати у формі державної підтримки 
зазначених суб’єктів у конкурентній боротьбі з іноземними виробниками за допомогою валютного, 
митного, нетарифного регулювання. 

Регулювання у сфері малого та середнього бізнесу має забезпечити стимулювання економічної 
активності населення, поширення інновацій, задоволення попиту на споживчі товари та послуги на 
внутрішньому ринку. Це має відбуватись шляхом налагодження ефективної дії ринкових стимулів 
розвитку у формі державних гарантій і субсидування кредитів, податкових пільг, прискореної 
амортизації, надання допомоги в організації бізнесу та підготовці кадрів.  

Стимулювання малого та середнього бізнесу розглядається як один з ефективних напрямів 
підвищення конкурентоспроможності регіону. Ефективність його обумовлена тим, що малі 
підприємства здатні у відносно короткі терміни створити в регіоні робочі місця для робочої сили різної 
кваліфікації; вони відіграють важливу роль в інноваційній сфері, швидко адаптуючись до виробництва 
нових продуктів і нових технологій; їх створення не вимагає реалізації великих інвестиційних проектів. 

Регіональна політика держави повинна спрямовуватись на ефективне використання потенціалу 
регіону з метою досягнення стратегічних цілей і завдань сталого соціально-економічного розвитку 
країни.  

Саме тому, слід чітко планувати для якого регіону, залежно від інтегральної оцінки 
регіонального потенціалу і рівня його використання та діагностики проблем регіону  важливо 
використовувати ті чи інші інструменти регіональної політики. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, реалізація запропонованого 
організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю регіонів з використанням 
диференційованих підходів до вибору методів регіональної політики та застосуванням конкретних 
інструментів регулювання, на наш погляд, здатна забезпечити можливості регіональних органів влади 
щодо підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів та довгострокове економічне зростання на 
якісно новій основі. Суттєвим недоліком діючих  інструментів регіональної політики є те, що в Україні 
немає поки що чіткого розмежування видів інструментів. Це пояснюється, з одного боку, 
незавершеністю процесу формування самої регіональної політики, з іншого – нестабільністю 
законодавства з регіональної політики. Регулювання регіонального розвитку має бути спрямоване, 
насамперед, на посилення конкурентних відносин, і в першу чергу, за рахунок скорочення прямої 
фінансової допомоги та переходу до переважного використання пільг та гарантій. 
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Анотація 

В статті розглянуті виклики та можливості регіонального розвитку України  в умовах 
глобалізації. Висвітлений організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю 
регіонів з виділенням конкретних інструментів впливу на процеси підвищення 
конкурентоспроможності регіонів. 

Ключові слова: регіональний розвиток, конкурентоспроможність регіону,  інструменти 
регулювання, організаційно-економічний механізм. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вызовы и возможности регионального развития Украины в условиях 
глобализации. Освещен организационно-экономический механизм управления 
конкурентоспособностью регионов с выделением конкретных инструментов влияния на процессы 
повышения конкурентоспособности регионов. 

Ключевые слова: региональное развитие, конкурентоспособность региона, инструменты 
регулирования, организационно-экономический механизм. 

 
Annotation 

The article deals with the challenges and opportunities for regional development of Ukraine under 
globalization. Describes the organizational and economic mechanism of competitiveness of regions with the 
allocation of specific tools to influence the process of improving the competitiveness of regions. 

Key words: regional development, competitiveness of the region, the tools of regulation, 
organizational and economic mechanism. 
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ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ  
 
Актуальність проблеми. Радіоекологічний комплекс зберігає до цих пір галузеву 

сегментацію, економічну неефективність виробництва, домінування неринкового типу управління, 
відставання темпів росту інноваційної діяльності, незабезпечення належної безпеки людей і довкілля. 
Не сформовані методологічні підходи до формування механізму управління інтегрованими процесами 
радіоекологічного комплексу в умовах зростання нестабільності зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Різні аспекти проблеми економіко-екологічної безпеки 
знайшли висвітлення в роботах таких науковців як Волошина С.М., Долішнього М.І., Качинського А.Б., 
Паламарчука М.М., Степанова В.М., Хлобистова Є.В., Гудими О.М., Тітаєвої Н.О.  

Однак ще недостатньо вивченими залишаються питання екологічно безпечного функціонування 
радіоекологічного комплексу України. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад 
екологічно безпечного функціонування радіоекологічного комплексу України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства, тенденції 
науково-технічного прогресу характеризуються підвищенням рівня використання потенційно 
небезпечних технологій та виробництв, які у своїй діяльності використовують джерела іонізуючого 
випромінювання і об’єднані у радіоекологічний комплекс. Проте, поряд з широким спектром переваг 
від їх застосування, існує достатньо висока ймовірність погіршення екологічних характеристик регіонів, 
в яких діють підприємства радіоекологічного комплексу. Тому важливим завданням регулювання 
розвитку радіоекологічного комплексу та його техногенного навантаження на територію є визначення 
принципів формування оптимальної структури радіоекологічного комплексу з урахуванням 
радіоекологічних факторів та умов на всіх стадіях розміщення продуктивних сил. Формування та 
дотримання цих принципів дозволить поєднувати як ефективний розвиток комплексу, так і 
забезпечить економічне зростання регіону та соціальний захист населення, дозволить усунути 
протиріччя між необхідними темпами його розвитку і руйнівною дією на природне середовище та 
суспільство в цілому [3; 5]. 

В Україні, з добре розвинутою атомною енергетикою, практично не існувало правових і 
практичних основ для досконалого ліцензування ядерних і радіологічних установок, тому виникла 
потреба швидкої організації відповідного, незалежного відомства, із значною науково-технічною 
підтримкою. Виходячи з цього, використання досвіду інших країн, в яких система ліцензування 
розвивалась на протязі багатьох років, а також матеріальна і методична підтримка, при організації 
відомства, виявилось доцільною для вітчизняної практики [2; 4]. 

Роль радіоекологічного комплексу в розвитку економіки продовжує зростати. В господарському 
комплексі використовують десятки тисяч джерел іонізуючого випромінювання, щорічно склад яких 
постійно поповнюється. Для більшості з них ступінь їх потенційної небезпеки для людини визначений, 
але не завжди встановлені наслідки для довкілля [1; 8]. 

Принципова особливість процесів, внаслідок яких отримують енергію (електричну, теплову 
тощо) за рахунок реакції поділу атомного ядра полягає в потенційній небезпеці виробництва в 
порівнянні з іншими способами. 

На думку автора, в основу формування екологічно безпечної діяльності радіоекологічного 
комплексу повинні бути покладені такі принципи, що складають нову парадигму регулювання і 
управління ним. 

Принцип системності. В основі цього принципу покладено відношення цілого і частини. Цілим, 
за своїми основними характеристиками, є радіоекологічний комплекс за його значенням і роллю, із 
закладеним в ньому можливостями тотожними сумі його складових частин. Ціле має нові якості, які 
присутні в його частинах і в результаті, що одержуємо в процесі їхньої взаємодії. При цьому кожна 
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складова радіоекологічного комплексу, в свою чергу, має відносну самостійність з притаманними їй 
якісними особливостями і може розглядатися як ціле з своїми складовими частинами. Таким чином, 
кожна частина радіоекологічного комплексу чинить певний вплив на сутність цілого та на його 
розвиток. Отже, кожна ланка радіоекологічного комплексу повинна вивчатися як визначена система 
складових його елементів, як єдність взаємопов’язаних предметів, процесів, технологій, відносин, які 
тісно взаємодіють між собою. 

Принцип виправданості практичної діяльності. Ніяка діяльність не може бути виправдана, 
якщо ефект від неї для суспільства не перевищує викликаного нею збитку. Діяльність, при якій 
можливо утворення надмірного ризику для окремого підприємства, не може бути виправдана, навіть 
якщо ця діяльність вигідна для регіону, території в цілому. 

Принцип оптимізації захисту. Витрати на заходи “індивідуального” захисту підприємства від  
надмірного ризику включаються в суму витрат на реалізацію заходів по забезпеченню 
радіоекологічної безпеки підприємств комплексу, що є елементами безпеки в екологічній сфері. 

Принцип безперервності. Регулювання розвитку комплексу має відповідати масштабу і 
характеру радіоекологічної небезпеки, а також необхідно дотримуватися наступних вимог: 

- відповідальність підприємств і організацій незалежно від форм власності за фінансове і 
матеріально-технічне забезпечення радіоекологічної безпеки своєї діяльності; 

- обов’язкова повна компенсація завданого збитку з боку винуватця виникнення і розвитку 
радіоекологічної небезпечної ситуації; 

- пріоритетність заходів по відновленню природного середовища в зонах надзвичайних 
екологічних ситуацій для органів влади і управління всіх рівнів радіологічного комплексу. 

Принцип комплексності. Доцільно використовувати комплекс методів оцінки радіоекологічного 
ризику. Кожен з методів дає достатньо велику кількість інформації, яка відповідним чином 
аналізується та структурується. Основна мета такої роботи – встановити взаємозв’язок між окремими 
даними, що містяться в різних джерелах. 

Комплексність досягається: заходами з підбору та розстановки кадрів; широким використанням 
технічних засобів безпеки; забезпеченням безпеки персоналу, матеріальних і фінансових ресурсів від 
можливих загроз всіма можливими законними засобами, методами і заходами; здатність системи до 
розвитку і удосконалення у відповідності до змін умов функціонування підприємства. 

Принцип «нульового» ризику. Технологій і виробництв, повністю гарантованих від виникнення 
радіоекологічних небезпек, аварійних та надзвичайних ситуацій, не існує. Тому для управління 
технологіями на підприємствах радіоекологічного комплексу необхідне виконання ряду вимог по 
досягненню або збереженню визначеного рівня надійності самих промислових систем, систем 
контролю і управління виробництвом, визначенню наявності і стану автоматичного виявлення і 
ліквідації надзвичайних та нештатних ситуацій. Всі стани промислового об’єкта радіоекологічного 
комплексу, що визначають рівень радіоекологічної безпеки, повинні прогнозуватися і 
відслідковуватися на стадіях проектування, випробувань та протягом всього їхнього життєвого циклу. 
Прагнучи до забезпечення високої надійності системи, необхідно одночасно мати ефективну службу 
”швидкого реагування” і ресурси для протидії техногенній аварії, що виникає в результаті виходу 
системи з ладу. Відповідним чином необхідно готувати персонал даного об’єкту і населення. 

Висновки з проведеного дослідження. Система вказаних принципів визначає необхідність 
формування нової екологічної парадигми розвитку радіоекологічного комплексу, яка повинна виражати 
об’єктивні потреби економіки, що реформується, екології і суспільства в цілому і яка повинна виявити 
головні, ключові моменти, що дозволять здійснити перехід України на сталий розвиток з найменшими 
економічними і соціальними втратами. Разом з тим необхідно розуміти, що зниження радіоекологічного 
ризику розвитку території при всіх своїх позитивах пов’язано не тільки з залученням додаткових, до вже 
виділених на екологію з економічної і соціальної сфер, фінансових ресурсів, але і зі зміною напрямів 
екологізації розвитку та економічного зростання і, відповідно, певними соціальним проблемами. 

Таким чином, автор підтверджує необхідність формування системи безпеки радіоекологічного 
комплексу, що повинно бути направлено на створення таких умов, за яких на всіх ієрархічних рівнях 
з’явиться можливість удосконалювати і впроваджувати ефективні організаційні форми діяльності і 
управління [6; 7]. 
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Анотація 
У статті розглядаються питання необхідності регулювання розвитку радіоекологічного 

комплексу, визначаються основні задачі та завдання щодо забезпечення безпеки радіоекологічного 
комплексу. Висвітлюються основні принципи екологічного безпечного функціонування 
радіоекологічного комплексу – системності, виправданості практичної діяльності, оптимізації 
захисту, безперервності, комплексності, «нульового» ризику.  

Ключові слова: радіоекологічний комплекс, радіоекологічна безпека, принципи 
функціонування радіоекологічного комплексу, радіаційна безпека. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы необходимости регулирования развития 
радиоэкологического комплекса, определяются основные задачи и задачи по обеспечению 
безопасности радиоэкологического комплекса. Освещаются основные принципы экологического 
безопасного функционирования радиоэкологического комплекса – системности, оправданности 
практической деятельности, оптимизации защиты, непрерывности, комплексности, «нулевого» 
риска. 

Ключевые слова: радиоэкологический комплекс, радиоэкологическая безопасность, 
принципы функционирования радиоэкологического комплекса, радиационная безопасность. 

 
Annotation 

The article examines the need for regulation of the radiological complex, defined the main objectives 
and tasks for the safety of radiation complex. Covers basic principles of environmentally sound operation of 
the complex radiation – consistency, justification of practice, optimization of protection, continuity, 
comprehensiveness, "zero" risk. 

Key words: Radiological complex radiological safety, radiological principles of the complex radiation 
safety. 
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ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ   
ЗРОШУВАНИХ ТА БОГАРНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Постановка проблеми. Практика землеробства, зокрема експлуатації зрошувальних систем і 

поливних земель, поставила ряд питань, які потребують додаткових наукових розробок з метою 
ефективного вирішення проблем  екологізації, економічності та нових методів господарювання. Через 
різке зменшення обсягів фінансування аграрної галузі й відсутність еколого-економічної системи 
управління нею, різко знизилися економічні та екологічні показники зрошуваного землеробства. Для 
забезпечення розвитку соціально-економічної системи як цілісної структури необхідне наукове 
обґрунтування удосконалених еколого-економічних механізмів управління в сучасних ринкових умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати багаторічних досліджень 
В.І. Благодатного, М.В. Калінчика, О.І. Кузнецова, В.М. Трегобчука, широка практика 
сільськогосподарського виробництва на зрошуваних землях в степовій зоні України підтверджують 
висновки професора Зузіка Д.Т., що основними елементами зрошуваних систем для додаткового 
зрошення є: водозабір, мережа і дощувальні машини [3, 4]. Але час  висунув нові аспекти їх 
здійснення не лише за формою (науково-технічний процес іригації), але і за змістом (необхідно 
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використовувати всі наявні резерви від основного зрошення, а не лише базуватися на економії за 
рахунок кліматичного фактору).  

Постановка завдання. Метою статті є розкриття особливостей оптимізації поєднання 
зрошувальних і богарних площ на одному земельному масиві з метою отримання економічно вигідних 
врожаїв на основі обґрунтованої норми зрошувальної води.  

Досвід переконує, що в комплексі заходів, спрямованих на усунення залежності водопостачання 
від неритмічності водовикористання і запобігання непродуктивним скидам води, важливе значення 
має будівництво акумулюючих водосховищ (накопичувачів) і полив додаткових площ (богари). 
Завдяки простоті влаштування і незначних капіталовкладень такі водосховища з кожним роком 
отримують все більше розповсюдження. При проектуванні, будівництві та експлуатації накопичувачів 
слід зосередити увагу на розв’язанні таких питань, як їх місце розташування, види та розміри, 
враховуючи рельєф прилеглих територій та типу основної зрошувальної мережі. Проблемним щодо 
облаштування накопичувачів є питання про розміри водосховища. Аналіз показав, що на практиці 
об’єми акумулюючих водойм змінюються від 5 до 1000 тис.м3, а найчастіше – від 15 до 250 тис.м3. 
Вивчення режиму їх роботи свідчить, що при малій ємкості водойми наповнюються  і спрацьовують за 
поливний період 10-20 разів, а при більшій – 2-3 рази. Якщо збільшити водосховище для вловлювання 
всіх резервів поливної води протягом сезону поливу, щоб за умови критичного дефіциту вологи для 
сільськогосподарських культур на площах додаткового зрошення можна було провести 2-3 поливи, це 
зумовлює великі додаткові витрати на їх облаштування, а найголовніше – збільшення збитку від 
виведення сільськогосподарських земель із обігу. Облаштування невеликих за розміром водосховищ 
передбачає водокористування добового або декадного об’єму, забезпечує зменшення витрат, проте 
за цієї умови не всі види резервів поливної води можна використовувати. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення питання, які розміри 
накопичувачів більш економічні: добового, декадного, місячного, квартального чи  сезонного 
регулювання, пропонується прораховувати кожний варіант за питомими розмірами приведених витрат 
(ПВі), за формулою [6]: 
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де:   Кі – капітальні вкладення на улаштування водойми і-того варіанту  та зрошувальної мережі 
з дощувальною технікою та насосними станціями; 

Ві – поточні витрати на утримання та експлуатацію і-того варіанту  та вирощування 
сільськогосподарських культур; 

Збзі – збиток від відчуження землі під накопичувач за і-тим варіантом; 
Збві – збиток від недовикористання резервної води в і-му варіанті порівняно з варіантом 

сезонного регулювання; 
∑∆Wі – сума резервів води вловлюваних за і-им варіантом; 
d – доля  j-ї сільськогосподарської культури; 
Успj – урожайність j-ї сільськогосподарської культури; 
Рі – реалізаційна ціна  j-ї сільськогосподарської  культури. 
Нами проведений розрахунок найбільш економічного варіанту накопичувача.  При цьому розміри 

капітальних вкладень у водойму (Квод.) та зрошувану мережу (Кмер.) для додаткового зрошення 
приймались за фактично існуючими об’єктами в кількох сільськогосподарських підприємствах. Розміри 
їх коливаються у межах (з розрахунку на 1га площі): накопичувачі – 200-300грн/га; мережа, насосні 
станції та дощувальні машини – 80-150 грн/га. Знаючи капітальні вкладення в додаткове зрошення та 
технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур на цих землях, можна визначити 
поточні, річні витрати (Ві), що складаються з Вмел. (меліорації) та Вс/г (сільськогосподарського 
виробництва). 

Пропонується визначити збиток від відчуження земель під водосховища (Збз) за і-им варіантом. 
Площа додаткового зрошення на 1 га  визначена нами раніше з урахуванням спеціалізації 
сільськогосподарських підприємств на регулярному зрошенні. У нашому прикладі відповідно до 
резервів і спеціалізації зерно- та овоче-кормових сівозмін, вона складає приблизно 1 га. 

Як свідчить практика, термін обороту  (Тоб) всієї суми резервної води у водосховищі в залежності 
від його типу дорівнює від 3 (для сезонного регулювання) і до 12 разів (добового регулювання). Тоді 
середній об’єм води для накопичення і зберігання до використання у водосховищі (з розрахунку 
поливу 1 га «супутників») можна вирахувати за наступною залежністю: 
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обТ

WQ в 1
∆=                            (2)    

У конкретному випадку півдня України ця величина (Q в) буде в межах 170–700м3 
(2100м3/гах1/12…1/3). Для визначення площі землі під водосховище (Fв) із розрахунку на 1000 м3 води 
необхідно площі 333 м2 при глибині водойми 3м (h=3м). Відповідно для накопичення і подальшого 
використання резервної води 1 га «супутників» буде відчужено від 60 до 233 м2 землі. Вартісна оцінка 
збитку від відчуження землі під водосховище визначається за даними інституту «Укрземпроект», де 1 
га ріллі, що виводиться із сільськогосподарського використання, оцінений в суму 8160 грн. 

Визначаємо збиток від недовикористаної води в і-тому варіанті порівняно з першим варіантом 
(варіант сезонного регулювання) за формулою: 

              ( ) 





 −

−=
К
КВВПВВПЗбв бсп

1
  ,               (3) 

де: ВВПсп, ВВПб – вартість валової продукції з одного структурного гектару, відповідно земель-
«супутників» та богарних земель; 

К – коефіцієнт, що відображає рівень продуктивності структурного гектара земель-«супутників» 
залежно від об’єму накопиченої води (при 1-му варіанті – водосховище сезонного регулювання 
дорівнює 1,0) і обчислюється за наступною залежністю: 

                  спxЗ
W

Wі
max∆

∆
 ,                   (4) 

У нашому прикладі розглядається п’ять варіантів накопичувачів резервної води. Основними 
параметрами, що впливають на питомий розмір проведених витрат (ПВі) є: 

• капітальні вкладення в накопичувач (розмах варіації від 200 до 20 грн./га) в десять разів 
зменшуються від варіанту сезонного до добового регулювання, а сумарні капітальні вкладення (Ксум) 
зменшуються в 1,9 рази (підвищується доля примусової подачі води з накопичувача); 

• площа, відчужена під водосховище, змінюється від 233 до 60 м2, тобто приблизно в 4 рази  
зменшуються в порівнянні з 1 варіантом; 

• коефіцієнт, що відображає рівень продуктивності на землях политих резервною водою в 
залежності від об’єму накопиченої води за цими ж крайніми варіантами, також знижується в 1,5 рази. 

В результаті проведених досліджень, при вищезгаданих вихідних даних, більш економічним (з 
мінімальною сумою приведених витрат) є варіант місячного регулювання. Таким чином, в кожному 
конкретному випадку, користуючись формулою 1, можна досить легко знайти найбільш економічний 
варіант накопичувача резервної води (табл.1) 

Таблиця 1 
Приклад розрахунку найбільш економічного варіанту різних типів басейнів-накопичувачів 

при використанні резервної води (з розрахунку на 1 га) 
 

Капіталовкладення (К), грн. 
Варіанти басейна – 

накопичувача К вод. К мер. К сум. 
спxЗ

W
W і
max∆

∆

 
Збз Збв Всум ВПі 

1. Сезонного регулювання 2000 930 2930 370 1900 0 166 110,4 
2. Квартального регулювання 1800 930 2730 350 1650 100 154 110,2 
3. Місячного  регулювання 1460 930 2390 300 920 270 144 95,7 
4.  Декадного регулювання 1200 1130 2330 280 730 400 142 99,2 
5. Добового  регулювання 200 1440 1640 250 500 900 102 111,1 

 
Проблема ресурсозбереження в галузі меліорації є багатоплановою. Найважливішими, на нашу 

думку, є два аспекти: організаційно-економічний, який дає змогу значно прискорити одержання 
додаткового обсягу  сільськогосподарської продукції на зрошуваних і богарних землях та економіко-
технологічний, який забезпечує обґрунтування ресурсозберігаючих технологій. 

За останнє десятиріччя врожайність сільськогосподарських культур на зрошуваних землях в 1,5-3 
рази вища, ніж на богарних. Проте вона значно нижча від проектної врожайності та практично постійно 
знижується. Основна причина зниження продуктивності поливного гектара пояснюється  порушенням 
виконання необхідних агротехнічних заходів вирощування сільськогосподарських культур, що особливо 
проявилося за останні 10 років в умовах системної кризи агропромислового комплексу. 

Дослідження та багаторічна практика зрошуваного землеробства  степових районів України 
свідчить про необхідність використання таких форм організації зрошення і прогресивних технологій, 
при яких зрошувальну воду, яка потрапляє у господарства-водокористувачі, щоденно 
використовували б повністю й більш ефективно, незалежно від рівня якості роботи зрошувальної 
мережі, споруд і техніки, рівня організації виробництва. Важливе значення при цьому має 
використання додаткового зрошення (разом з основним) за рахунок резервів основного. У різних 
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регіонах країни в гідромеліоративній та сільськогосподарській практиці цей метод організації 
зрошуваного землеробства широко відомий як «ініціативне зрошення», зрошення земель-
«супутників», «додаткового зрошення». У сільськогосподарських підприємствах, за умови існування 
основного поливного масиву земель, має бути організоване додаткове зрошення на богарних землях, 
але не на шкоду основному, а лише за рахунок можливих резервів зрошувальної води від нього. Слід 
врахувати, що на великих зрошувальних системах таке розріджене зрошення має передбачати 
прив’язку до площ основного масиву богарних земель, для яких буде достатньо резервів поливної 
води. Ця позиція обґрунтовується не лише одержанням короткотривалого економічного ефекту, а й 
передбачає використання часткової стабілізації рівня підгрунтових вод на зрошуваному масиві, 
отримання значного додаткового обсягу  сільськогосподарської продукції, що в кінцевому результаті є 
однією із вагомих передумов еколого-економічного обґрунтування раціонального використання водних 
ресурсів. Оптимізація поєднання зрошуваних та богарних площ забезпечить ефективніше 
використання всіх ресурсів зрошуваного комплексу: земельних, водних, трудових, матеріальних, 
енергетичних та інших. 

Встановлено, що в оптимальних умовах експлуатації зрошувальних систем, якщо взяти за 
основу показники оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств зерно-тваринницького 
напряму,  раціональне співвідношення зрошуваних та богарних земель буде 2:1 (з площею 
зрошуваної ниви 2-2,5 тис. га і богарної 1-1,25 тис. га). Потрібно змінити режими та площі поливу, на 
зрошувальних системах. Необхідно мати резервні площі ініціативного зрошення, які можна поливати в 
роки з 25-50% забезпеченістю. Площі резервних масивів можуть становити 25-30% основної 
(загальної) площі зрошення.  

Крім регулярно зрошуваних земель (90-95% забезпеченості) в сучасних  зрошувальних 
системах потрібно передбачати відповідні площі умовно зрошуваних земель (75 та 50% 
забезпеченості). Більшість господарств використовували ці резерви за власною ініціативою: поливали 
землі, не включені до числа зрошуваних, створюючи для цього водойми. Незважаючи на гостроту цієї 
проблеми, спостерігається значна перевитрата прісної води. Це завдає величезного економічного 
збитку, який пов'язаний з порушенням екології (ерозією, засоленням ґрунтів і підтопленням населених 
пунктів), та з нераціональним використанням водних ресурсів.  

Наукові дослідження і передова практика свідчать, що в оптимальних умовах родючості ґрунтів і 
проведених агрозаходів, з досягненням максимальної врожайності, кожна одиниця надбавки продукції 
потребує значних матеріальних витрат і на неї витрачається більше поливної води. Нині мотивацією 
раціонального використання зрошуваних і богарних земель є отримання не біологічно оптимальної чи 
максимальної, а економічно доцільної врожайності на основі обґрунтованого рівня норми зрошення [1, 
2]. Науково обґрунтований рівень зрошувальної норми вирощування сільськогосподарських культур 
важливий як для планування енергозберігаючих технологій і в цілому зрошуваної певної зони, так і 
для експлуатації діючих зрошувальних систем [8]. При цьому важливо враховувати не лише 
врожайність сільськогосподарських культур, але і собівартість, рентабельність продукції, і термін 
окупності  капітальних вкладень. Ось чому в умовах впровадження і освоєння енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій розрахунок економічно доцільного рівня зрошувальних норм для всіх 
сільськогосподарських культур на основі оптимізації «урожай-водовикористання» в умовах основного 
зрошення та земель-«супутників» має велике значення.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведені розрахунки оптимізації 
поєднання зрошуваних та богарних земель на одному земельному масиві і зрошувальній системі дозволяє 
цілком реально в нових умовах господарювання в зерно-кормових сівозмінах на 1 га основного зрошення 
мати 0,68 га додаткового, в овоче-кормових – відповідно 0,9 га, що не тільки значно (на 30-50%) збільшить 
виробництво сільгоспродукції, при незначних додаткових витратах, але (головне) значно покращить 
екологічну складову водно-земельного комплексу в цілому. При цьому вкрай необхідна дієва ефективна 
державна підтримка: фінансування екологізації виробництва у водогосподарському комплексі; 
застосування цінових, податкових, кредитних важелів; бюджетні асигнування найважливіших цільових 
програм з використанням різних форм (цілеспрямовані грошові виплати, податкові знижки, відстрочки 
платежів по кредитам); планування і здійснення заходів щодо найбільш раціонального використання 
водних ресурсів на сучасному етапі і на перспективу; законодавча підтримка програм охорони 
навколишнього середовища [5,7]. Лише у цьому випадку можна забезпечити економічну та екологічну 
ефективність поєднання зрошувального і богарного землеробства. 
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Анотація 

Розкрито особливості оптимізації поєднання зрошувальних і богарних площ на одному 
земельному масиві з метою отримання економічно вигідних врожаїв на основі обґрунтованої норми 
зрошувальної води. Проаналізовано роль зворотних зв’язків при моделюванні еколого-економічних 
систем. 

Ключові слова: зрошення, землеробство, екологізація, богарні землі, моделювання еколого-
економічні системи. 

Аннотация 
Обсуждаются особенности оптимизации размещения орошаемых и богарных участков на 

одном земельном массиве с целью получения экономически выгодных урожаев на основании 
обоснованной нормы оросительной воды. Проанализировано роль обратных связей в процессе 
моделировании эколого-экономических систем. 

Ключевые слова: орошение, земледелие, экологизация. 
 

Annotation 
The peculiarities of optimization of irrigating areas on one land massif with the aim of receiving 

economically profitable harvests on the basis of well-founded norm of irrigating water have been exposed. 
The role of the opposite connections at the design of ecologic and economical systems has been analyzed. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань державної інноваційної політики в 

Україні є забезпечення сталого розвитку сільських територій. Сільські території з економічної і 
екологічної точки зору досягли такого стану, що об’єктивно обумовлює необхідність опрацювання 
якісно нового підходу в організації аграрного природокористування, заснованого на гармонізації 
відносин суспільства, виробництва і природи, обумовленого як стратегія сталого розвитку.  

Перехід до сталого розвитку як процесу гармонійного поєднання потреб людської спільноти з 
можливостями природного потенціалу з урахуванням інтересів нинішнього і майбутніх поколінь став 
об’єктивною необхідністю [1]. Концепція сталого розвитку, декларована світовим співтовариством у 
1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, є визначальною на ХХІ 
століття [2].  

Сталий економічний розвиток сільських територій передбачає наступні етапи еволюції 
екологічних потреб: перший етап пов’язаний з розвитком засобів захисту навколишнього середовища 
від процесів його порушення (забруднення); на другому етапі пріоритети віддаватимуться заміні 
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екологічно несприятливих виробів та послуг на екологічно досконаліші або такі, що ведуть до 
зниження матеріало- та енергомісткості систем; третій пов’язаний з виробництвом і споживанням 
виробів та послуг, які сприяють підтриманню сталого розвитку суспільства [2; 3]. 

Сталий розвиток сільських територій як важлива складова економіки України передбачає 
забезпечення на тривалий термін збалансованого економічного зростання, покращення соціальних і 
екологічних параметрів їх діяльності. Вирішення цих завдань передбачає необхідність нарощування 
обсягів виробництва якісної і конкурентоспроможної агропродовольчої продукції, підвищення 
економічної ефективності виробничої діяльності, забезпечення соціальної справедливості і гарантій 
для трудового потенціалу, відтворення і охорону природних ресурсів, зниження екодеструктивного 
впливу аграрного господарювання і оздоровлення навколишнього середовища. Перехід сільських 
територій на модель сталого розвитку і подальше функціонування на цих засадах є важливим для 
гармонійного розвитку країни та необхідною передумовою інтеграції у європейські інституції [4].. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З моменту обрання курсу на сталий розвиток 
комплексній проблемі соціально-економічної і екологічної ефективності аграрної сфери і 
природокористування приділяється значна увага. Збільшився обсяг наукових публікацій з питань 
теоретичного і прикладного висвітлення проблеми економіко-екологічного відтворення природного 
ресурсного потенціалу АПК та механізмів його здійснення в сучасних умовах. Дана проблема 
прийняла багатогранний характер, що ускладнює її вирішення,  оскільки є однією із складових 
забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України 

Значний внесок у вирішення економічної проблеми нарощування ресурсного потенціалу 
аграрної сфери внесли І.І.Лукінов, П.Т.Саблук, П.І.Гайдуцький, О.М.Онищенко, В.В.Юрчишин. В 
науково-практичному опрацюванні макроструктурних аспектів аграрної економіки, раціонального 
використання, охорони і відтворення природних ресурсів провідне місце належить В.М.Геєцу, 
Б.М.Данилишину, В.І.Павлову, Б.Й.Пасхаверу, М.А.Хвесику, А.Е.Юзефовичу й ін. 

В результаті проведених досліджень сформовано наукові засади еколого-економічного 
управління національним господарством і підприємством, екологічної економіки, екологічного 
маркетингу та екологічного менеджменту та окреслено шляхи забезпечення соціально-економічної і 
екологічної безпеки. певного удосконалення зазнало екологічне законодавство, економічні основи  

Проте, аналіз літературних джерел виявив, що незважаючи на чисельність досліджень, дана 
проблема вивчена недостатньо, а стосовно регулювання інвестиційних та інноваційних чинників 
забезпечення сталого розвитку сільських територій вона зовсім не досліджена. У сучасній економічній 
думці поки що не розроблені теоретичні основи інноваційної моделі економічного зростання як 
результату конкурентоспроможності цілісної системи інтегрованого типу. Розв’язання цих проблем 
сприятиме розробці комплексного підходу до удосконалення організаційно-економічної системи 
формування сталого розвитку сільських територій. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування організаційно-економічних засад 
переводу сільських територій на інноваційну модель розвитку, яка сприятиме формуванню їх сталого 
розвитку. 

Для досягнення поставленої мети визначаються: пріоритетна важливість інноваційного 
реформування і розвитку сільських територій в системі національного господарства України; засоби 
інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної аграрної економіки, сільських 
територій і окремих підприємств; орієнтири пріоритетності переводу сільських територій на 
інноваційну модель розвитку; основні причини повільного впровадження інновацій в аграрній сфері 
України; пріоритетні напрями інноваційного забезпечення сталого розвитку аграрної економіки і 
сільських територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап формування нової парадигми 
науково-технічного розвитку світової економіки пов’язаний з посиленням соціально-екологічної 
спрямованості нових технологій. Зокрема, прогнозуються радикальні зміни принципів і методів 
природоохоронної діяльності [4; 5]. Це особливо актуально для України, екологічні проблеми якої 
змушують шукати такі шляхи інноваційного розвитку, які б ураховували її екологічну складову і 
ставили її в ряд основних пріоритетів. 

Слід зазначити, що найбільш високорозвинені країни, подолавши енергетичну кризу, на основі 
прискореного впровадження досягнень НТП, значних інвестицій у структурну перебудову економіки 
дещо стабілізували екологічну ситуацію і вступили в постіндустріальну епоху або інформаційне 
суспільство. Економічні можливості дозволили їм спрямувати значні ресурси на усунення чи 
згладжування екодеструктивних наслідків господарювання. 

Ці країни, виснаживши власні природні ресурси, виявляють все більшу цікавість до країн із 
перехідною економікою: з метою одержання практично за безцінь сировинних ресурсів; для 
перенесення на їх територію екодеструктивних виробництв; для формування ринків збуту своєї, часто 
морально застарілої та екологічно неприйнятної, продукції [2].  . 
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Центр екологічної напруженості змістився у бік менш розвинених країн, до яких відноситься і 
Україна. Україна має офіційний статус зони екологічного лиха і належить до країн з найвищими 
обсягами утворення та накопичення промислових відходів. Лише 15% її території віднесено до 
категорії умовно чистої, а інші 15% – до екологічно кризової [2; 4]. Щороку в атмосферу потрапляє 
близько 7 млн т шкідливих речовин, що в сумі зі шкідливими речовинами, які надходять у воду і 
ґрунти, становить близько 100 млн т [4; 6]. 

Загальний розвиток національної економіки України спирається на існуючу технологічну базу. 
Зокрема, аналізуючи показники важкої промисловості України встановлено, що показники її 
енергоємності у 10 разів вищі порівняно із Західною Європою. Виявлено, що за виробничий цикл, 
починаючи від видобутку сировини, на одну тону кінцевої продукції припадає дев’ять тонн відходів. 
Частка матеріалоємної збиткової промисловості становить в Україні 60% внутрішнього валового 
продукту [2]. Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в 
кілька разів перевищує відповідні показники розвинутих країн світу та продовжує зростати. Зокрема, 
щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря останнім часом становить понад 130 
кг на кожного мешканця України, що в кілька разів більше ніж у розвинутих країнах світу [2]. 

В Україні інноваційна активність підприємств, у тому числі в базових галузях народного 
господарства, є вкрай недостатньою. Особливо це стосується малих підприємств, які не мають коштів 
і наукових кадрів на реалізацію найменших інноваційних проектів. У той час у світовій практиці вони є 
найактивнішими інноваторами [7]. 

Україна має порівняно не високі рейтинги не тільки за показниками конкурентоспроможності, а і 
за показниками екологічної сталості, за яким вона посіла 137-ме місце серед 142 країн світу [7; 8]. 

Особливо відстає в інноваційному відношенні розвиток аграрної сфери економіки. При цьому 
слід відмітити, що для вирішення глобальних проблем світовий ринок продукції сільського 
господарства та продуктів харчування потребує ефективного залучення аграрного потенціалу України.   

Основними факторами, які визначають пріоритетну важливість інноваційного реформування і 
розвитку сільського господарства і сільських територій в системі національного господарства України 
є [9; 10; 11]. 

- зростання значення сільськогосподарської галузі на тлі світової економічної кризи, яке 
базується на тому, що: по-перше, у кризу тільки сільське господарство дає позитивну динаміку 
виробництва; по-друге, сільське господарство – економіко утворююча галузь; по-третє, 
сільськогосподарська галузь – стратегічно важлива для забезпечення незалежності та життєздатності 
країни; по-четверте, зростає потенціал інвестиційної привабливості сільськогосподарської галузі; 

- найкраще в світі забезпечення сільського господарства відновлюваними природними та 
кліматичними ресурсами, що підтверджується найвищим  відсотком родючих сільськогосподарських 
земель і найсприятливішими кліматичними умовами для сільськогосподарської діяльності. 

Виходячи з цього, в Україні є можливість досягати кращих в світі показників собівартості та 
якості сільськогосподарської продукції. При оволодінні ресурсозберігаючими технологіями інвестиції в 
сільське господарство можуть давати значний економічний ефект. 

Важливим фактором пріоритетності реформування і розвитку сільського господарства є те, що 
Україна має сприятливі можливості для розвитку стосунків з зовнішнім аграрним ринком: світ знає 
Україну як державу з великим аграрним потенціалом; Україна знаходиться в безпосередній близькості 
до високорозвинених країн Європейського Союзу та до вузла світових торгівельних  шляхів 
(Середземного моря), має вихід до Чорного моря з діючими портами; Україна  інтегрується і буде 
поглиблювати інтеграцію в світову економіку  (країна вступила в 2008 році до Світової Організації 
Торгівлі, з 2011 року вступають в силу правила вільної торгівлі  - з’являється можливість продавати 
свою продукцію в Європу (при умові якщо вона якісна); Україна має потенціал різкого нарощування 
експорту.  

На даному етапі суспільного розвитку одним з головних засобів забезпечення 
конкурентоспроможності національної аграрної економіки і окремих підприємств є інноваційна 
діяльність. Остання є одним з головних інструментів в оздоровленні економічного, екологічного і 
соціального середовища. Її ефективність доведена досвідом економічно розвинених країн, і вона є 
безальтернативною для України.  

Таким чином, при переході на інноваційну модель розвитку сільське господарство має всі шанси 
стати впливовим фактором у перетворенні України у провідного експортера світового ринку 
сільськогосподарської продукції та гарантом економічної незалежності України в світовій спільноті.  

Об’єктивна необхідність пріоритетності переводу аграрної економіки на інноваційну модель 
розвитку пов’язана з певними орієнтирами. 

Першим орієнтиром інноваційного розвитку є те, що сільськогосподарська галузь має 
довгостроковий стабільний запит на суттєве нарощування обсягів виробництва. Це пов’язано з 
обмеженістю можливостей для екстенсивного розвитку сільського господарства і негативно 
стимулюючими екологічними тенденціями:  
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- відсутність можливості розширення земельних площ, сприятливих для ведення 
сільськогосподарського виробництва (в першу чергу ті, що мають родючі ґрунти), зростання плати за 
землю; 

- зменшення родючості та деградація ґрунтів внаслідок інтенсифікації їх використання; 
- драматичні для сільського господарства непрогнозовані зміни клімату (пов’язані з 

накопиченням в атмосфері парникових газів) та зростання ризиків сільськогосподарського 
виробництва. 

Другий орієнтир інноваційного розвитку пов'язаний з тим, що розвиток сільського господарства 
можливий тільки шляхом застосування технологій, які забезпечують зростання продуктивності 
виробництва при гармонійних діях по відношенню до екосистеми. Екологічний фактор стає все більш 
домінуючим в сільськогосподарському виробництві. Причини цього полягають в зростаючому дефіциті 
енергоресурсів, в стійкому зростанні цін на засоби матеріально-технічного та енергетичного 
забезпечення сільськогосподарського виробництва. Вони базуються на: зменшенні доступних світових 
запасів енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) і зростання цін на них; .світовому зростанні цін на паливно-
мастильні матеріали; зростання цін на продукцію енергоємних галузей, що приймають участь у 
матеріально-технічному забезпеченні сільськогосподарського виробництва (в першу чергу - 
сільгосптехніка та запчастини, засоби захисту рослин та міндобрива). 

Третій орієнтир інноваційного розвитку виходить з безальтернативності переходу на енерго- та 
ресурсозберігаючі агро технології, в зв’язку з об’єктивною обмеженістю можливостей істотного 
підвищення цін на сільгосппродукцію та продукти харчування.  

Четвертий орієнтир інноваційного розвитку направлений на забезпечення позитивної 
рентабельності сільгосппродукції в умовах існуючих обмежень на зростання цін можливо тільки за 
рахунок зниження собівартості сільськогосподарського виробництва. Необхідність зниження 
собівартості продукції обумовлює важливість економічних критеріїв при розробці та впровадженні 
нових технологій та потребує системної оптимізації всіх складових сільськогосподарського 
виробництва.  

П’ятий орієнтир інноваційного розвитку направлений на виробництво якісної продукції та 
неухильне підвищення стандартів якості, оскільки  якість все більше стає економічною категорією. 
Стійке зростання значення якості сільгосппродукції та продуктів харчування пов’язане із: зростанням в 
світі вимог до якості всіх видів сільськогосподарської продукції; зростанням в світі платоспроможного 
попиту на екологічно безпечні та якісні продукти харчування. 

В процесі дослідження виявлено, що об’єктивна необхідність переходу аграрної економіки 
України до інноваційної моделі розвитку обумовлена вичерпанням джерел посткризового зростання, 
уповільненим темпом інвестування нового устаткування і знань, загостренням проблем збереження 
науково-технічного потенціалу. Формування національної аграрної інноваційної системи в Україні 
характеризується низьким рівнем інтеграції науки і матеріального виробництва. 

Вважається, що для отримання економічного ефекту від інновацій співвідношення між 
витратами на трьох головних стадіях (фундаментальні дослідження – дослідно-конструкторські 
розробки – промислове освоєння) має становити 1 : 10 : 100, тобто витрати на реалізацію 
інноваційного проекту мають бути у 100 разів вищі за отримання результату фундаментальних 
досліджень. Сьогодні ж високотехнологічні та наукоємні виробництва, мають найменші фінансові 
ресурси для впровадження інновацій [7]. 

Одним із факторів, від якого залежить якість довкілля, є розмір коштів, використаних на охорону 
довкілля. Більшість економістів вважає, що компенсувати поточне антропогенне навантаження на 
довкілля можна при витратах на охорону та відновлення довкілля 6% ВВП, а при 8–10% навіть 
нейтралізувати шкоду, завдану довкіллю в попередні періоди, і очікувати значне поліпшення якості 
довкілля [13].  

Оцінюючи сучасні українські реалії, визначено, що негативною тенденцією здійснення 
інноваційного процесу є низька вартість висококваліфікованої робочої сили. За цією обставиною 
відбувається міграція за кордон талановитої освіченої молоді. Серед важливих особливостей слід 
виділити також відсутність конкурентних стимулів у підприємств, монополізм, зосередження інновацій 
переважно на великих підприємствах, що свідчить про занепад розвитку малого венчурного бізнесу, 
націленість вітчизняних підприємств на придбання іноземної техніки, технології та інші чинники. За 
таких умов інновації набувають тіньового характеру. Поширення “тіньової” економіки створює 
сприятливі умови для використання органами державної влади легальних процедур з метою 
задоволення певних вузько корпоративних інтересів [1; 2].  

Проведення інноваційної аграрної реформи в Україні має комплексний характер, оскільки 
складне економічне становище взаємозв’язане з екологічним. Розорювання крутосхилів, височин, 
прируслових лук і пасовищ, вирубування полезахисних лісосмуг, лісів і чагарників, конструктивні 
недоліки у будівництві гідротехнічних і меліоративних споруд, будівництво великих водосховищ, 
порушення зональних і внутрішньозональних систем ведення сільського господарства призвели до 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ 
 

 139 

погіршення екологічних умов його розвитку. Тобто, інноваваційний розвиток сільського господарства 
тісно пов'язаний і базується на раціональному природокористуванні. 

Пріоритетними напрямами такого підходу є подальша екологізація сільськогосподарського 
виробництва, збереження та відновлення природного ресурсного потенціалу АПК, що передбачено 
Основними напрямами державної політики у галузі охорони довкілля є використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Основою відродження економіки України повинна стати екологізація економічного розвитку – 
перехід до біосферосумісного типу технологічного розвитку на основі комплексного використання 
природних ресурсів, зниження ресурсомісткості виробництва, створення  замкнутих матеріально-
енергетичних циклів, орієнтації на відновні та екологічно чисті джерела енергії [4]. 

Викладене вище дає підстави зробити висновок, що розвиток економіки України та розв’язання 
існуючих еколого-економічних проблем має ґрунтуватися на екологічно спрямованій інноваційній 
діяльності. Тому існує нагальна необхідність формування соціально-економічної мотивації екологізації 
інноваційної діяльності в Україні, для чого необхідним є створення передумов екологізації правового, 
економічного, організаційного характеру. 

Таким чином, передумовою розв’язання суперечностей між економічним зростанням і 
збереженням (чи навіть поліпшення) стану довкілля є активізація впровадження екологічних інновацій, 
зокрема виробництво та просування на ринок нових товарів, що виробляються екологічно безпечним 
способом, які сприяють зниженню деструктивного впливу на довкілля, а також екологічно безпечних 
для споживачів. Для цього потрібно сформувати відповідний мотиваційний механізм, який має 
активізувати діяльність підприємств в напрямку досягнення сталого розвитку та забезпечити 
сприйняття екологічних інновацій суспільством. 

Сталий розвиток є можливим при одночасному створенні мотивації інноваційного розвитку 
підприємств і мотивації його екологізації. У протилежному випадку в разі недостатньої мотивації 
інноваційного розвитку будемо мати системний відрив від розвинутих країн, що, до речі, поступово 
призведе до подальшої деградації довкілля країни внаслідок старіння технологій, устаткування тощо.  

Сучасний стан розвитку держави, національного господарства і, зокрема, аграрної сфери 
вимагає здійснення дебюрократизації економіки. Діяльність Уряду в цій сфері має спрямовуватися на 
звуження адміністративного регулювання, обмеження відомчої та регіональної нормотворчості [1]. 
Ефективним виходом з даної ситуації є формування регуляторної діяльності держави за програмно-
цільовим підходом, прямо протилежним бюрократичному мисленню, що дозволить оптимізувати 
співробітництво багатьох людей та концентрувати їх зусилля для досягнення визначеної мети – 
ідеології доцільності, виключення невиправданих зайвих дій і непотрібного дублювання. Це сприятиме 
формуванню громадсько-правових інституцій та організацій саморегулювання, які слідкуватимуть за 
якістю та безпечністю інноваційної продукції на ринку, реформуванню згідно з європейськими 
нормами систем стандартизації, удосконаленню законодавства з питань захисту прав споживачів. 
Подолання бюрократизації державного апарату можливе тільки на основі принципів забезпечення 
свободи слова, стабільної, прозорої та зрозумілої економічної політики держави, запровадження 
відкритих консультацій органів виконавчої влади з представниками суб’єктів господарювання, 
налагодження співпраці між владними структурами та засобами масової інформації, громадськими 
інституціями, поширення об’єктивних даних про економічну ситуацію в державі, кон’юнктурні процеси, 
законодавчо-нормативну базу. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження випливають 
наступні висновки: 

1. Пріоритетною важливістю інноваційного реформування і розвитку сільських територій є: 
зростаюче значення сільськогосподарської галузі на тлі світової економічної кризи; найкраще в світі 
забезпечення сільського господарства відновлюваними природними та кліматичними ресурсами; 
сприятливі можливості для розвитку стосунків з зовнішнім аграрним ринком. 

2. Одним з головних засобів інноваційного забезпечення конкурентоспроможності сільських 
територій, національної аграрної економіки і окремих підприємств є раціональне використання 
природного ресурсного потенціалу, оздоровленні економічного, екологічного і соціального 
середовища. При переході на інноваційну модель розвитку сільське господарство має всі шанси стати 
впливовим фактором у перетворенні України у провідного експортера світового ринку 
сільськогосподарської продукції та гарантом економічної незалежності України в світовій спільноті. 

3. Орієнтирами пріоритетності переводу аграрної економіки сільських територій на інноваційну 
модель розвитку є: довгостроковий стабільний запит на суттєве нарощування обсягів виробництва; 
можливість розвитку сільського господарства тільки шляхом застосування технологій, які 
забезпечують зростання продуктивності виробництва безальтернативність переходу на енерго- та 
ресурсозберігаючі агро технології; забезпечення позитивної рентабельності сільгосппродукції; 
виробництво якісної продукції та неухильне підвищення стандартів якості. 

4. Основними причинами повільного впровадження інновацій в аграрній сфері України є: не 
задіяність механізмів підтримки інноваційної діяльності; недостатність досвідчених фахівців у галузі 
комерціалізації технологій та інноваційного менеджменту; існування значного лагу часу від 
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розроблення інновації до її впровадження. 
5. Пріоритетними напрямами інноваційного забезпечення сталого розвитку аграрної економіки є 

подальша екологізація сільськогосподарського виробництва, збереження та відновлення природного 
ресурсного потенціалу АПК. 

Бібліографічний список 
 

1. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: Концептуальні альтернативи: Методологічні 
аспекти / Гальчинський А. С. – К. : Либідь, 2006. – 310 с. 

2. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: монографія / 
Геєць В. М., Грищенко А. А. та ін. – К. : Фенікс, 2003. – 1008 с. 

3. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Федулова Л. І. – К. : Либідь, 2006. – 480 с. 
4. Хвесик Ю. М. Екологобезпечне аграрне природокористування / Хвесик Ю. М. // Економіка 

АПК. – 2001. – №4. – С. 57-61. 
5. Онікієнко В. В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку Ураїни / 

Онікієнко В. В., Терон І. В., Омельяненко Л. М. – К. : РВПС НАН України, 2006. –  480 с. 
6. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні 

аспекти) / В.Трегобчук, А.Юзефович, Д.Крисанов, О.Попова, В.Прадун, Н.Скурська / Відпов. редактор 
акад. УААН В. М. Трегобчук. – К. : І-нт економіки НАНУ, 2003. – 259 с. 

7. Попович О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування і 
реалізації / Попович О. С. – К. : Фенікс, 2005. – 248 с. 

8. Бажал Ю. М. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / Бажал Ю. М. 
– К. : Ін-т екон. прогнозування, 2002. – 320 с. 

9. Саблук П. Т. Підвищення ролі аграрної економічної науки у формуванні та реалізації аграрної 
політики в Україні / Саблук П. Т. // Економіка АПК. – 2001. – №3. – С. 3-10. 

10. Борисова В. А. Регулювання процесу відтворення природного ресурсного потенціалу АПК / 
Борисова В. А. // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 133-137. 

11. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформаційно-
аналітичний збірник. Вип. 5 / За ред. П. Т. Саблука та iн. – К.: IАЕ, 2002. – 647 с. 

12. Отецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики: монографія / 
Отецький В. Л. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 412 с. 

13. Мельник Л. Г. Екологічна економіка / Мельник Л. Г. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 
2002. – 346 с. 

14. Борисова В. А. Екологічне регулювання агропідприємництва / Борисова В. А. // Держава та 
реґіони. Серія : Економіка та підприємництво. – №4, 2001. – С. 20-24. 

15. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич. – К. 
: Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, 2003. – 88 с. 

 
Анотація 

В статті розглядаються питання переводу аграрної економіки сільських територій на 
інноваційну модель розвитку. Визначена пріоритетна важливість раціонального використання 
природного потенціалу сільських територій, інноваційного реформування сільського господарства 
і засоби інноваційного забезпечення його конкурентоспроможності.  

Ключові слова: інновації, інноваційна модель, сільські території, природний потенціал, 
сільськогосподарське виробництво, конкурентоспроможність. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы перевода аграрной экономики сельских территорий на 
инновационную модель развития. Определена приоритетная важность рационального 
использования природного потенциала сельских территорий, инновационного реформирования 
сельского хозяйства и средства инновационного обеспечения его конкурентоспособности.  

Ключевые слова: инновации, инновационная модель, сельские территории, природный 
потенциал, сельскохозяйственное производство, конкурентоспособность 

 
Annotation 

The article examines the transition of rural agrarian economy to an innovative model of development. 
Priority importance of rational use of natural potential of rural areas, innovative agricultural reform and 
innovative means to ensure its competitiveness.  

Key words: innovation, innovation model, rural areas, natural potential, agricultural production, 
competitiveness  
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САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Розвиток санаторно-курортного господарства (СКГ) є одним із 

ключових чинників зростання економіки Закарпатської області. Крім того, від функціонування 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів, попит на послуги яких щорічно зростає, залежить 
відпочинок, лікування та оздоровлення людей, що має важливе соціальне значення як регіонального, 
так і національного масштабу. Зважаючи на це, виникає потреба у постійному дослідженні тенденцій 
розвитку СКГ для розроблення дієвих заходів щодо інтенсифікації цього процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Санаторно-курортна діяльність є предметом 
досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, питання щодо аналізу ефективності 
фінансово-господарської діяльності, перспектив розвитку та конкурентоспроможності підприємств 
санаторно-курортного типу вивчали І.О. Федоров, І.Т. Балабанова, М.М. Вороновицький, 
М.В. Грідчина, В.В. Петрова, Л.В. Щербина [7], В.Ф. Москаленко, Б.Ф. Омецинський, К.Д. Бабаєв [4, 
с. 5-14], розробленням стратегії маркетингових комунікацій підприємств санаторно-курортного бізнесу 
займалися Т.І. Ткаченко, В.І. Рачко [9, с. 345-352]. Різним аспектам розвитку санаторно-курортного 
комплексу присвятили свої праці С.Ю. Цьохла [12, с. 107-109], О.А. Нікітіна [5], Н.М. Влащенко [2], 
І.А. Рахмана [8], П.А. Петриченко [6], К.С. Ващук, М.П. Висоцька [1] та ін. 

Закарпатська область має значний санаторно-курортний потенціал, який слід розглядати як 
один із основних чинників соціально-економічного розвитку регіону, що й актуалізує дослідження 
сучасного стану та перспектив розвитку санаторно-курортного господарства. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити основні тенденції розвитку санаторно-
курортного господарства Закарпатської області та окреслити проблеми, що йому перешкоджають. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Санаторно-курортна діяльність є одним з 
пріоритетних напрямів розвитку економіки Закарпатської області. Станом на 1 жовтня 2009 р. мережу 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області формували 20 санаторіїв, 7 
санаторіїв-профілакторіїв, 28 баз відпочинку, по одному пансіонату з лікуванням та відпочинку, одна 
курортна поліклініка та два дитячі оздоровчо-санаторні позаміські заклади цілорічної дії. З них 41 
заклад перебуває на самостійному балансі, 21заклад звільнений від земельного податку. Загальна 
площа території, яку займають заклади становить 248,43 га. Найбільше їх зосереджено у 
Свалявському, Мукачівському, Виноградівському та Хустському районах. 

Слід зазначити, що з 2000 р. їх кількість зменшилась із 69-ти до 60-ти (табл. 1). Найбільше 
скорочення відбулося у період 2007/2008 рр. (на 8 закладів). Загалом за цей період на 50% 
зменшилась кількість санаторіїв-профілакторіїв та на 20% баз відпочинку, у той час як кількість 
санаторіїв зросла майже на 35%. 

Крім того, за останнє десятиліття ліжковий фонд санаторно-курортних та оздоровчих закладів 
скоротився на 12% (рис. 1). Здебільшого це відбулося у санаторіях-профілакторіях, пансіонатах 
відпочинку й дитячих оздоровчо-санаторних позаміських закладах цілорічної дії у таких районах як 
Великоберезнянський (на 367 одиниць у місяць максимального розгортання), Тячівський (на 338), 
Перечинський (на 271) та Міжгірський (на 196).  

Позитивною динаміка ліжкового фонду є у Іршавському (на 125 одиниць у місяць максимального 
розгортання), Мукачівському (на 187 одиниць) та Свалявському (на 155 одиниць) районах. В 
основному нарощення потенціалу ліжкового фонду відбулося у санаторіях, у т.ч. дитячих, та 
пансіонатах з лікуванням. 

Незважаючи на скорочення кількості санаторно-курортних і оздоровчих закладів, а також їх 
ліжкового фонду, кількість оздоровлених ними осіб до 2008 р. зростала. Лише у 2009 р. оздоровлено 
76,4 тис. осіб, що на 17,1% менше, ніж торік, що обумовлено низькою купівельною спроможністю 
населення через світову фінансово-економічну кризу 2008-2009 рр. Понад 65% усіх оздоровлених 
перебували у санаторіях. У Західному регіоні Закарпатська область (615 осіб) займає друге місце 
після Львівської (1016 осіб) за кількістю оздоровлених осіб на 10 тис. населення у санаторно-
курортних закладах.  

У 2009 р. за віковою структурою оздоровлено 70,3 тис. дорослих осіб, 5,0 тис. дітей та 1,1 тис. 
підлітків. Із загальної кількості оздоровлених – 0,4 тис. це особи, що постраждали від аварії на ЧАЕС, з 
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них 85,9% діти та підлітки [3, с. 39-58.]. Серед оздоровлених іноземних громадян протягом 2008/2009 
року у санаторно-курортних та оздоровчих закладах області найбільше було з Російської Федерації 
(1667 осіб), Молдови (121 особа), Німеччини (112 осіб), Білорусії (107 осіб), США (101 особа). 

Таблиця 1 
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

(од) 

  2000 2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

Усього закладів 65 68 69 69 61 60 
у них ліжок у місяць максимального 
розгортання 6913 6256 6124 6372 6118 6078 

Санаторії 15 16 20 22 20 20 
у них ліжок у місяць максимального 
розгортання 3564 3254 3763 4083 4007 3939 

Із загальної кількості санаторіїв - дитячі 3 3 3 3 3 3 
у них ліжок у місяць максимального 
розгортання 340 366 365 370 370 370 

Пансіонати з лікуванням  - -   - 1 1 1 
у них ліжок (місяць) -   - -  48 106 106 

Санаторії-профілакторії 14 8 8 6 7 7 
у них ліжок у місяць максимального 
розгортання 1534 410 375 175 350 398 

Курортні поліклініки  -  - 1 1 1 1 
Пансіонати відпочинку 1  -  - 1 1 1 
у них ліжок (місяць) 200 -   - 60 60 60 

Дитячі оздоровчо-санаторні позаміські 
заклади цілорічної дії -   - 1 1 1 2 

у них ліжок у місяць максимального 
розгортання -   - 100 40 40 70 

Бази відпочинку 35 44 39 37 30 28 
у них ліжок у місяць максимального 
розгортання 1615 2592 1886 1966 1555 1505 

Джерело: [3, с. 39-58.] 
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Рис. 1. Наявність ліжкового фонду у санаторно-курортних та оздоровчих закладах 

Закарпатської області  
Побудовано за: [3, с. 39-58]. 
 
На жаль, третина санаторно-курортних та оздоровчих закладів області не працювали протягом 

2008/2009 року. Серед основних причин можна виділити: перебування на капітальному ремонті – 2 
санаторії, 1 санаторій-профілакторій, 5 баз відпочинку; відсутність коштів на експлуатацію закладу – 1 
санаторій-профілакторій, 3 бази відпочинку, 1 дитячий оздоровчо-санаторний позаміський заклад 
цілорічної дії; відсутність дозволу СЕС на експлуатацію – 1 база відпочинку. Усі вони розташовані у 
Берегівському, Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Перечинському, Раєвському, 
Свалявському, Тячівському, Ужгородському та Хустському районах. 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ 
 

 143 

Результати діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів відображаються двома 
такими основними показниками як: сума продажної вартості всіх путівок (курсівок) та фактичні витрати 
на один ліжко-день (людино-день) у середньому за рік. У 2008/2009 році сума продажної вартості всіх 
путівок (курсівок) санаторно-курортних та оздоровчих закладів, що працювали, становила 193288,5 
тис. грн., а фактичні витрати на один ліжко-день (людино-день) у середньому за рік – 197 грн. 

Для прогнозування фінансових показників діяльності санаторно-курортних та оздоровчих 
закладів Закарпатської області застосуємо метод експоненційного згладжування Брауна [11, с. 139-
142]. Для прогнозування нами обрано саме цей метод, оскільки в ньому значення за останні роки 
мають більший вплив на результуючий показник, ніж початкові. В умовах світової фінансово-
економічної кризи, якою обумовлено низку проблем функціонування  українських та закордонних 
підприємств різних галузей господарювання, є необхідність врахування показників за останні роки для 
виявлення тенденцій розвитку в подальшому. Спрогнозуємо суму продажної вартості всіх путівок 
(курсівок) санаторно-курортними організаціями Закарпатської області, використовуючи дані за 2000-
2009 рр. Дослідження тренду динамічного ряду (рис.2) показало, що найкращою моделлю для опису 
залежності суми продажної вартості путівок (курсівок) від часу є квадратичне рівняння регресії: 

9671,0,44294120347,3017€ 22 =+−= Rxxy   (1) 
Значення експоненційних середніх, оцінкових коефіцієнтів та значення прогнозу наведено у 

табл. 2. 
Таблиця 2 

Результати розрахунків для побудови прогнозу  
 

Експоненціальні середні Оцінка коефіцієнтів 
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€b  2
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Прог-
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ння, 
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2000⁄2001 28749,6 35277,7 166604 396846 722819 32092 -6703,6 5983,18 - 

2001⁄2002 31843,4 32296,8 139652 345407 647337 30070,1 -346,41 6010,88 28379,9 

2002⁄2003 43883,1 35351,3 120498 300425 577955 38172,3 6869,1 6100,11 32729,1 

2003⁄2004 52567,1 44441,2 106912 261723 514708 50275,6 13452,6 6135,92 48091,4 

2004⁄2005 56448,9 59566,5 96819,2 228742 457515 61746,7 18471 6053,14 66796,1 

2005⁄2006 87080,8 80727,2 94871,5 201968 406406 85116,5 24938,5 6083,83 83244,3 

2006⁄2007 90720,1 107923 94041,2 180383 361201 102177 28605,6 5904,82 113096,9 

2007⁄2008 132606 141155 101754 164657 321892 133184 34388,5 5895,79 133735,1 

2008⁄2009 193289 180422 120061 155738 288661 181631 42743,3 6077,93 170520,6 
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Рис. 2. Аналітичне вирівнювання суми продажної вартості всіх путівок  санаторно-

курортними організаціями Закарпатської області у 2000-2009 рр. 
Побудовано за: [3,  с. 39-58]. 
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Прогнозні значення суми продажної вартості путівок (курсівок) санаторно-курортними 
організаціями на наступні періоди будемо знаходити за формулою: 

26077,93
2
142743,3181631 τττ ⋅++=+t

progy    (2) 

Прогнозне значення та його межі на наступні п’ять періодів наведено у табл. 3. 
Таблиця 3 

Прогноз суми продажної вартості путівок (курсівок) санаторно-курортними організаціями 
Закарпатської області  

 
Інтервал довіри, тис. грн. 

Період Прогнозне значення, 
тис. грн. Нижня 

межа 
Верхня 
межа 

Помилка 
прогнозу, тис. 

грн. 
2009⁄2010 227413,5 201751,4 253075,6 10850,78 
2010⁄2011 279273,7 251966,1 306581,3 11546,54 
2011⁄2012 337211,8 307362,7 367060,9 12621,19 
2012⁄2013 401227,8 368146,9 434308,7 13987,68 
2013⁄2014 471321,7 434500,2 508143,3 15569,35 

 

Таким чином, з ймовірністю 5,0=p  можна стверджувати, що упродовж наступних п’ять 
періодів сума продажної вартості путівок (курсівок) санаторно-курортними організаціями Закарпатської 
області зростатиме (рис. 3). 
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Рис. 3. Фактичні та прогнозні значення суми продажної вартості всіх путівок (курсівок) 

санаторно-курортними організаціями Закарпатської області 
 
Як бачимо, прогнозні значення суми продажної вартості всіх путівок (курсівок) санаторно-

курортними організаціями Закарпатської області є доволі високими. Досягнути їх буде вкрай важко 
через наступні проблеми функціонування  санаторно-курортного господарства області: недостатність 
капітальних вкладень для збереження і зростання ліжкового фонду та поліпшення його якості; низька 
купівельна спроможність населення країни; структура санаторно-курортних послуг і рівень сервісу не 
відповідають світовим стандартам; низький рівень курортної розважальної інфраструктури; відсутність 
джерел одержання достовірної інформації про стан і розвиток санаторно-курортного господарства й 
елементів його інфраструктури; висока залежність фінансово-господарської діяльності санаторіїв від 
продажу путівок фондам соціального страхування; зменшення ліжкового фонду; низький рівень 
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матеріально-технічної бази санаторно-курортних комплексів; недостатній рівень культури 
обслуговування і якість медичної й курортної допомоги. 

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний стан санаторно-курортного господарства 
Закарпатської області вимагає низки заходів, спрямованих на його покращення. Зокрема, це 
залучення інвестицій, активація інноваційної діяльності, розширення асортименту санаторно-
курортних послуг, координація діяльності в цій сфері усіх зацікавлених суб’єктів підприємництва для 
підвищення ефективності функціонування даного господарства тощо. 
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Анотація 

На основі статистичних даних за 2000-2009 рр. проаналізовано стан та перспективи 
розвитку санаторно-курортного господарства Закарпатської області. Спрогнозовано тенденцію 
фінансових показників діяльності санаторно-курортних закладів області у найближчій перспективі. 

Ключові слова: санаторно-курортне господарство, прогноз, модель тренду. 
 

Аннотация 
На основе статистических данных за 2000-2009 гг. проанализировано состояние и 

перспективы развития санаторно-курортного хозяйства Закарпатской области. 
Спрогнозировано тенденцию финансовых показателей деятельности санаторно-курортных 
учреждений области в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: санаторно-курортное хозяйство, прогноз, модель тренда. 
 

Annotation 
On the basis of the statistical data for 2000-2009 the condition and prospects of development of a 

sanatorium economy of the Zakarpatye area is analysed. It is predicted a tendency of financial indicators of 
activity of sanatorium establishments of area in immediate prospects. 

Key words: Sanatorium economy, the forecast, trend model. 
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

КЛІМАТУ РЕГІОНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 
 

Постановка проблеми. Управління будь-яким процесом має ґрунтуватися на об’єктивних 
оцінках стану його протікання. Основна характеристика інвестиційного процесу в регіоні − стан 
інвестиційного клімату в ньому. У зв’язку з цим необхідна оцінка інвестиційного клімату регіону 
передбачає вирішення наступних завдань: визначення соціально-економічного розвитку регіону з 
позицій інвестиційної проблематики; визначення впливу інвестиційного клімату на приплив 
капіталоутворюючих інвестицій і соціально-економічний розвиток регіону; розробка заходів з 
управління інвестиційним кліматом; з’ясування причин, які впливають на інвестиційний клімат регіону; 
моніторинг інвестиційного клімату.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення проблем оптимізації 
інвестиційних процесів, факторів формування та аналізу інвестиційного клімату як на національному, 
так і на регіональному рівні здійснили такі вітчизняні науковці як Бажал Ю.Н., Бандур С.І., 
Бєлєнький П.Ю., Бланк І.А., Бойко Є.І, Гаврилюк О.В., Геєць В.М., Герасимчук М.С., Голикова В.І., 
Губський Б.В., Долішній М.І., Заяць Т.А., Іщук С.О, Карпінський Б.А., Кваснюк Б.Є., Клебанова Т.С., 
Козоріз М.А., Кораблина С.А., Кузьмін О.Є, Лесечко М.Д., Лукінов І.І., Лук’яненко Д.Г.,  Ляшенко В.І., 
Мамутов В.К., Мокій А.І., Музиченко А.С., Панченко Є.Г., Пересада А.А., Пила В.І., Пинзеник В.М., 
Писаренко С.М., Письмак В.П., Побурко Я.О., Реверчук С.К., Сиденко В.Р., Степанкова Т.М., 
Терон І.В., Точилін В.О., Філіпенко А.С., Чемерис О.М., Чумаченко Н.Г., Шевчук В.Я., Школа І.М. та 
інші. 

Однак ще недостатньо вивченими залишаються питання оцінки інвестиційного клімату в регіоні 
та управління інвестиційною привабливістю. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження формування моделі оцінки 
інвестиційного клімату в регіоні та дослідження її використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління інвестиціями та управління 
інвестиційною привабливістю − дві сторони управління інвестиційним процесом. Різниця лише в тому, 
хто виступає ініціатором: інвестор або органи управління. Здійснюючи цільове інвестування з 
формування стратегії діяльності, цілеспрямованості розподілу ресурсів і надійності системи 
управління, інвестор підвищує тим самим інвестиційну привабливість об’єкта для себе і для інших 
інвесторів. Використовуючи незначні кошти для зміни локальних властивостей об’єкта, він має 
можливість вкласти сам або залучити з боку значні кошти для його глобальної реструктуризації. 
Управління інвестиційною привабливістю зводиться до регулювання участі інвестора в ухваленні 
стратегічних рішень і формуванні фінансової політики [1].  

Управління в масштабах соціально-економічної системи − це управління тенденціями. Мова йде 
про створення нормативної бази, формуванні структурних механізмів та запуску процесів, 
функціонування яких дає стійкий результат такого масштабу, який дозволяє говорити про наявність 
певної тенденції. Соціально-економічна система стане привабливою для масового інвестора, коли 
зробить пріоритетним завданням зміну таких ключових властивостей реального сектора економіки, як 
стратегічність діяльності, цілеспрямованість розподілу ресурсів і надійність системи управління, і 
власними діями доб’ється, щоб поширення цих властивостей по об’єктах реального сектора стало 
стійкою тенденцією. 

Об’єктивні інтереси випливають із сутності інвестиційного процесу: будь-який інвестор 
зацікавлений у надійності та ефективності власних вкладень. Отже, технологія управління 
інвестиційним процесом, побудована на обліку цих об’єктивних інтересів, буде працювати на будь-
якому рівні і в будь-якому місці [3].  

Враховуючи вищевикладене, в основу моделі оцінки інвестиційного клімату регіону повинні бути 
покладені такі основні мотиви:  

− свідомий вибір даної моделі був обумовлений ситуацією, що створилася в економіці: 
глобалізацією, зміною технологічного укладу, потребами населення, які зростають, і обмеженням 
інвестиційних ресурсів.  

− досягнення науково-технічного прогресу відкрили небачені раніше можливості застосування 
більш досконалих дій, що дозволяють використовувати різні поєднання наявних у розпорядженні 
можливостей при отриманні максимального ефекту.  
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− побудова теоретико-методологічних положень та методичного інструментарію з позиції 
системного підходу, який розкриває взаємозв’язок і взаємовплив характеристик інвестиційного 
процесу.  

Комплексною характеристикою інвестиційного середовища виступає інвестиційний клімат, який 
формується під впливом двох факторів: інвестиційної привабливості та інвестиційної активності. Отже, 
стан інвестиційного клімату можна оцінити на основі оцінки інвестиційної привабливості та 
інвестиційної активності [4].  

Враховуючи, що для інвестора самим значимий показник − прибутковість вкладеного капіталу та 
ризики, пов’язані з цим вкладенням, для оцінки інвестиційної привабливості та управління 
інвестиційним процесом пропонується модель, що включає дві складові:  

1) економічну − оцінює ступінь прибутковості інвестованих коштів;  
2) ризикову − оцінює сукупний ризик, пов’язаний з розглянутою соціально-економічною 

системою [2].  
Економічна складова, що представляє собою прибутковість вкладених коштів, визначається як 

відношення прибутку або доходу до вкладених коштів. На макрорівні в таким показника доходу може 
бути використаний показник валового регіонального продукту (надалі ВРП), отриманого від 
використання інвестицій. Однак необхідно врахувати, що частина ВРП йде на покриття бюджетного 
дефіциту, а з отриманих доходів інвестори повинні сплатити податки. Використання дисконтування на 
регіональному рівні обмежується неможливістю розмежувати інвестиції за термінами та обсягами і 
неможливістю визначити ставку дисконтування, тому чистий дохід регіону може бути визначений 
наступним чином:  

            ( ) ( ),1*1*ЧД р ТДВРП −−=                     (1) 
де ЧДр − чистий дохід регіону, млн. грн.;  
     Д − дефіцит держбюджету в частках 1, (Д = дефіцит держбюджету/ВРП);  
     Т − середня ставка оподаткування, у%, (Т = сума податкових надходжень/ВРП).  
Тоді прибуток від інвестицій в регіон визначається за наступною формулою:  

            ( ) ( ) ,1*1* ІТДВРППР −−−=          (2) 
де ПР − прибуток регіону від інвестицій, млн. грн.;  
     І − обсяг інвестицій, млн. грн.  
Рівень прибутковості інвестицій, тобто економічна складова інвестиційної привабливості, 

визначається як відношення прибутку від інвестицій до вкладених коштів:  

   ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ,11*1*1*Д-1*ВРП1 −−−=−−= ТДІВРПІІТk       (3) 

де k1 − економічна складова інвестиційної привабливості, в частках одиниці.  
Ризикова складова необхідна для оцінки рівня сукупного ризику, властивого даному регіону [8]. 

Даний показник є інтегральним і враховує вплив різних факторів. Він розраховується за формулою 
багатовимірної середньої:  
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де k2 − ризикова складова інвестиційної привабливості в частках одиниці;  
n − число показників;  
Р − характеристика показника;  
J − вага показника.  
На основі аналізу інвестиційної привабливості регіонів були виділені 12 факторіальних чинників. 
За допомогою кореляційного аналізу відібрано 50 показників для їх характеристики, що дозволяє 

порівнювати їх між собою і використовувати отримані значення у подальших розрахунках. За 
відібраними показниками по 10-ти бальній шкалі проводиться переклад різних шкал вимірювання в 
одну − бальну з присвоєнням максимального балу найгіршому характерному показнику [6].  

Далі кожному з показників присвоюється відповідний ваговий коефіцієнт (що відображає 
відносну значимість показника в порівнянні з іншими показниками, які впливають на даний процес) і за 
формулою 4 визначається значення ризикової складової інвестиційної привабливості регіонів.  

З огляду на ризики, оцінюється яка частина доходів буде втрачена в результаті їх прояви, тому 
показник інвестиційної привабливості може бути представлений у вигляді наступного рівняння:  

                       ( ),1*kK 21 k−=        (5) 
де К − показник інвестиційної привабливості, в частках одиниці;  
     k1 − економічна складова, в частках одиниці;  
     k2 − ризикова складова, в частках одиниці.  
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Оскільки показник інвестиційної привабливості відображає економічну ефективність інвестицій, 
то необхідно врахувати, що за міжнародними стандартами в залежності від показника рентабельності 
об’єкти поділяються на 5 груп: А − характеризується дуже високою рентабельністю, що перевищує 
нормативне значення в 4 і більше разів; В − характеризується рентабельністю вище середнього , 
перевищує норматив в 2 і більше разів; С − характеризується нормативним рівнем рентабельності 10-
12%; D − характеризується рентабельністю, яка нижче нормативу в 2 рази; Е − характеризується дуже 
низьким рівнем рентабельності, нижче нормативу більше, ніж у 2 рази.  

Враховуючи вищесказане, в залежності від значення отриманого показника регіони можуть бути 
класифіковані наступним чином (табл. 1):  

Таблиця 1  
Класифікація регіонів за показником інвестиційної привабливості 

 
Характеристика регіону Значення 

показника (К) 
Економіка в цих регіонах стійка до криз, з диверсифікованою структурою виробництва, 
розвинутою інфраструктурою, стійким законодавством, кваліфікованим кадровим 
потенціалом. Відносно сприятлива екологічна та криміногенна ситуації. Це регіони високої 
інвестиційної привабливості. 

> 0,4 
 

Регіони з інвестиційною привабливістю вище середнього − високий рівень виробництва, 
можливі відхилення визначаються соціально-політичними чинниками.  0,2-0,4 

Регіони з середньою інвестиційною привабливістю. Це перш за все сировинні регіони, 
добробут яких визначається експортом і піддається сильному впливу кон’юнктури світового 
ринку.  

0,1-0,2 

Регіони з інвестиційною привабливістю нижче середнього. Це регіони, які раніше 
відрізнялися високим рівнем виробництва, але в даний момент їх життєздатність залежить 
від цілеспрямованості держпідтримки.  

0,05-0,1 

Регіони з низькою інвестиційною привабливістю (дуже несприятливий інвестиційний клімат). 
Навіть держпідтримка не здатна забезпечити нормальну діяльність у таких регіонах.  <0,05 

Джерело: [5] 

 
Так як за своєю суттю показник інвестиційної привабливості відображає прибутковість, 

ефективність інвестицій з урахуванням ризиків, отримані результати можуть бути використані для 
аналізу поточного стану регіонів, або для порівняння регіонів між собою.  

Інвестиційна активність являє собою інтенсивність інвестицій в регіоні, тому визначається як 
відношення поточного обсягу інвестицій до попереднього [7].  

Разом з тим стан інвестиційного клімату характеризується не просто статичними 
характеристиками інвестиційної привабливості й активності, а є динамічним параметром розвитку 
інвестиційного середовища в регіоні. Тому для оцінки інвестиційного клімату пропонується 
використовувати показники зміни інвестиційної привабливості та інвестиційної активності.  

Враховуючи змістове навантаження показників інвестиційної привабливості та інвестиційної 
активності, модель оцінки інвестиційного клімату регіону доцільно представити у вигляді матриці 
оцінки інвестиційного клімату. За рядками матриці відображається зміна інвестиційної привабливості, 
а по стовпцях − зміна інвестиційної активності. В осередках матриці (на перетині відповідних рядка та 
стовпця) представлена характеристика стану інвестиційного клімату при різних поєднаннях 
інвестиційної активності та привабливості та їх взаємного впливу.  

При цьому значення відношення зміни інвестиційної активності до зміни інвестиційної 
привабливості характеризує ступінь сприятливості або несприятливості.  

Якщо воно за абсолютним значенням більше 1, то інвестиційний клімат у регіоні є ефективним 
інструментом залучення інвестицій, якщо ж значення менше 1, то інвестиційний клімат не може 
розглядатися як інструмент активізації інвестиційного процесу, оскільки управління ним не є 
ефективним.  

Висновки з проведеного дослідження. Запропонований підхід до оцінки інвестиційного 
клімату та діагностиці стану інвестиційних процесів в регіонах забезпечує не тільки реалізацію 
комплексного підходу до аналізу інвестиційної сфери, але і дозволяє реалізувати диференційований 
підхід до управління інвестиційним кліматом в регіонах в залежності від сформованих у ньому 
тенденцій і закономірностей розвитку інвестиційного процесу.  

. 
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Анотація 

В роботі досліджено модель оцінки інвестиційного клімату регіону та особливості її 
застосування в сучасних умовах. Наведена класифікація регіонів за показником інвестиційної 
привабливості. 

Ключові слова: модель, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, регіон, 
інвестиції. 

 
Аннотация 

В работе исследовано модель оценки инвестиционного климата региона и особенности ее 
применения в современных условиях. Приведенная классификация регионов по показателю 
инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: модель, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, 
регион, инвестиции. 

Annotation 
This paper investigates investment climate assessment model of the region and especially its 

application in modern terms. The classification of regions in terms of investment attractiveness. 
Key words: model, investment climate, investment attractiveness, the region, investments. 
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ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМКИ ОНОВЛЕННЯ 
 ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Подальше розроблення ринкових інструментів розвитку інноваційної 

діяльності підприємств вимагає оновлення технічної бази та використання нових технологічних 
процесів. На українських підприємствах спостерігається використання застарілого устаткування, яке 
не в стані забезпечити необхідні вартісні і якісні показники продукції, що б дозволило витримати 
конкуренцію з імпортними товарами на внутрішніх і зовнішніх ринках. Це об'єктивно обумовлює 
необхідність процесів оновлення. Проблемою відтворення технологічної бази є прискорення темпів 
заміни застарілих технологій та обладнання з використанням відповідних економічних важелів. Тому, 
техніко-технологічне оновлення підприємств особливо актуальне внаслідок великого фізичного і 
морального зношення технічного парку устаткування в усіх галузях вітчизняної промисловості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних основ та проблем 
формування і використання техніко-технологічних інструментів розвитку інноваційного потенціалу 
присвячено багато праць вітчизняних і закордонних вчених, зокрема: А. Кізера, А. Бьюітандама, 
Г. Ганс-Дітера, Г. Губерта, Д. Чайлда, Лоренса Б. Мора, Й. Піннігса, С. Йонсона, С. Томаса, 
А. Єпіфанова, Ю. Канигіна, Р. Акбєрдіна, А. Александрової, О. Алимова, П. Бєлєнького, Є. Бойка, 
В. Геєця, М. Герасимчука, М. Долішнього, В. Захарченка, О. Кузьміна, В. Красовського, 
Є. Крикавського, Н. Кузнецова П. Харіва. Проте, зважаючи на динамізм інноваційних процесів, 
постійно удосконалюються засоби їх удосконалення та змінюються екзо- та ендогенні чинники 
середовища їх реалізації, що вимагає постійного уточнення шляхів розвитку технічного стану і 
технологічної бази підприємств. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування напрямів удосконалення техніко-
технологічної бази (ТТБ) підприємств на основі оцінки методичної та практичної функціональності 
відповідних аспектів інноваційного розвитку підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженням встановлено, що незадовільний 
стан ТТБ пояснюється недостатнім рівнем інвестування, низьким рівнем тарифів на соціально значимі 
заходи, що підлягають державному регулюванню; обмеженим фінансуванням з державного та 
місцевих бюджетів; відсутністю коштів на просте відтворення основних фондів внаслідок заниження їх 
вартості та недостатнього рівня амортизаційних відрахувань; відсутністю інвестицій на умовах 
концесій, державно-приватного партнерства; недосконалістю механізмів лізингу. Нестача інвестицій 
призвела до стрімкого старіння рухомого складу та техніко-техноголічної бази, що зумовлює 
невідповідність технічного і технологічного рівня вітчизняних підприємств європейським вимогам. 

Досягнення науки і техніки дають змогу підприємствам забезпечувати розвиток його 
виробничого потенціалу, який може здійснюватися у різноманітних формах. Деякі з них дають 
можливість підтримувати наявний техніко-технологічний стан підприємства, інші – удосконалювати і 
нарощувати його. Фінансове та наукове підґрунтя активізації інноваційної діяльності розглядалося 
авторами раніше [3]. В даній публікації буде розглянуто техніко-технологічні інструменти інноваційного 
розвитку підприємств. 

Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства – системна сукупність найбільш активних елементів 
виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції, здійснюваний за допомогою 
машинної техніки, різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, 
організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства загалом [2]. 

Інноваційні процеси кожної країни пов’язані з її загальноекономічним розвитком. Вирішенню 
проблеми оновлення техніко-технологічної бази та переведенню технологічного процесу на якісно 
новий рівень із залученням досягнень науки сприяє активізація інноваційної діяльності, що 
передбачає використання нових рішень у галузі технології, техніки, організаційних форм і економічних 
методів господарювання. Опрацювання, прийняття і реалізація таких рішень складають зміст 
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інноваційної діяльності. Технологічні інновації передбачають проведення комплексу робіт 
спрямованих на створення і освоєння нових видів продукції, впровадження прогресивних 
технологічних процесів, а також технологічні зміни продукції. 

У таблиці 1 подано динаміку впровадження окремих видів інноваційних процесів на промислових 
підприємствах України, за 2005–2009 рр., що характеризує взаємозв’язок виробництва із 
забезпеченістю новітніми технологіями. 

Таблиця 1 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України, за 2005 - 2009 рр. [4] 

 

Рік 

Питома вага 
підприємств, 

що 
впроваджува-
ли інновації, 

% 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів, 
процесів 

 

у т.ч. 
маловідходні, 
ресурсозбері-

гаючі 
 

Освоєно 
виробництво 
нових видів 
продукції, 

найменувань 
 

з них нові 
види 
техніки 

 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 
обсязі 

промислової, % 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

 
З наведених вище даних видно, що вітчизняні підприємства збільшили обсяг освоєння 

виробництва нових видів продукції. Але це було зроблено в більшій мірі за рахунок впровадження 
нових технологічних процесів у 2009 році порівняно з 2008 роком. При цьому освоєння нових видів 
техніки, а також розвиток і впровадження маловідходних та ресурсозберігаючих технологій, які є 
необхідними при виробництві інноваційної продукції знизилось. У 2009 році кількість нової техніки, яку 
ввели у промисловість становила 641 одиниць, це на 117 одиниць менше порівняно з 2008 роком, а 
кількість впроваджених маловідходних та ресурсозберігаючих технологій – 753 одиниць у 2009 році і 
680 одиниць у 2008 році. В ситуації виготовлення підприємствами нових видів продукції без 
застосування новітні технології конкурентоспроможність такої продукції і підприємства загалом не 
підвищується, що унеможливлює його інтенсивний розвиток. Підтвердженням цього є зниження частки 
інноваційної продукції із її загального обсягу у промисловості на 1,9% за період 2007-2009 рр. 
Частково це пояснюється зниженням загальних витрат на інноваційну діяльність у промисловості за 
відповідний період на 26,5% [5, 326]Отже, потрібно оновлювати техніко – технологічну базу 
підприємств, модернізовувати застаріле обладнання, впроваджувати відповідні технологічні процеси. 

Досягнення високої ефективності промислового виробництва можливе тільки на основі 
систематичного технічного прогресу, який сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості 
продукції, підвищенню рентабельності виробництва. Науково-технічний прогрес, його темпи і соціально-
економічні результати визначають потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва. Чим 
ефективніше та цілеспрямованіше використовуються новітні досягнення науки та техніки, які є 
першоджерелами розвитку продуктивних сил, тим успішніше вирішуються пріоритетні соціальні завдання 
життєдіяльності суспільства. В умовах ринкових відносин перебудова промислового виробництва і 
оновлення його техніко-технологічної бази має важливе значення: вона сприяє оновленню виробництва 
продукції, підвищенню її якості та виробництва об'єктивно наявні відповідні тенденції поступального 
розвитку техніко-технологічної бази  підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:  

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;  
2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного 

устаткування;  
3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку;  
4) трансформація техніко-технологічних засобів у дедалі більш універсальні системи;  
5) поглиблення інтеграції окремих елементів техніко-технологічної бази та організаційно-

управлінських компонентів виробництва;  
6) зростання ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої 

автоматизації виробництва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності 
[2]. Суть і напрямки оптимізації гнучких систем підготовки виробництва як інструменту розвитку 
інноваційних процесів розглядалася авторами у попередніх працях [6, 49-57]. 

Відтворювальні процеси в технологічному-розвиткові виробництва відбуваються під впливом 
соціально-економічних потреб і умов функціонування економічних систем. Сучасний перехідний 
період формування ринкової системи в Україні має характерні особливості, пов'язані з докорінними 
змінами у виробничих відносинах, що набувають ринкового змісту, та методами управління  
економікою. Поступово зростає вплив ринкових відносин на концептуальний характер і темпи 
основних технологічних процесів розвитку економіки, що стають підґрунтям ефективного оновлення 
матеріально-технічної бази виробництва. Технологічне оновлення матеріальних засобів необхідне 
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через старіння діючої техніки та у зв'язку з об'єктивними потребами в заміні її прогресивними для 
певного періоду розвитку економіки видами відповідно до напрямів означеного процесу. Фактори 
впливу на науково-технічний й інноваційний розвиток вітчизняних підприємств можна поділити на 
групи. Перша група: удосконалення організаційно-економічних умов розвитку, що включає посилення 
галузевої і територіальної концентрації виробництва, поглиблення спеціалізації, кооперації, укріплення 
взаємодії науки та виробництва, формування системи наукових центрів та науково-виробничих 
комплексів, контроль за системним впровадженням нових технологій та технічного переозброєння 
виробництва. Друга група: посилення зацікавленості працівників в ефективному оновленні 
виробничого апарату і створення відповідної системи стимулювання.  

Впровадження інноваційної моделі промисловості України може сприяти виведенню з кризи 
економічно відсталих регіонів, нарощенню внутрішніх фінансових можливостей територій і 
підвищенню ефективності їх використання [7]. Сьогодні технологічна база підприємств України у 
цілому задовольняє лише базові потреби економіки та населення у споживанні. Рівень технологічного 
устаткування, показники якості та ефективності задоволення потреб, техногенного навантаження на 
довкілля не відповідають сучасним вимогам. Протягом останніх двадцяти років їх оновлення 
практично не відбувалося, у той час як за цей самий період у Європі швидкими темпами 
розробляються і використовуються новітні технології. Це пояснюється низкою об’єктивних причин, 
зокрема, такими як застаріле обладнання; низька якість технологічної бази; використання 
технологічних процесів, які не відповідають вимогам ринку,низькою інноваційною активністю 
промислових підприємств, що можна спостерігати у табл.1. 

Техніко – технологічна база вітчизняних підприємств за якісними, технічними характеристиками, 
такими як технічний стан обладнання і устаткування, рівень автоматизації та комп’ютеризації, залишилася 
на рівні кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття. Для підвищення ефективності технологічних 
процесів необхідна програма комплексного оновлення та модернізації технологічної бази українських 
підприємств, яка передбачатиме комплекс заходів з нормативно-правового забезпечення та створення 
сприятливого інвестиційного клімату з урахуванням бюджетних та небюджетних джерел інвестування. 
Інноваційна стратегія також пропонує ряд структурних реформ на технології. 

Суть такої стратегії має полягати у створенні створення умов для соціально-економічного 
зростання, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і життєвого рівня населення 
завдяки забезпеченню якості продукції і послуг та задоволенню соціальних, зовнішньоторговельних, 
оборонних та природоохоронних потреб суспільства. 

Досвід країн, які успішно пройшли етап трансформації економічних відносин, показує, що 
проведення техніко-технологічного оновлення промислових підприємств, стимулювання інноваційної 
активності є необхідними умовами для підвищення конкурентоспроможності виробництва та виходу 
економіки з депресії. 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства – це 
процес удосконалення техніки та технології виробництва продукції, а також професійних можливостей 
кадрів з метою модернізації виробництва, підвищення його ефективності й якості продукції. Цілі та 
пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною стратегією підприємства на 
певному етапі його функціонування. Так, для одних підприємств пріоритетним напрямом може бити 
перехід на ресурсоощадні технології, для інших – зосередження на зменшенні ручної праці. 
Варіантний вибір рішень з технічного розвитку припускає розгляд можливих варіантів, оцінювання їх 
реальної ефективності й розроблення на цій основі взаємопов'язаного комплексу заходів. 
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Анотація 
В статті розглянуто умови технологічного оновлення вітчизняних підприємств та 

окреслено перспективи їх розвитку. Проаналізовано технологічні елементи інноваційної діяльності 
і досліджено їх зв'язок з загальною економічною ефективністю інноваційних процесів. 

Ключові слова: вітчизняні підприємства, техніко-технологічна база, інновації, нова техніка. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены условия технологического обновления отечественных предприятий 

и обозначено перспективы их развития. Проанализированы технологические элементы 
инновационной деятельности и исследовано их связь с общей экономической эффективностью 
инновационных процессов.  

Ключевые слова: отечественные предприятия, технико-технологическая база, инновации, 
новая техника. 

Annotation 
The terms of technological update of domestic enterprises and outlined prospect of their development 

are considered in the article. The technological elements of innovative activity are analysed and 
investigational them сonnection with general economic efficiency of innovative processes.  

Key words: domestic enterprises, technical and technological base, innovation, new technology.. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ 
ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Постановка проблеми. Відомо, що планування є однією з функцій управління підприємством. 

Причому її виконання передує усім іншим функціям та в значній мірі забезпечує їх успішне виконання. 
Планування є важливим засобом ефективного менеджменту та найважливішим елементом кадрової 
політики, що допомагає при визначенні її завдань, стратегії і цілей, сприяє їх виконанню через 
відповідні заходи. Стратегія планування персоналу є складовою частиною стратегічного управління 
персоналом та посідає центральне місце в системі стратегічного управління підприємством в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління персоналом на 
підприємствах присвячено праці багатьох вітчизняних вчених-економістів: В. Андрійчука, Д. Богині, 
В. Василенко, В. Вітвіцького, М. Виноградського, О. Грішнової , С. Гудзинського, В. Дієсперова, 
Д. Доманчука, В. Колпакова, Ю. Краснова, Г. Купалової, О. Крушельницької, Е. Лібанової, 
І. Лотоцького, С. Лучик, П. Макаренко, М. Маліка, В. Нелепа, М.Нємцова, В.Петюх, П. Саблука, 
Г. Щекина, З. Шершньової, О.Шкільова, О. Шпикуляк, В. Юрчишина, К. Якуби та ін. Поряд з цим, 
питання планування персоналу, використання моделювання як інструменту стратегії планування 
персоналу є особливо актуальними і вимагають подальшого опрацювання.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування концептуальних засад стратегії планування 
персоналу підприємств, що інтегрується у загальний процес управління і сприяє підтримуванню 
конкурентоспроможності підприємства, його подальшому розвитку й оптимальному використанню 
трудових ресурсів. Для реалізації поставленої мети було розв’язано наступні завдання: 

1) розроблено напрямки розвитку планування персоналу відповідно до стратегії розвитку 
підприємства.  

2) обґрунтовано цілі стратегії планування персоналу підприємств. 
3) розроблено концептуальну модель стратегії планування персоналу підприємств.  
Виклад основного матеріалу досліджень. Дослідження свідчать, що протягом 2005-2009 рр. 

в Україні спостерігалася стійка тенденція скорочення середньооблікової  кількості штатних працівників 
сільського господарства, а саме вона скоротилася на 414 тис. осіб, або у 1,7 рази. Тобто, темп її 
зниження в цілому по Україні становив 39,9%. Найвищий темп зниження спостерігався у 
Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Хмельницькій і Чернівецькій областях 
відповідно 58,1; 54,5; 59,3;  58,6 і 61,5%. 

Як бачимо із табл. 1, кількість найманих працівників підприємств, установ і організацій України 
зменшилася за період 2005-2009 рр. на 735 тис. чол., або на 6,5%. Поряд з цим, чисельність зайнятих 
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працівників у сільському господарстві, мисливстві і лісовому господарстві України у 2009 р. 
зменшилася в порівнянні з 2005 р. на 438 тис. чол., або на 38,5%. Частка працівників сільського 
господарства, мисливства і лісового господарства в загальній чисельності найманих працівників 
підприємств, установ і організацій України знизилася з 10,0% до 6,6% [6, с. 48-49]. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості найманих працівників, зайнятих в сільському господарстві, 

мисливстві і  лісовому господарстві України 
 

 

Роки 
Кількість найманих працівників 

підприємств, установ і організацій 
України, тис. осіб 

Зайнято в сільському господарстві, 
мисливстві і  лісовому господарстві 

У % до найманих працівників 
підприємств, установ і організацій 

України 
2005 р. 11388 1137 10,0 
2006 р. 11433 1005 8,8 
2007 р. 11413 868 7,6 
2008 р. 11389 783 6,9 
2009 р. 10653 699 6,6 

2009 р. у % 
до 2005 р. 93,5 61,5 -3,4* 

*відхилення 2009 р. від 2005 р., п.п. 
Джерело: [4, с. 191; 5, с. 190] 
 
Планування персоналу інтегрується у загальний процес управління і сприяє підтримуванню 

конкурентоспроможності підприємства, його подальшому розвитку й оптимальному використанню 
трудових ресурсів. Воно зазвичай має форму цільових комплексних програм і передбачає 
ідентифікацію змін у професійно-кваліфікаційній структурі працівників, а головне – виявлення 
майбутньої потреби у персоналі та його кількісного і якісного складу (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Система управління персоналом організації 
 Джерело: [2, с. 152] 
 

Стратегічний аналіз зовнішнього 
середовища організації 

Стратегічний аналіз і прогнози 
розвитку організації 

1.Формування кадрової політики організації 

2.Кадрове планування потреби у персоналі 

3.Розробка вимог до персоналу за посадами і професіями 

4.Набір, випробування та відбір персоналу  

5.Приймання на роботу 

6.Переведення, просування персоналу 

7.Професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

8.Оцінка персоналу та результатів його трудової діяльності 

9.Аналіз та дослідження персоналу 

10.Управління конфліктами 

11.Удосконалення роботи з персоналом в організації 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 
 
 

 155 

Планування персоналу – це складова частина планування на підприємстві. Його зміст полягає у 
тому, щоб забезпечити людей робочими місцями у потрібний час і в необхідній кількості, у 
відповідності з їхніми здібностями, нахилами і вимогами виробництва [1, с. 173]. 

Стратегічне (на 10-15 років) планування персоналу часто здійснюється у формі цільових 
комплексних програм, що можуть бути націлені на вирішення важливих проблем. Прикладом цих 
програм може бути розвиток окремих регіонів чи зниження рівня безробіття. При цьому враховують 
основні моменти сучасної кадрової політики та демографічної ситуації, що впливають на баланс 
трудових ресурсів та їх переміщення. Важливим при цьому є врахування впливу науково-технічного 
прогресу на ці процеси, а також досвід роботи з персоналом у попередні роки. Перспективне (до 5 
років) планування дає можливість комплексно реалізувати найважливіші процеси формування 
кадрового потенціалу організацій, підприємств, галузей. 

Місце планування у системі управління персоналом на підприємстві подано на рис. 2. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Цілі стратегії  планування персоналу підприємств* 
*Складено автором  
 
Стратегічне планування персоналу здійснюється в інтересах підприємства і його персоналу. Такі 

плани, як правило, містять окремі розділи, присвячені удосконаленню кадрового складу організації, 
підготовці та підвищенню кваліфікації персоналу, а також виховним заходам та формуванню 
організаційної культури. Поточне планування конкретизує показники довгострокового та 
перспективного планування з кадрами та відображає проблеми комплектування структурних 
підрозділів необхідними працівниками, їх розстановки, навчання, оцінки діяльності, підвищення 
кваліфікації, контролю раціонального використання робочого часу та інше [3, с. 48-49]. 

При розробці цільових програм розвитку персоналу підприємств враховуються основні 
положення сучасної кадрової політики; особливості демографічної ситуації, пов’язані з балансом 
трудових ресурсів, а також процесами вивільнення і перерозподілу робочої сили; вагомі тенденції 
науково-технічного прогресу на виробництві; вимоги до удосконалення планування і організації 
управління; накопичений досвід реалізації основних напрямків удосконалення роботи з персоналом 
підприємств у попередніх періодах. 

Метою таких програм є створення умов для забезпечення виробничих підрозділів 
кваліфікованою робочою силою; постійного росту продуктивності праці за рахунок реалізації заходів 
програми, зниження рівня плинності персоналу і втрат робочого часу, а також покращення 
професійно-кваліфікаційної структури персоналу у відповідності до вимог розвитку аграрного 
виробництва [7, с. 16]. 

Планування персоналу включає шість взаємопов’язаних видів діяльності: 
1. Прогнозування попиту, яке здійснюється на основі стратегічних планів діяльності 

підприємства; 
2. Прогнозування пропозиції, яке здійснюється на основі аналізу руху персоналу на 

підприємстві; 
3. Прогнозування потреби, що обґрунтовується, виходячи з прогнозів попиту і пропозиції 

(виявлення надлишку або дефіциту); 
4. Аналіз продуктивності праці і витрат на персонал, що здійснюється з метою пошуку джерел 

зростання продуктивності праці і зниження витрат; 
5. Планування діяльності підприємства, яке здійснюється з метою попередження нестачі або 

надлишку робочої сили та покращення її використання; 

Стратегія планування персоналу підприємств передбачає: 

2.  Адаптацію професійно-кваліфікаційної структури працівників відповідно до стратегічних змін 

3. Визначення обсягів залучення і вивільнення працівників в плановому періоді 

4. Використання персоналу у відповідності до його компетенцій 

5. Розвиток персоналу і впровадження інновацій 

6. Визначення ефективності планових витрат на персонал 

1. Розробку кадрової політики підприємства 
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6. Бюджетування і контроль, метою яких є складання бюджету та норм витрат праці [8, с. 16].  
Планова чисельність персоналу визначається, виходячи з бізнес-плану розвитку підприємства, 

а також у відповідності з діючими галузевими методиками і нормативами розрахунку з огляду на 
специфіку підприємства. Також необхідно виявити нові професії, які виникнуть у зв’язку з 
впровадженням нової техніки і технології.  

Під потребою в персоналі розуміють кількість співробітників, необхідних для майбутнього 
цілеспрямованого виконання завдань підприємства в кількісному, якісному, часовому та просторовому 
вимірах. Приблизні розрахунки загальної потреби підприємства в персоналі можуть бути визначені як 
частка від ділення обсягу виробництва чи робіт на заплановану продуктивність праці одного 
працюючого [7, с. 154]. 

Запропонована нами концептуальна модель стратегії планування персоналу включає поряд з 
вище наведеними етапами обґрунтування складових системи планування персоналу та оцінку якості 
стратегії за показниками ефективності, напруженості і надійності (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Концептуальна модель стратегії планування персоналу підприємств* 
*Розроблено автором  
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Ефективність характеризує заплановані ступінь окупності витрат на персонал, рівень 
використання персоналу, раціональність його організації на основі інтенсифікації, впровадження 
досягнень науки і техніки. Напруженість стратегії  планування характеризує перш за все передбачений 
в ній ступінь використання фонду робочого часу персоналу підприємства. Надійність визначається 
ймовірністю виконання наявних у ній планових заходів формування і раціонального розміщення 
персоналу за обсягами і строками виробництва продукції, її якістю, економічними та іншими 
показниками.  

Розв’язуванню завдань удосконалення процесів підготовки, раціонального розподілу і 
використання персоналу аграрних підприємств сприяє розробка балансових розрахунків, які 
здійснюються з метою визначення додаткової потреби підприємства в робочих місцях і ув’язки її з 
фактичною наявністю і структурою місцевих трудових ресурсів, удосконалення і розвитку всіх діючих 
форм професійної підготовки робочої сили. Балансові розрахунки повинні входити в стратегічні плани 
підприємства і інтегруватися з стратегією розвитку підприємства, ув’язуватися із організаційно-
технічними заходами і розроблятися по основних групах професій. 

Висновки з проведеного дослідження. Необхідність удосконалення управління персоналу на 
рівні підприємств зумовлюється як збільшенням обсягів виробництва і реалізації продукції, так і 
введенням функцій комерційної діяльності (зовнішній і внутрішній маркетинг, підприємництво і т. п.), 
збільшенням функцій економічного управління виробництвом з виділенням внутрішньогосподарських 
центрів прибутковості.  

В економічно міцних підприємствах при проектній чисельності персоналу управління можлива 
реалізація політики стратегічного кадрового забезпечення, здатного зберегти і якісно поліпшити 
кадровий потенціал, що дозволить зберегти й в перспективі збільшити економічне зростання і 
конкурентоздатність підприємств. 
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Анотація 
Обґрунтовано концептуальні засади стратегії планування персоналу відповідно до стратегії 

розвитку підприємства. Висвітлено концептуальну модель стратегії планування персоналу 
підприємств і особливості її функціонування.  

Ключові слова: підприємство, персонал, планування, стратегічне планування, 
концептуальна модель, стратегія розвитку. 

Анотация 
Обоснованы концептуальные основы стратегии планирования персонала согласно 

стратегии развития предприятия. Освещены концептуальную модель стратегии планирования 
персонала предприятий и особенности ее функционирования. 

Ключевые слова: предприятие, персонал, планирование, стратегическое планирование, 
концептуальная модель, стратегия развития. 
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The conceptual basis of strategy planning staff according to the company's development strategy. 
Conceptual model of strategy and business planning staff of the peculiarities of its functioning. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Постановка проблеми. Трудовий потенціал та інформаційне суспільство сьогодні виступають 

надзвичайно важливими економічними категоріями, що відображають соціально-економічний поступ 
країни та у величезній мірі детермінують її конкурентні позиції в сучасному світовому економічному 
просторі. Взаємовплив трудового потенціалу та інформаційного суспільства відображається в тих 
тенденціях, які ми сьогодні спостерігаємо і в України, і в глобальному вимірі. З одного боку, саме 
реалізація трудового потенціалу стала рушієм суспільного розвитку, що призвів до того його етапу, 
який ми називаємо інформаційним суспільством. З іншого боку, вже новітні умови та виклики 
інформаційного суспільства піднімають на якісно вищий рівень базові характеристики трудового 
потенціалу. За таких обставин важливо чітко розуміти особливості формування трудового потенціалу 
в умовах становлення інформаційного суспільства з метою сприяння його подальшого розвитку та 
участі в тих тенденціях, які сьогодні визначають суспільний прогрес всього людства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дефініція трудового потенціалу в теорії та практиці 
почала використовуватись лише наприкінці 70-х років ХХ століття. У радянський період в умовах 
планової економіки дослідження трудового потенціалу здійснювали Є. Антосенков, Ф. Волков, 
Т. Заславська, Р. Колосова, Є. Манєвич, І. Маслова, А. Панкратов, М. Сонін, С. Струмилін (автор 
дефініції трудових ресурсів), Р. Яковлєв та інші. Проблематика дослідження трудового потенціалу в 
сучасних умовах має місце у працях таких відомих вітчизняних вчених, як С. Бандур, М. Долішній, 
С. Злупко, Е. Лібанова, І. Лукінов, Н. Лук’янченко, О. Макарова, В. Мікловда, М. Новікова, В. Онікієнко, 
С. Пирожков, С. Писаренко, М. Пітюлич, В. Пономаренко, М. Романюк, У. Садова, Л. Семів, Л. Шевчук 
та інших.  

Дефініція інформаційного суспільства є достатньо новою, оскільки широко почала вживатись 
лише на початку 90-х років ХХ століття (ідея інформаційного суспільства була закладена ще в 40-х 
роках ХХ століття японським вченим Й. Масудою) та відображає формаційний підхід дослідження 
розвитку людства. Автором даної дефініції вважають японського вченого, професора Ю. Хаяши. Суть 
та прояви інформаційного суспільства висвітлені у працях таких вітчизняних вчених, як 
В. Андрущенко, І. Бойченко, В. Діденко, В. Кравець, В. Кухаренко, Б. Новіков, В. Павлов, Г. Піскорська, 
В. Рижко, В. Скалацький, Л. Сохань та інших.  

Загалом вітчизняними науковцями сьогодні приділено достатньо уваги даним економічним 
категоріям, щоправда за окремими контекстами вивчення таких напрямків вимагають подальших 
ґрунтовних досліджень з обґрунтуванням низки концептуальних моментів, розробленням методик та 
конкретними розрахунками.  

Дослідження особливостей формування трудового потенціалу в сучасних умовах варто 
здійснювати з врахуванням впливів закономірностей саме інформаційного суспільства, яке, на наш 
погляд, на даний момент виступає важливою стадією розвитку постіндустріального суспільства. 

Постановка завдання. Метою даної статті є комплексне наукове дослідження процесу 
формування трудового потенціалу в сучасних умовах інформаційного суспільства для розробки 
стратегічного напрямку розвитку країни в умовах постіндустріального суспільства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Трудовий потенціал є досить складною 
економічною категорією, для повноти розуміння якої потрібно конкретизувати складові, що її 
формують як на рівні окремої людини-працівника, так і на рівні суспільства, окремого регіону, країни, 
що відображається інтегральною оцінкою трудового потенціалу всіх індивідів, які здійснюють трудову 
діяльність на визначеній території чи тут проживають (врахування рівня втрати потенціалу). У 
вітчизняній науковій думці з приводу цього також сформулювались дискусійні підходи. На рис. 1 та 
рис. 2 наведено, на нашу думку, найбільш показові з них. 

Таким чином, враховуючи напрацювання вітчизняних вчених, розглядаємо трудовий потенціал 
як наявність ресурсів праці економічно активного населення, здатних до самовідтворення та таких, що 
відзначаються мінливістю, а також їх запас, при ефективному використанні яких забезпечується 
досягнення поставлених цілей, та який формують демографічні, медико-біологічні, інтелектуальні, 
освітні, економічні, культурні, соціальні, психологічні, мотиваційні та організаційні складові. Важливо 
підкреслити, що економічно активне населення формує наявний трудовий потенціал, а 
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відтворювальний його аспект відображають інші категорії осіб, зокрема молодь у майбутніх періодах 
чи розпочинаючи швидше свою трудову діяльність також стає носієм трудового потенціалу, формуючи 
його запас. Так само особи пенсійного віку, особи з відповідними категоріями інвалідності при 
здійсненні трудової діяльності можуть формувати трудовий потенціал країни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові, що формують трудовий потенціал працівника 
* Складено автором на основі джерел: [1, с.58-65; 8, с.5; 9, с.21.] 
 

 
Рис. 2. Складові, що формують трудовий потенціал суспільства 

* Складено автором на основі джерел: [1, с.63; 2, с.18; 5, с.26; 6, с.6; 7, с.407;  9, с.34; 10, с. 20-30] 
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графічні, медико-
біологічні, 
кваліфікаційні, 
екологічні, 
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професійний досвід і навички, рівень компетенції, стан мотивації до трудової діяльності, здатність до 
інтенсивної трудової діяльності, організованість, трудова активність, мобільність, здатність до навчання і 
перенавчання, здатність до розробки і впровадження інновацій та прояву творчості 

В. Смолюк:  
потенціали фізичний (стать, вік, стан здоров’я, працездатність тощо), соціально-психологічний (тип, риси 
характеру, емоції, почуття, активність, комунікабельність, дисциплінованість тощо), інтелектуальний 
(пізнавальні здібності, аналітичне мислення тощо), кваліфікаційний (освіта, професійна підготовка тощо), 
культурно-моральний (моральні орієнтири, загальна культура тощо), інноваційний (креатині здібності, 
ініціатива, здатність до висування ідей тощо) 

В. Горбунов:  
здібності і бажання до праці, стан здоров’я, тип нервової системи, обсяг загальних та спеціальних знань 
людини, її трудових навичок та вмінь, здатність до певного виду діяльності, рівень свідомості, 
відповідальності, інтересів, потреб 
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В умовах інформаційного суспільства, комп’ютеризації та інформатизації виробничого процесу, 
постає питання включення до трудового потенціалу так званого штучного інтелекту. Як відомо, існують 
такі рівні людської енергії, які відповідають п’яти видам праці: мускульна енергія – важка фізична 
праця, нервова енергія – легка фізична праця, логічна енергія – проста розумова праця, 
інтелектуальна енергія – складна розумова праця, духовна енергія – творча праця [3, с. 7]. Кожен 
наступний рівень є складнішим і притаманний суто людині. Проте в процесі науково-технічного 
прогресу та розвитку інформаційного суспільства попередні рівні поступово передаються 
автоматизованим об’єктам, у тому числі спостерігаються процеси створення штучного інтелекту, тому 
даний фактор також важливо враховувати при методиках обчислення трудового потенціалу 
суспільства.  

Загальну характеристику складових, що формують трудовий потенціал, наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Складові трудового потенціалу та їх характеристика 
 

№ 
з/п Складова Суть 

1 Демографічні  Відображають демографічні характеристики всього населення: вік, стать, сімейний 
стан, природній та механічний прирости тощо 

2 Медико-біологічні  Відображають стан здоров’я населення 

3 Інтелектуальні  Відображають інтелектуальний розвиток, що є наслідком ефективізації освітньої 
складової, у тому числі штучний інтелект 

4 Освітні Відображають освіченість населення (передусім якісний аспект), що детермінує 
інтелектуальну складову 

5 Економічні  Відображають умови праці через загальний економічний стан країни 

6 Мотиваційні  Відображають умови праці через персоніфіковані стимули  

7 Культурні  Відображають особливості духовного розвитку, релігійні переконання, систему 
цінностей 

8 Соціальні  Відображають соціальні відносини, у тому числі у відношенні до визначених 
соціальних груп незахищених категорій осіб 

9 Психологічні  Відображають особистісні риси людини як базового носія трудового потенціалу, що 
є вродженими чи сформованими (набутими) в процесі трудової діяльності 

10 Організаційні  Відображають середовище функціонування носіїв трудового потенціалу, в тому 
числі діяльність відповідних інституцій 

 
Особливу увагу при дослідженні трудового потенціалу важливо звернути на інтелектуальну його 

складову. Вичерпність екстенсивних та інтенсивних факторів виробництва створює необхідність 
потужного розвитку індивідуальних трудових процесів та зростання частки індивідуальних складових у 
них. Стає зрозумілим, що існує єдиний невичерпний ресурс людства – інтелект, і лише неадекватний 
стан суспільного і технічного розвитку може загальмувати його стрімкий зліт. 

Особливості трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства здебільшого зводяться 
до визначення ролі інформації в його формуванні та використанні. Зростання ролі інформаційного 
чинника стає загальною світовою тенденцією, яка, з одного боку, сприяє поліпшенню якісних 
характеристик трудового потенціалу населення, посилює дію організаційно-технічних та інноваційно-
технологічних чинників, з іншого, – обумовлює поглиблення диференціації в рівнях освіти і кваліфікації 
населення різних регіонів у залежності від охоплення їх процесами комп’ютеризації та інформатизації 
[9, с. 34]. 

Основною ознакою та якісним параметром інформаційного суспільства є особлива роль знань і 
побудованих на них технологій, домінування інформації, пришвидшення технічного прогресу, 
зменшення частки матеріального виробництва у валовому суспільному продукті, розвиток сфери 
послуг, підвищення якості життя [4]. Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в 
Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологічних можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та 
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обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій 
потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни  

Трудовий потенціал та інформаційне суспільство є надзвичайно важливими економічними 
категоріями. Їх тісний причинно-наслідковий зв’язок проявляється за різними напрямками впливу. Так, 
вплив становлення інформаційного суспільства на формування трудового потенціалу також є досить 
багатогранним і неоднозначним. Умовно його можна розподілити в розрізі основних ознак 
інформаційного суспільства (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні напрямки впливу інформаційного суспільства на формування трудового 

потенціалу 
 

Ознака інформаційного суспільства Вплив на трудовий потенціал 

Зростання ролі інформації та знань для 
суспільного розвитку  

- зростання значення рівня трудового потенціалу для соціально-
економічного розвитку країни; 
- підвищення вимог до особистісно-кваліфікаційних характеристик 
економічно активного населення 

Поширення інформаційних технологій 

- поширення нових форм конкурентної боротьби серед суб’єктів 
підприємницької діяльності (вплив на трудовий потенціал у 
підприємницькому середовищі); 
- зменшення потреби в робочій силі у кількісному аспекті через 
автоматизацію виробництва; 
- комп’ютеризація освіти, дистанційне навчання; 
- послаблення інституту сім’ї, зокрема через віртуалізацію 
спілкування 

Формування глобального інформаційного 
простору 

- зростання трудової мобільності (міжпрофесійної, 
міжтериторіальної); 
- виникнення нових форм зайнятості, віртуального робочого місця, 
формування інформаційної мобільності населення 

Зростання кількості зайнятих в сфері 
інформаційних технологій;  
зростання частки інформаційних продуктів 
та послуг у валовому внутрішньому 
продукті 

- переважання в галузевій структурі нематеріальних форм 
виробництва; 
- виникнення нових видів економічної діяльності; 
- формування попиту на нові види професій 

Комп’ютеризація, інформатизація 
суспільства через використання 
телефонного, Інтернет-зв’язку, 
телебачення тощо 

- створення більш сприятливих умов для реалізації трудового 
потенціалу кожної людини; 
- створення більш сприятливих умов для особистісного зростання 
через більш вільний доступ до інформаційних ресурсів, можливості 
пошуку працевлаштування (у тому числі за кордоном) з 
використанням ресурсів мережі Інтернет тощо 

 
Вплив трудового потенціалу на розвиток інформаційного суспільства відображається такими 

тенденціями, як: 
- зміна векторів розвитку людства, конфлікт гуманістичних, релігійних поглядів – з однієї 

сторони, роботизації, новітніх медичних досліджень, зокрема в царині генної інженерії – з іншої; 
- подальша еволюція суспільних, у тому числі соціально-трудових, відносин; 
- визначення нових шляхів вирішення глобальних проблем людства; 
- поширення нанотехнологій, у тому числі енергозберігаючих; 
- створення нових продуктів через диференціацію інноваційних підходів; 
- зсув акцентів і ціннісних орієнтацій окремих індивідуумів, переважання в них фізіологічних 

потреб, поширення атеїзму тощо.  
Висновки з проведеного дослідження. Необхідно визнати, що економічні категорії трудового 

потенціалу та інформаційного суспільства сьогодні виступають базовими постулатами соціально-
економічного прогресу людства. Більше того, між ними існує надзвичайно тісний зв’язок, який 
виражається у взаємовпливах інформаційного суспільства – на особливості формування (збереження, 
відтворення, накопичення чи навпаки втрату) трудового потенціалу країни, а трудового потенціалу на 
специфіку становлення та розвитку інформаційного суспільства. 
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Анотація 

В статті висвітлені особливості формування трудового потенціалу в умовах 
інформаційного суспільства. Сформульовано основні напрямки впливу інформаційного суспільства 
на формування трудового потенціалу та трудового потенціалу на розвиток інформаційного 
суспільства. 

Ключові слова: трудовий потенціал працівника, трудовий потенціал суспільства, 
інформаційне суспільство, формування трудового потенціалу. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены особенности формирования трудового потенциала в условиях 
информационного общества. Сформулированы основные направления влияния информационного 
общества на формирование трудового потенциала и трудового потенциала на развитие 
информационного общества. 

Ключевые слова: трудовой потенциал работника, трудовой потенциал общества, 
информационное общество, формирование трудового потенциала. 
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The article analyzes the characteristics of the labor potential in an information society. The main 
directions of information society on the impact of potential labor and employment potential for the 
development of information society. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ВЕНЧУРНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ  

ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

 
Постановка проблеми. За останні 20 років у розвитку економік країн Центральної і Східної 

Європи (ЦСЄ) мали місце перехідні процеси, змінилася орієнтація макроекономічні політики, була 
проведена гармонізація їхньої інституціональної структури з аналогічною структурою країн-членів 
Євросоюзу. Виникнення і розвиток індустрії венчурного капіталу (ВК) у нових членах ЄС відбувся 
порівняно недавно. З розвитком фінансових ринків і збільшенням попиту на венчурне фінансування 
увага урядів цих країн усе більше почала зосереджуватись на фінансових проблемах малого та 
середнього підприємництва (SMEs) і на доступності фінансування ранніх стадій розвитку інноваційних 
підприємств. Працюючі в цих країнах програми є новими і потенційний ефект від їхнього застосування 
обмежений через їхні незначні бюджети й ізольовану спрямованість. Однак реалізація більш 
ефективних програм ускладнена через відсутність необхідних умов для існування самопідтримуючого 
циклу ВК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць, в яких досліджується 
проблематика венчурного фінансування в країнах ЦСЄ необхідно виділити дослідження таких 
зарубіжних вчених, як: Н. Фонштейн, І. Дворжак, Я. Кочишова, П. Прохазка. У вітчизняній науці 
дослідження венчурної діяльності знайшло тільки теоретичне обґрунтування в працях лише декількох 
вчених. В сучасних наукових працях з інноваційної тематики венчурне фінансування країн Європи 
розглядається в основному тільки з наголосом на країни Західної Європи, тому  інформаційною базою 
наукової статті становлять дані мережі Інтернет. Також недостатньо розроблені й потребують 
подальшого дослідження питання саме державної підтримки і розвитку венчурної діяльності.  

Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу і вивчення накопиченого 
досвіду державної політики щодо венчурного фінансування в країнах Центральної та Східної Європи 
для можливого застосування висвітленої практики в країнах з економікою, яка розвивається або 
наближеною до неї.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Виділяють три основні ринки венчурного капіталу 
– США і Канада, Південно-східна Азія, Європа. Зазвичай під європейським ринком мається на увазі 
ринок Західної Європи, проте все частіше увагу інвесторів привертають держави ЦСЄ, ринки 
венчурного капіталу яких є менш розвиненими [1].  

Країни ЦСЄ, поки-що, значно відстають від західноєвропейських держав за рівнем розвитку 
ринку венчурного капіталу. Ризикові інвестиції, що стали можливими після ліквідації "залізної завіси", 
відбувались нерідко у взаємозв'язку з масовою приватизацією. На початкових етапах трансформації 
економіки тут були відсутні інститути, що мають капітал і ноу-хау, необхідні для реалізації венчурних 
вкладень стандартними для західних країн методами. 

Хоча першочергові інвестиції все ж були здійснені, це в основному було зроблено в традиційній 
кредитній формі, часто без належного попереднього аналізу. Багато проблем, з якими сьогодні 
доводиться стикатися банкам деяких країн ЦСЄ з трансформованою економікою, виникли в результаті 
застосування неефективних фінансових інструментів для венчурних вкладень. В той же час більшість 
експертів сходяться на думці, що ринок венчурного капіталу в державах ЦСЄ має великі можливості 
для подальшого росту. Це в першу чергу стимулює державу робити певні кроки на шляху до розвитку 
національної системи венчурного фінансування. 

На рівні ЄС у 1999 році Європейська Комісія разом з Європейським Банком реконструкції і 
розвитку (EBRD), використовуючи структуру спеціального Фонду для фінансування SMEs, розробили 
систему ініціатив, що стосується прямого інвестування в Центральній і Південно-Східній Європі. 
Головною метою цієї програми стала підтримка малих незалежних фондів, що інвестують у малі 
підприємства (максимальний розмір угоди не перевищував 1 млн. євро). У ході здійснення цієї 
програми було створено чотири фонди на загальну суму зарезервованого капіталу 61 млн. євро. 
Наприкінці 2006 року портфель прямих інвестицій цих чотирьох фондів складався з 26 млн. євро, 
інвестованих у 27 компаній, причому деякі з них знаходилися на ранніх стадіях розвитку. Європейська 
Комісія також організувала Фонди технічної кооперації, що повинні допомагати як фондам, так і 
портфельним компаніям з різних питань [2].  
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Ряд програм державної підтримки приймає форму і зміст звичайних інноваційних фондів, що 
надають гранти на розвиток інноваційних проектів з метою збільшення конкурентноздатності місцевої 
економіки. Прикладами таких програм є наступні: Національний інноваційний фонд Болгарії, 
організований у 2005 році [3]. В 2001 році Болгарія прийняла Національну стратегію підтримки 
розвитку малого й середнього підприємництва на 2002-2006 роки, в якій основна увага зосереджена 
на покращенні фінансового середовища й підтримці інновацій в технологічному розвитку; програма 
фінансування досліджень і розробок в Естонії, заснована в 2001 році з метою підтримки проектів 
прикладних досліджень і техніко-економічного обґрунтування розвитку продуктів, із загальним 
бюджетом на 4,8 млн. євро. В Угорщині з 2004 року здійснюється підтримка нових технологічних 
наукомістких мікропідприємств і компаній-спіноффів, на що виділяється загальна сума 6,6 млн. євро. 
За цією схемою фінансуються R&D нових стартапів, що оперують у технологічних і наукомістких 
секторах, і спіноффів, що створюються для використання результатів діяльності в області R&D у 
вузах. Починаючи з 2004 року, у Польщі надаються позички на реалізацію інноваційних інвестицій 
(сумарний бюджет – 3,5 млн. євро) з метою надання допомоги підприємствам у підвищенні їхньої 
ринкової конкурентноздатності і ефективності інноваційного підприємництва – ці позики покривають 
75% обговорених витрат (на суму до 500 тис. євро) і повинні бути повернуті протягом шести років. У 
2001 і 2002 роках Румунія запустила дві програми із сумарним бюджетом 16,7 млн. євро для розвитку 
технопарків, а також для стимулювання комерціалізації винаходів у високотехнологічних областях. У 
Словенії в 2006 році знайшла життя нова ініціатива з фінансуванню установ, що підтримують 
інноваційну діяльність. 

Деякі програми надають пряме фінансування SMEs з метою полегшення підприємствам в 
процесу пошуку зовнішнього фінансування. Відповідно до програми розвитку Progres у Чехії з 2005 
року SMEs з окремих секторів одержують субсидовані позики на реалізацію своїх бізнес-планів [4]. 
Передбачається, що підтримані проекти одержать додаткове фінансування від приватних інвесторів.  

В Угорщині державна установа – Угорський національний банк розвитку – з 2003 року бере 
участь у прямому інвестуванні в SMEs. Роль цієї установи визначена як підвищення рівня підтримки 
SMEs у формуванні прямих інвестицій в акціонерний капітал підприємства у рамках діючої програми 
конкурентоздатної економіки. 

У Латвії з 2002 року працює програма кредитування розвитку SMEs; її загальний бюджет 
складає 28 млн. євро і призначається для сприяння фінансуванню SMEs за допомогою надаваних 
позик і гарантій.  

У Словенії з 2001 року проводиться фінансове забезпечення кредитів і гарантій для SMEs за 
допомогою Фонду підтримки підприємництва (SEF). Ціль цього фонду – полегшити SMEs доступ до 
відповідних джерел фінансування, щоб підсилити їхню орієнтацію на розвиток та швидке зростання і 
прискорити створення нових інноваційних компаній.  

У Словаччині на початку 1990-х років був заснований фонд, що координує діяльність створених 
у рамках програми PHARE фондів з метою стимулювання розвитку сектора малого і середнього 
бізнесу [5]. В даний час він керує вісьмома фондами, що розрізняються за своєю географічною 
спрямованістю або за стадіями розвитку своїх цільових компаній. до цього  часу він профінансував 
більш 120 компаній. Фонд стартового капіталу володіє неконтрольним пакетом акцій (10–40%) і 
пропонує SMEs позики на всіх стадіях розвитку і господарської діяльності підприємства.. Останнє 
доповнення до набору фінансових послуг, пропонованих цією організацією, – створення Фонду 
посівного капіталу, що інвестує винятково в підприємства на посівній стадії розвитку.  

У 2001 році Болгарія заснувала Гарантійний фонд мікрокредитування (із загальним бюджетом 
на 30 млн. євро), призначений для полегшення компаніям-стартапам доступу до фінансування. 
Програма Zaruka [6], стартувала в 2005 році в Чехії, націлена на допомогу SMEs у реалізації їхніх 
бізнес-планів і на підвищення їхньої конкурентноздатності шляхом гарантування банківських позик, 
лізингу, венчурних інвестицій, операційних позик і т.д.  

У Литві з 2001 року стартапи і молоді інноваційні підприємства можуть одержати боргове 
фінансування за допомогою Схеми гарантій інвестування і бізнесу. Максимальна сума, що 
покривається гарантіями, складає 80% (для позик на інвестиції) і 50% (для позик на робочий капітал) 
від суми позики, причому SME виплачує тільки 1–1,5%-у винагороду за користування гарантіями, а 
інша частина цієї винагороди субсидіюється державою. У березні 2004 литовська компанія з 
обмеженою відповідальністю INVEGA підписала договір про зустрічні гарантії з EIF у рамках 
Багаторічної програми для підприємств і підприємництва (MAP). 

Крім того, з ініціативи Північної Ради (Nordic Council – Рада з економічної, юридичної, культурної 
та іншої співпраці між Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією та Швецією), Північний інноваційний 
центр (Nordic Innovation Centre) запропонував деякі рішення [7] для покращення умов на 
скандинавському ринку венчурного капіталу і видав національні рекомендації відносно перешкод в 
кожній північній країні. 
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Поряд з загальними рекомендаціями Скандинавії для більш інтегрованого ринку об’єднання: 
фонди, створені як партнерства з обмеженою відповідальністю, повинні бути максимально прозорими 
в оподаткуванні; ПДВ не має обкладатись на управління компанією фонду й іноземні фонди не мають 
оподатковуватись. Так як дані рекомендації опублікували, деякі Скандинавські країни прийняли заходи 
з удосконалення нормативного податкового середовища.  

Інший напрям Північного інноваційного центру [8] присвячений необхідним змінам для 
заохочення і функціонування посівної компанії, на якій надання ризикового капіталу відбувалось дещо 
непрозоро. Передбачено створення між країнами Північної Європи єдиного „посівного” ринку до 
розміру, який забезпечує глобальну конкурентоспроможність. за рахунок формування державних 
фінансових схем співпраці учасників венчурного фінансування. 

Представлена пропозиція передбачає формування політики венчурного бізнесу без 
транскордонних перешкод і цим самим сприяє в довгостроковій перспективі функціонуванню і 
самодостатністю ринку венчурного капіталу. 

Це сприяє покращенню скандинавського ринку венчурного капіталу і робить його більш 
привабливим для венчурних інвесторів з усього світу з необхідною державною підтримкою. 

Хоча зміни на європейському рівні займають тривалий період, все таки практика країн Північної 
Європи може принести порівняльні переваги і зміцнить скандинавський ринок разом з європейським 
ринком венчурного капіталу. У випадку успіху, інші країни-члени можуть, наприклад, слідувати за 
Скандинавськими країнами в створенні більш інтегрованого венчурного ринку. 

Існують програми, які займаються організацією технологічних інкубаторів. Програма підтримки 
інкубаторів для підприємств Естонії була створена в 2004 році. Вона фінансує проведення техніко-
економічного обґрунтування організації інкубаторів (на суми до 6400 євро або максимум 80% від 
відповідних витрат) і розвиток наданих інкубаторами послуг (до 192 тис. євро або максимум 75% від 
відповідних витрат).  

В Угорщині в 2005 році почала працювати програма BIOINKUB з бюджетом 3,8 млн. євро з 
метою організації зразкового біотехнологічного інкубатора [9]. Вона підтримує інвестиції в створення 
інкубаторних центрів для біотехнологічних SMEs. Ці центри повинні функціонувати незалежно один від 
одного і забезпечувати сприятливе середовище для досліджень і розробок, , стимулюючи розвиток 
нових продуктів, процесів і послуг, а також підтримуючи диверсифікаційну діяльність підприємств та 
сприяючи їх зростанню.  

Проект складається із двох фаз. У першій фазі претендент на створення інкубатора повинний 
протягом двох років розвити визначену інфраструктуру, використовуючи надані засоби. В другій фазі 
центр керує роботою інкубатора протягом п'яти років.  

У 2002 році Словенія запустила програму підтримки розвитку бізнес-інкубаторів в університетах 
з метою забезпечення  зв'язку між студентами і професорами університетів, з одного боку, і 
зовнішніми джерелами капіталу й інших необхідних послуг – з іншого. 

Польща запустила в 2004 році ряд ініціатив з поліпшення доступу до зовнішніх джерел 
фінансування в складі секторної оперативної програми (Sectoral Operational Program) підвищення 
конкурентноздатності на 2004–2006 роки [10]. У рамках цих заходів надавався капітал: (1) фондам 
мікрокредитів, (2) гарантійним фондам і (3) фондам посівного капіталу. Крім того, у 2005 році Польща 
санкціонувала створення Національного фонду капіталу для «надання фінансової підтримки фондам 
ризикового капіталу, що здійснюють інвестиції в підприємства, створені на території Польської 
Республіки, і особливо – в інноваційні або ті, що займаються дослідження і розробками» [11]. Його 
метою є капіталізація посівних фондів і відшкодування деяких з їхніх поточних витрат. Цей захід буде 
тривати в період 2007–2013 років і на нього передбачається витратити до 1,5 млн. євро – сума, з якої 
фонди, що одержали цю підтримку, зможуть інвестувати в підприємства. Загальний бюджет для цих 
ініціатив складає  180 млн. євро. 

Висновки з проведеного дослідження.  Проведений аналіз дозволяє визначити основні 
методи державного стимулювання венчурного фінансування в країнах ЦСЄ: 1) підтримка у формі 
звичайних інноваційних фондів, що надають гранти на розвиток інноваційних проектів (Болгарія, 
Естонія, Угорщина, Польща, Румунія); 2) пряме фінансування малих та середніх підприємств (Чехія, 
Угорщина, Латвія, Словенія); 3) створення фонду фондів з метою стимулювання SMEs (Словаччина); 
4) надання гарантій у випадку фінансування приватними інвесторами (Болгарія, Чехія, Литва); 5) 
підтримка з ініціативи Північної Ради для країн Скандинавії, яка полягає у пропозиціях Північного 
інноваційного центру для покращення умов на скандинавському ринку венчурного капіталу і видав 
національні рекомендації; 6) підтримка технологічних інкубаторів (Естонія, Угорщина, Словенія); 7) 
підтримка посівних інвестицій й інвестицій на стадії раннього розширення (Латвія, Польща). 

Можна з впевненістю стверджувати, що сфера венчурного фінансування в країнах ЦСЄ 
поступово збільшуватиметься. Розширення цієї сфери діяльності нерозривно пов'язане з 
удосконаленням державних програм фінансування інноваційного розвитку та збільшенням експорту 
товарів. Після закінчення початкових стадій розвитку, що реалізовуються в межах внутрішнього ринку, 
підприємства, що виробляють сучасну і привабливу для покупців продукцію, все більшою мірою 
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орієнтуватимуться на експорт. Отже, гармонійний розвиток державної політики й сприятливі 
перспективи для зовнішньоторговельних підприємств завдяки співпраці з фондами венчурного 
капіталу можуть отримати сукупний ефект, що в кінцевому рахунку принесе користь й прибуток усім 
учасникам венчурного фінансування.  
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Анотація 
У статті висвітлюється досвід розвитку венчурної діяльності в процесі фінансування 

інноваційних підприємств в країнах Центральної та Східної Європи. Аналізуються методи 
стимулювання державою ринку венчурного капіталу в країнах ЦСЄ. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, венчурний капітал, венчурні фінансування, держава, 
стимулювання, венчурний ринок . 

 
Аннотация 

В статье освещается опыт развития венчурной деятельности в процессе финансирования 
инновационных предприятий в странах Центральной и Восточной Европы. Анализируются 
методы стимулирования государством рынка венчурного капитала в странах ЦВЕ. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, венчурный капитал, венчурные 
финансирования, государство, стимулирование, венчурный рынок. 
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The article highlights the experience of VC activity in the financing of innovative enterprises in Central 
and Eastern Europe. Analysis methods of stimulation of the venture capital market in CEE.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В 
КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 
Постановка проблеми. За сучасних кризових умов господарювання особливої актуальності 

набувають питання формування перспективних напрямків інвестиційної діяльності підприємств і, 
зокрема, формування інвестиційної стратегії суб’єктів господарювання. Ефективним інструментом 
вирішення вказаної проблеми є стратегічне планування інвестиційної діяльності. На сучасному етапі 
реалізації інвестиційної стратегії на підприємствах обмежена в основному реальними інвестиціями. 
Але з розвитком інвестиційного ринку України значно зростають потенційні можливості підприємств 
підвищити ефективність функціонування шляхом розширення обсягів інвестиційної діяльності, 
використання нових різноманітних видів фінансових інструментів та нематеріальних активів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління інвестиційною діяльністю 
підприємства в економічній літературі приділяється досить багато уваги. Серед вітчизняних авторів, 
проблематика робіт яких стосується цих питань, слід відзначити Ю. М. Бажала, І. О. Бланка, 
М. П. Денисенка, Г. В. Козаченко, Т. В. Майорову, А. А. Пересаду, В. Г. Федоренка, Н.А. Хрущ, 
О. М. Ястремську та інших, а серед зарубіжних вчених-економістів - Г. Александера, Дж. Бейлі, 
Г. Бірмана, С. Брігхема, Л. Гітмана, М. Джонка, Ф. Фішера, У. Шарпа, Г.С. Шмідта та інших. Проте, 
подальшого вирішення потребує наукова проблема формування інвестиційної стратегії підприємства 
в кризових умовах господарювання. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування необхідності подальшої розробки 
теоретико-методичних основ формування інвестиційної стратегії вітчизняних промислових 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Етапи стратегічного планування достатньо добре 
обґрунтовані в науковій літературі і включають такий набір заходів: 

1) визначення місії організації; 
2) установлення (коригування) цілей; 
3) визначення стратегій («стратегічного набору») та заходів щодо їхньої реалізації; 
4) передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення її у планах, 

проектах і програмах різного типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації стратегій; 
5) організація виконання планових завдань; 
6) облік, контроль та аналіз їхнього виконання [14, 421]. 
За сучасних умов керівники підприємств повинні приймати господарські рішення, зокрема і щодо 

інвестицій, в умовах невизначеності наслідків таких рішень, в умовах підвищеного ризику. Стратегічне 
планування має безпосереднє відношення до прийняття інвестиційних рішень, оскільки повинне 
забезпечити узгодження довгострокових цілей підприємства з необхідними для їхнього досягнення 
ресурсами. 

Згідно з обраною базовою стратегією розвитку, підприємству необхідно сформувати часткові 
стратегії, що відображають потенційні можливості окремих сфер його діяльності і окремих підрозділів. 
Інвестиційна стратегія повинна займати важливе місце в системі стратегічного планування 
підприємства, оскільки в поєднанні з іншими (наприклад, інноваційною) визначає перспективний 
розвиток суб’єкта господарювання. 

Як відомо, інвестиційна стратегія є одним з найважливіших інструментів розробки і реалізації 
управлінських рішень щодо інвестиційної діяльності підприємства [4, 244]. В табл. 1 подані результати 
дослідження точок зору науковців щодо сутності поняття «інвестиційна стратегія. 

Отже, згідно табл. 1, більшість науковців подають тлумачення інвестиційної стратегії як системи 
довгострокових цілей (завдань) інвестиційної діяльності та шляхів (засобів) її досягнення. Водночас, 
спостерігаємо і процесний підхід до визначення сутності поняття «інвестиційна стратегія». Так, на 
думку Т.В. Майорової, інвестиційна стратегія – це процес формування системи довгострокових цілей 
інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення…(див. табл. 1). Схоже 
визначення ми зустрічаємо в монографії Н.А. Хрущ, в якому науковець під поняттям «інвестиційна 
стратегія», розуміє процес її розробки [11, 50]. 

Водночас, низка науковців ототожнюють поняття «стратегічне планування інвестиційної 
діяльності» та «інвестиційна стратегія». Зокрема, на думку колективу авторів, стратегічне планування 
інвестиційної діяльності є однією з найважливіших складових стратегічного управління підприємством 
і полягає в розробці системи заходів, взаємоузгоджених за часом, ресурсами і виконавцями, 
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спрямованих на отримання прибутків через вкладення капіталу у найбільш перспективні з погляду 
кон’юнктури ринку напрямки діяльності підприємства [1, 15]. 

Таблиця 1 
Дефініції поняття «інвестиційна стратегія 

 
№ 
з/п 

Зміст визначення Автор, джерело 

1 Інвестиційна стратегія є системою добраних довгострокових цілей і 
засобів їх досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності 
підприємства 

Федоренко В.Г. [9, 18]  

2 Інвестиційна стратегія є системою довгострокових цілей 
інвестиційної діяльності підприємства, які визначені загальними 
завданнями його розвитку й інвестиційною ідеологією, а також вибір 
найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення* 

Бланк И. А. [2, 170] 
 

3 Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної 
діяльності підприємства, що визначається довгостроковими 
завданнями його розвитку й інвестиційною ідеологією, а також 
передбачає вибір найбільш ефективних шляхів досягнення 
поставлених цілей 

Козаченко Г.В. та інші [4, 244] 
 

4 Інвестиційна стратегія – система вибраних довгострокових цілей і 
засобів їх досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності 
підприємства 

Федоренко В. Г.,  
Гойко А.Ф. [10, 20]  

5 Інвестиційна стратегія – це процес формування системи 
довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш 
ефективних шляхів їх досягнення на базі прогнозування умов 
здійснення цієї діяльності, кон’юнктури інвестиційного ринку як у 
цілому, так і на окремих його сегментах 

Майорова Т. В. [5, 22] 
 

6 Інвестиційна стратегія полягає у формуванні системи 
довготермінових завдань інвестиційної діяльності підприємства і 
забезпечені вибору найефективніших шляхів їх досягнення. 

Мешко Н.П., Солонська Є.О. [6] 

7 Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної 
діяльності  і набір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення 

Череп А.В. [12, 137] 

 
Окремі економісти схильні ототожнювати поняття інвестиційної стратегії і стратегії фінансового 

управління [13, 6], під якою слід розуміти систему рішень і намічених напрямків діяльності, що 
розраховані на довгострокову перспективу і передбачають досягнення поставлених цілей і фінансових 
задач щодо забезпечення оптимальної і стабільної роботи господарської структури виходячи із 
обставин, що склалися, і запланованих результатів.  

Водночас, певні науковці, зокрема Ю. Путятін, О. Пушкар, О. Тридід [8, 49] інвестиційну 
стратегію, поряд зі стратегією фінансування, вважають складовою єдиної фінансової стратегії 
підприємства.  

Проте, як слушно вважає А.П. Міщенко, в рамках фінансової стратегії розглядається тільки 
фінансовий аспект інвестиційної стратегії організації. Сама ж інвестиційна стратегія організації – це 
самостійний, досить складний об’єкт управління [7, 228].  

Вважаємо, що інвестиційна стратегія є головним планом дій підприємства в сфері його 
інвестиційної діяльності, який визначає пріоритети її напрямків і форм, характер формування 
інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що 
забезпечують ефективний розвиток підприємства.  

Вибір інвестиційної стратегії пов’язаний з пошуком і оцінкою альтернативних варіантів 
інвестиційних рішень, які найбільше відповідають меті підприємства і перспективам його розвитку. 
Можна виокремити низку чинників, які впливають на вибір інвестиційної стратегії підприємства, а саме: 
стадія життєвого циклу підприємства; загальна стратегія розвитку підприємства; стан зовнішнього і 
внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів; інвестиційна привабливість підприємства як об’єкта 
вкладання засобів тощо.  

Процес розробки інвестиційної стратегії включає етапи, що подані на рис. 1. Наведені 
послідовність і зміст основних етапів розробки інвестиційної стратегії підприємства в цілому 
відображають загальноприйняті в економічній теорії і практиці принципи і методологічні підходи.  

Зрозуміло, що необґрунтоване здійснення інвестицій ще не гарантує підприємству ринкового 
успіху, якщо відсутня узгодженість дій у сфері інвестування, основу якої становить інвестиційна 
стратегія. Водночас, інвестиційна стратегія виходить з загальної стратегії економічного розвитку 
підприємства і має узгоджуватися з нею за цілями та етапами розвитку. Урахування взаємозв’язку 
інвестиційної стратегії з іншими складовими стратегічного набору дозволить значно підвищити 
ефективність її розробки.  
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Рис. 1. Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства 

Примітка: розроблено на основі [1, 15; 2, 184; 4, 246; 12, 139] 
 
Актуальність розробки інвестиційної стратегії підприємства за сучасних кризових умов 

господарювання обумовлена, перш за все, значними змінами, які відбулися і відбуваються в 
зовнішньому середовищі суб’єктів господарювання. За таких умов стає неможливим управління 
інвестиційною діяльністю підприємств лише з використанням традиційних теоретико-методичних 
основ інвестиційного менеджменту. Необхідним стає розробка основ адаптивного управління даною 
сферою діяльності підприємства. Сьогодні вироблення інвестиційної стратегії підприємства має 
виходити з того, після певного пожвавлення, вітчизняна економіка опинилась у фазі кризи.  

У цій ситуації виграє те підприємство, яке зуміє використати зміни зовнішнього середовища у 
своїй інвестиційній стратегії. Так, поширення кризових явищ в значній мірі перешкоджає залученню 
необхідних обсягів інвестицій та реалізації інноваційних ідей. Тому більшість суб’єктів господарювання 
прийме рішення на користь пасивної інвестиційної стратегії, що дозволить забезпечити непогіршення 
їхнього фінансового стану. 

Окрім цього, важливою умовою, що визначає актуальність розробки інвестиційної стратегії 
підприємств, є її відповідність етапу життєвого циклу підприємства. У цьому ракурсі інвестиційна 
стратегія дозволить адаптувати інвестиційну діяльність підприємства до можливих кардинальних змін 
у його економічному розвитку. Водночас, зміни цілей операційної діяльності підприємства, що 
обумовлені диверсифікацією виробництва, також визначають актуальність розробки інвестиційної 
стратегії. Щоб уникнути періоду «спаду», за яким, як найгірший варіант, може наступити фаза 
ліквідації, необхідно вчасно диверсифікувати діяльність підприємства, тобто відмовитись від 
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напрямків діяльності, що не приносять дохід, і, навпаки, розробити нові напрямки діяльності, що 
приноситимуть дохід. Відповідна диверсифікація форм інвестиційної діяльності підприємства за цих 
умов повинна бути прогнозована і оптимально збалансована з урахуванням ресурсного потенціалу 
підприємства, що забезпечиться за рахунок розробки ефективної інвестиційної стратегії. 

В умовах нестабільної економіки, високих темпів інфляції, змін у податковій політиці 
ефективність реального інвестування значно знижується, а більш ефективними стають фінансові 
інвестиції. Сформований підприємством портфель цінних паперів за певних умов може 
використовуватись як фінансовий резерв. 

Висновки з даного дослідження. Зростання невизначеності за умов світової фінансово-
економічної кризи обумовлює підвищення ролі інвестиційної стратегії у забезпеченні ефективного 
розвитку підприємства. Процес розробки інвестиційної стратегії є важливою складовою загальної 
системи стратегічного управління підприємством. Урахування взаємозв’язку інвестиційної стратегії з 
іншими складовими стратегічного набору підприємства значно підвищить ефективність її розробки.  

Формування інвестиційної стратегії має здійснюватися на основі всебічного аналізу 
особливостей зовнішнього економіко-правового середовища, специфіки галузі та внутрішніх 
особливостей підприємства.  
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Анотація 
В статті обґрунтовано необхідність формування на підприємстві інвестиційної стратегії, 

яка одним з ефективних інструментів управління інвестиційною діяльністю підприємства в 
кризових умовах господарювання. Визначено можливість коригування інвестиційної стратегії з 
урахуванням зміни зовнішніх умов господарювання і нових можливостей розвитку підприємства. 

Ключові слова: підприємство, інвестиційна діяльність, інвестиційна стратегія, 
стратегічне інвестиційне планування, інвестиційний менеджмент. 

 
Аннотация 

В статье обоснована необходимость формирования на предприятии инвестиционной 
стратегии, которая одним из эффективных инструментов управления инвестиционной 
деятельностью предприятия в кризисных условиях хозяйствования. Определена возможность 
корректировки инвестиционной стратегии с учетом изменения внешних условий хозяйствования 
и новых возможностей развития предприятия. 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ 
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Постановка проблеми. Сучасні розвинені країни переходять до моделі «економіки знань», де 

інновації змінюють сировинні матеріали, які були чільним фактором в індустріальному типі 
господарювання. Наявність у суспільстві певної критичної кількості молодих підприємців – інноваторів 
з їх здатністю до активної інноваційної діяльності сприяє соціально-економічним та технологічним 
змінам, що є особливо актуальним для поглиблення розвитку постіндустріальних тенденцій у 
вітчизняній економіці. Адже прояви творчості в підприємництві – це інновації, які залучають нових 
споживачів, а, отже, забезпечують ринкове лідерство національних виробників, вивищують їхні 
конкурентні переваги у світі.  

Молодіжне підприємництво є особливою діяльністю, адже вирізняється високим рівнем 
використання інноваційного потенціалу та браком практичного досвіду, який є у молодих підприємців 
на час заснування власної справи. Тому існує велика потреба у розвитку концепцій формування 
інноваційного потенціалу та підприємницького хисту у молоді.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Активно працюють над проблемами формування 
та використання інтелектуального потенціалу населення в системі інноваційного розвитку 
С. Вовканич, Л. Семів, Р. Семів,  О. Риндзак, Д. Мельничук, Л. Лісогор, А. Колот. Проблемами 
молодіжного підприємництва займаються такі вітчизняні учені як Ю. Бєлкін, М. Головатий, 
О. Грішнова, І.Демченко, В. Дрижак,  Н. Комарова, Я. Немирівський, О. Стефанишин та інші.  

Відомими іноземними теоретиками постіндустріального суспільства вважають П. Торенса 
(«економіки ідей»), Е. Тоффлера («інформаційної економіки»), П. Друкера («економіки знань») та 
Р. Флоріду («креативної економіки»). Зокрема, американський дослідник Пітер Друкер зауважує, що 
існує сім причин для використання інновацій як «особливого інструменту підприємництва». Чотири із 
них, які стосуються специфічних виробництв або сфери послуг, це – елемент несподіванки, 
несумісності, структурні зміни та потреба у нових технологіях. Три інші причини обумовлені людським 
чинником та економічним середовищем: демографічні зміни; зміни у сприйняттях, настроях, цінностях; 
нові відкриття [10]. Таким чином, зазначений підхід визначає не тільки потребу у застосуванні 
інноваційних методів у підприємницькій діяльності, а потребу, викликану сучасними економічними 
процесами постійної модернізації виробничих технологій та фінансово-економічної кризи. Відтак стає 
зрозумілим, чому саме молодь є більш схильною до відкриття власної справи, застосування новітніх 
методів у виробництві та наданні послуг. Інший  відомий американський дослідник П. Торренс 
стверджував, що всі люди є нескінченно творчими, що схильність до творчості є неозначеним явищем, 
яке можна розвивати та блокувати. Його дослідження показали – творчі здібності не розвиваються 
лінійно, а існує велика необхідність виконувати певні дії, застосовувати педагогічні мотиваційні методи 
та технології для зростаючого ефекту [11]. Саме тому виникає необхідність поглибленого дослідження 
поетапного формування інноваційного потенціалу молоді в Україні, ступінь використання якого у 
найближчому майбутньому визначатиме рівень розвитку держави.   

Постановка завдання. Метою даної статті є: визначення і оцінка рівня розвитку інноваційного 
потенціалу молоді як важливої умови розширення практики молодіжного підприємництва в Україні; 
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з’ясування впливу соціалізації та рівня задоволення культурних потреб на формування інноваційного 
потенціалу молодої людини у підприємництві. 

Виклад основного матеріалу. Інновації, або результати творчої діяльності, з економічної 
точки зору передбачають можливість вирішувати проблеми, отримуючи прибуток, одночасно 
забезпечуючи високу якість продукту чи послуги на ринку. В умовах ринкової економіки такі інновації 
застосовуються у підприємницькій діяльності та проявляються в умінні відкрити свою справу, гнучко 
заповнюючи нішу на ринку, організувати нові наукові, технічні комерційні або інші інноваційні проекти, 
а також в раціональному використанні економічних ресурсів. При цьому слід зауважити, що під 
поняттям «інновація» ми розуміємо не лише «абсолютно новий», а й «відмінний від усіх» або 
«незвичний досвід».   

Володіти інноваційним потенціалом означає більше, ніж просто інтелектуальним. «Не всі 
інтелектуали є творчими, але всі творчі особистості, є інтелектуалами» [9]. Адже інноваційний 
потенціал передбачає ще й духовну складову особистості, тобто її культурну приналежність, 
самосвідомість, психологічні особливості, натхнення, спадкоємність тощо, які мають не менший вплив 
на рівень інноваційного потенціалу людини та застосування творчих методів у трудовому процесі.   

Згідно з теорією «вроджених здібностей», генетичну схильність до підприємництва виявляє не 
більше 5–7% від населення країни. Проте такий погляд піддається гострій критиці, адже 
підприємницький хист передбачає «здатність організовувати ефективне поєднання інших ресурсів для 
виробництва продукту, ухвалювати послідовні нешаблонні рішення, здійснювати інновації та йти на 
ризик» [5], а отже включає елемент наявності теоретичних та практичних умінь, які можна розвинути 
через систему навчання. Опитування, яке проводилось серед американських студентів, виявило, що 
84% респондентів вважають систему середньої освіти основним джерелом знань та навиків 
підприємництва і розвитку творчих якостей [8].  

Основними складовими інноваційного потенціалу є інтелект людини, її загальна ерудиція та 
духовні надбання, які виражаються у «наборі знань, навичок, норм поведінки людини, закріплених у 
мотивах та спрямовані на позитивне сприйняття новації, а також готовність і здатність брати участь, 
сприяти або не протидіяти реалізації новацій» [2]. До основних факторів формування інноваційного 
потенціалу молоді у підприємництві, які спрямовані на розвиток уяви, абстрактного мислення, 
лідерських здібностей, цілеспрямованості та витривалості, потрібно віднести дошкільне виховання, 
систему освіти, позашкільну діяльність, науку, громадську активність, іноземний досвід тощо.  

Однією з обов’язкових умов існування високорозвинутої сучасної держави є наявність 
ефективної системи освіти та виховання дітей і молоді. Протягом останніх років у системі освіти 
сталися значні зміни, що пов’язано зі змінами економічних умов та переходом до ринкової економіки. 
Зокрема, хоча мережа дошкільних закладів скоротилась протягом останнього десятиліття, охоплення 
дітей дошкільним вихованням зросло за цей період з 40% до 56% [4]. Дошкільне виховання сприяє 
відпрацюванню інтуїції, розвитку продуктивного мислення, творчої уяви, абстракції, дозволяє 
проникати у світ майбутнього. Актуальними у навчально-виховному процесі ДНЗ залишається 
використання елементів авторських методик, педагогічних інноваційних технологій, навчальних ігор із 
використанням та без використання комп’ютерів. 

Щодо формування інноваційного потенціалу молоді у загальноосвітніх закладах України, то тут 
спостерігається тенденція до зниження кількості учнів, охоплених середньою та спеціальною освітою, 
що викликано демографічними процесами (рис.1).  
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Рис.1. Динаміка кількості осіб, які навчались у загальноосвітніх навчальних закладах (за 
даними Держкомстату України) [4]. 

 
При переході до ринкового господарювання система загальної середньої освіти потребує змін у 

напрямку переосмислення змісту надання такої освіти. Дослідження відомого новатора у теорії 
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творчості та освіти Пола Торенса показало, що творчі здібності у більшості людей зникають протягом 
навчання у початковій школі, тобто при залученні дітей до загальної системи освіти [11]. Саме тому 
важливим завданням освіти є виконання, окрім навчання, функцій виховання, коли формуються сила 
волі, характер, стратегія поведінки, направлена на реалізацію особистих амбіцій у загальнодержавних 
інтересах. 

Профорієнтаційні заходи серед школярів проводяться в основному у старших класах. 
Включення до навчальної програми предметів з економічних спеціальностей дозволяють ознайомити 
та надати базові знання з основ ведення підприємницької діяльності, так як пріоритетним видом 
майбутньої діяльності молоді є створення власного бізнесу, про це мріє кожний третій студент 
(32%) [7]. Цікавим є той факт, що не лише студенти економічних спеціальностей проявляють 
високу зацікавленість підприємницькою діяльністю (рис.2).  

18%
21%

26%
26%

34%
28%

26%
31%
33%

35%
30%

26%
20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Педагогiчний профiль
Культурний i мистецький профiль

Гуманiтарнi науки
Соцiальнi науки

Економiка, комерцiя та пiдприємництво
Юридичний профiль
Природничi науки

Математика та iнформатика
Iнженерно-технологiчнi науки

Транспортний профiль
Медичний профiль

Сiльське госп-во, лiсництво , рибальство
Вiйськовi науки

 
Рис.2. Розподіл респондентів, які планують створення власного бізнесу, за профілем 

факультетів навчання (згідно з соціологічним дослідженням „Становище студентської молоді 
України” ( 2008 р.)). [7] 

 
Попри перенасичення ринку праці бухгалтерами, юристами та економістами, у вищих навчальних 

закладах І–IV рівнів акредитації триває масовий випуск фахівців за спеціальностями «бухгалтерський 
облік», «правознавство», «економіка підприємств» та «менеджмент», тобто тих спеціалістів, які володіють 
необхідним обсягом знань, потрібним для відкриття власної справи. Основними причинами, через які 
молоді люди не можуть реалізувати свій інноваційний потенціал у власній справі, є психоемоційні бар’єри 
(страх, сором),  порівняно невелика ділова активність, відсутність або недоступність необхідної інформації, 
неадекватна оцінка своїх здібностей (занижена або підвищена), невисока якість та спрямованість освіти, 
низька матеріальна забезпеченість, несприятливе правове середовище тощо.  Вирішення таких проблем 
необхідно проводити у напрямку створення економічних умов для організації підприємницької діяльності 
та сприяння самозайнятості молоді. 

Багато молодих спеціалістів у пошуку застосування своїх професійних, хоч і початкових знань, 
вдаються до академічної мобільності та трудової міграції. Хоча це і є джерелом здобуття цінного досвіду, 
проте і є сприянням «вимиванню молодих мізків» з нашої країни. Статистичного обліку тих, хто вирушає 
здобувати закордонну освіту, на жаль не існує, тому що студенти не зобов’язані реєструватися в 
українському консульському відділі країни перебування. Деякі дані можна отримати за результатами 
спеціального обстеження, яке проводило Міністерство освіти і науки у 2006 році, згідно з ним, за кордоном 
навчались приблизно 35 тис. українських громадян [6]. Сьогодні неухильно зростає число працюючої 
української молоді за кордоном. Основна група трудових мігрантів віком  17–27 років. Викликає 
занепокоєння те, що молоді люди, які отримали вищу освіту за кошти бюджету України і які мають високі 
професійні навички, виїжджають працювати за кордон і не реалізують себе за спеціальністю, а, 
повернувшись згодом на батьківщину, втрачають попередньо набуту інтелектуальну базу та погіршують 
рівень здоров’я. З усієї кількості українських мігрантів лише 15% працюють легально. 

Однією із причин цього є невизнання українських дипломів за кордоном, адже наші спеціалісти 
без додаткового перенавчання не можуть улаштуватися на роботу за фахом. Також слід відмітити, що 
лише 31,2 % української молоді володіє іноземною мовою [7]. 

Останніми роками серед молоді все більше набирають популярності й інші методи легального 
здобуття іноземного досвіду. Так, існує велика кількість програм міжнародних стажувань та програм 
обміну у США, ЄС та Індію. І хоча вони є джерелом здобуття великого досвіду, все ж у зв’язку із 
низьким рівнем життя у нашій країні та намаганнями розвинених країн сконцентрувати максимальну 
кількість висококваліфікованих працівників на своїй території, таке явище має негативні наслідки, 
адже близько 10-15% молоді там і залишається, незважаючи на нелегальний статус [1]. 

Великий вплив на формування інноваційного потенціалу молодої людини має її соціалізація у 
суспільстві та рівень задоволення її культурних потреб. Для забезпечення цих процесів важливе 
значення має система позашкільної освіти, громадські, зокрема молодіжні об’єднання, студентське 
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самоврядування, розвинена соціальна інфраструктура. Про низький соціокультурний рівень свідчать 
дані соціологічного дослідження, яке виявило, що може задовольнити свої культурні потреби менше 
половини (40%) української молоді, у той час як близько 23% узагалі не у змозі цього зробити. У 
загальному вимірі більшій частині молоді (60%) не вистачає коштів для задоволення своїх культурних 
потреб, 40%- вільного часу та 35% - відповідних закладів. Лише 40% молодих людей віком 14-35 років 
визначили, що мають потребу відвідувати певні заклади культури відповідно до своїх захоплень [6].  

За даними ще одного соціологічного дослідження про „Становище студентської молоді України ” 
у 2008 році, близько 77,5 % студентської молоді взагалі нічого не знають про громадські організації 
або дізнаються про їх діяльність лише із засобів масової інформації. Також спостерігається низький 
відсоток студентської молоді, залученої до діяльності молодіжних організацій.  

Тільки 13,5% студентів є членами молодіжних організацій, натомість тих, хто нічого не знає про 
такі - 65,5%. Молодіжні організації, які мають статус всеукраїнських, у середньому налічують 3-4 тисячі 
членів [7]. Загалом по Україні зареєстровано близько 210 молодіжних організацій, на регіональному 
рівні – близько 2500 [4]. Переважна більшість з них є маловідомими або зовсім невідомими 
молодіжному загалу. Низький рівень громадської активності у молодіжних організаціях та 
самоврядуванні спричинений, в основному, волонтерським характером таких об’єднань, а, отже, й 
небажанням використовувати вільний від навчання час для неприбуткової діяльності, тим більше в 
умовах економічної кризи та переходу до ринкової економіки. Проте молодіжні організації здійснюють 
великий позитивний вплив на формування інноваційного потенціалу молоді, адже вони підтримують 
свою діяльність, використовуючи  особисті зацікавлення та захоплення молодих людей. 

Сприяння розвитку інноваційного потенціалу та його практичного використання у підприємництві 
повинно проводитись як у індивідуальних інтересах молоді, так і у державних з урахуванням ринкових 
відносин. Одним із таких методів може стати поширення бізнес-інкубування, що уже набув певну 
вітчизняну практику здебільшого на базі ВНЗ, а саме при КНЕУ ім. В.Гетьмана, Донецькому 
державному університеті управління, Українському державному хіміко-технологічному університеті, 
Нікопольському економічному університеті, НУ "Львівська політехніка" та інші. Молоді підприємці, 
працюючи з бізнес-інкубатором, можуть отримати комплексне обслуговування і не звертатися окремо 
до маркетингових, юридичних та інших компаній. Ефективність діяльності таких структур підтверджує 
статистика, адже протягом трьох років роботи в реальному ринковому середовищі виживає лише 14–
30% новостворених малих підприємств, тоді як у бізнес-інкубаторі ця чисельність значно зростає і 
становить 85–86% [3]. 

Ефективним рішенням проблеми інвестування у молодий бізнес може стати залучення 
приватних інвесторів – «бізнес-ангелів». Окрім фінансів, вони приносять в компанію досвід у сфері її 
діяльності, управлінські навички, а також свої зв’язки. Недоліком роботи з бізнес-ангелами є те, що 
інколи вони в обмін на інвестиції вимагають до 90% частки нового підприємства. Однак досвід 
європейських країн довів, що організація мереж бізнес-ангелів буде одним із найефективніших рішень 
проблеми розвитку не тільки підприємницького сектору, але й активізує інноваційно-інвестиційну 
діяльність держави.  

Широкого розповсюдження в Україні набула державна система стимулювання розвитку та 
залучення нових ідей до соціальних проектів та підтримку підприємництва серед молоді. Такий 
механізм працює через надання органами різного рівня влади на конкурсній основі різноманітних 
грандів молодим інноваторам, які розробляють перспективні бізнес-проекти. Проте, суми державних 
коштів здебільшого буває замало для відкриття власної справи (навіть переможцю), успіх на конкурсі 
мають соціальні малоприбуткові проекти, у системі управління такими програмами існує високий 
рівень корупції, кількість грандів не відповідає кількості перспективних ідей тощо.  Таким чином варто 
налагодити більш прозору систему конкурсних програм та збільшити кількість і розмір надання 
державних грандів.  

Висновки з проведеного дослідження. Сучасну систему формування інноваційного 
потенціалу молоді для розвитку молодіжного підприємництва визначають: стан розвитку нашої 
держави, який обумовлює інституціональне середовище в країні; рівень матеріального забезпечення 
більшості українських громадян, який не дозволяє достатнім чином сформувати інноваційний 
потенціал молоді на рівні розвинених європейських країн; загальна система середньої та вищої освіти, 
яка потребує подальшого переосмислення змісту надання освітніх послуг, спрямованого на підготовку 
суб’єктів господарювання у ринковому середовищі, що передбачає впровадження нових 
інформаційних технологій та інноваційних методів у навчальний процес; невпинний «відтік молодих 
мізків» за кордон, який знижує кількість та якість кваліфікований молодих спеціалістів в Україні; 
безробіття серед випускників ВНЗ з економічною та юридичною освітою, оскільки правове та 
економічне середовище не є сприятливим для їхньої самозайнятості та відкриття власної справи; 
невисокий рівень загального соціокультурного розвитку, який свідчить про пасивність та небажання 
молоді до соціалізації у суспільстві, що знижує можливості до творчого різностороннього збагачення.  
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Розвиткові системи стимулювання молоді для застосування свого інноваційного потенціалу у 
підприємництві сприятиме розширене залучення «бізнес-ангелів» до інвестування такої діяльності, 
збільшення кількості бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ і та інших дослідницьких закладів, забезпечення 
належного фінансування та прозорості у конкурсах бізнес-проектів на місцевих, регіональних чи 
державному рівні.  
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Анотація 

У статті визначено основні аспекти формування інноваційного потенціалу молоді в Україні 
як важливого фактору молодіжного підприємництва. Відзначено негативний рівень впливу 
загальної системи освіти, позашкільної діяльності, міграційних процесів, соціально-культурного 
становища української молоді. Виокремлено сучасні напрями розвитку молодіжного підприємництва 
як інноваційної діяльності.  

Ключові слова: інноваційний потенціал, творча діяльність, підприємницький хист, молодь, 
освіта, культура, бізнес.  

 
Аннотация 

В статье определены основные аспекты формирования инновационного потенциала 
молодежи в Украине как важного фактора молодежного предпринимательства. Отмечено 
негативное уровень влияния общей системы образования, внешкольной деятельности, 
миграционных процессов, социально-культурного положения украинской молодежи. Выделены 
современные направления развития молодежного предпринимательства как инновационной 
деятельности. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, творческая деятельность, 
предпринимательское умение, молодежь, образование, культура. 

 
Annotation 

The article outlines the main aspects of the innovation potential of youth in Ukraine as an important 
factor in youth entrepreneurship. Noted the negative impact the level of general education, extracurricular 
activities, migration, socio-cultural situation of the Ukrainian youth. Pointed out in modern trends of youth 
entrepreneurship as innovation. 

Key words: innovative potential, creative activity, enterprise ability, young people, education, culture. 
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ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Одним із шляхів розвитку національної економіки є вдосконалення 
інформаційного забезпечення управління. Основою його виступає регульована державою національна 
облікова система. 

Проблеми обліку набувають важливого методологічного і практичного значення. Вони є 
найвагомішими в економічній науці та господарській практиці. Незважаючи на достатньо високий 
рівень регулювання, що здійснюється на макро- та мікрорівнях, не всі його аспекти достатньо 
опрацьовані та відповідають вимогам сучасного управління. В цьому зв’язку необхідно узагальнити 
перший досвід його реформування, критично осмислити й опрацювати його результати з метою 
максимальної адаптації до галузевих потреб.  

Якість облікового забезпечення управління є чинником ефективності виробництва, що 
підтверджується господарським життям, юридичними і нормативними вимогами обов’язковості 
ведення обліку на підприємствах. Проте вирішити обліково-інформаційні проблеми національного 
господарства тільки законодавчими важелями досить складно. Необхідна опрацьована системна 
методологія дослідження обліку, що враховує економічні, фінансові й облікові механізми 
забезпечення управління підприємствами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості формування системи обліку у 
вітчизняній практиці досліджуються з початку реформ 90-х років минулого століття. Питання його 
методології розвивалися О.С. Бородкіним, Ф.Ф. Бутинцем, Б.І.Валуєвим, З.В. Гуцайлюком, 
М.Я. Дем’яненком, Л.М. Кіндрацькою, Г.Г. Кірейцевим, Я.Д. Крупкою, А.М. Кузьмінським, 
М.В. Кужельним, М.М.Коцупатрим, В.Г.Лінником, Є.В. Мнихом, В.Б. Моссаковським, М.Ф. Огійчуком, 
М.С. Пушкарем, В.В. П.Т. Саблуком, В.В. Сопком, Л.К. Суком, М.Г. Чумаченком, П.Я. Хомином та ін.  

Результати досліджуваної проблеми знайшли своє відображення  в наукових працях зарубіжних 
дослідників Н.А. Бреславцевої, Я.В.Соколова, Д.А. Панкова, В.В. Ковальова, О.А. Миронової, 
С.А. Ніколаєвої, В.Д. Новодворського, А.Н. Хорина, В.Ф. Палія, П.Я. Папковської, В.І.Стражева та 
Велш Глена А., Шорта Деніела Г., Вуда Френка, Метьюса М.Р., Перери М.Х.Б., Міддлтона Д., Міллера 
Пола, Муса Герольда, Ханшманна Рольфа, Мюллера Г., Гернона Х., Міїка Г., Рішара Ж., Яругової А.  

У наукових дослідженнях цих авторів розглядаються ключові аспекти обліку, проте не дається 
його вичерпної методологічної характеристики, адекватної потребам і сучасним вимогам управління. 
Окрім того, сучасна концепція обліку не має цілісного методологічного забезпечення. Теорія 
переслідує насамперед дидактичні цілі й майже не пов’язана з практикою.  

Удосконалити стан обліку підприємств можна лише на підставі вивчення, систематизації й 
інтерпретації економічних законів. Отже, під сучасні нормативні концепції обліку необхідно підвести 
теоретичну базу, і на цій основі розкрити суть тенденцій розвитку обліку в національному виробництві.  

Проблема методології обліку актуальна й тому, що формування в Україні системи ринкових 
відносин зумовило виникнення ряду нових операцій і понять: нематеріальні активи, фінансові 
вкладення, варіантна оцінка та вартість, облікова політика підприємства та ін. Тому необхідно 
розкрити методологічний потенціал регулювання обліку. 

З переходом до ринку, коли більшість підприємств стали повністю самостійними, вирішення 
питань управління їх господарською діяльністю, зокрема вибору методів та облікових процедур, 
перейшли в площину господарських проблем. У цих умовах найважливішою складовою розвитку 
інформаційного забезпечення товаровиробників є напрацювання відповідної галузевої методології 
обліку, створення на науковій основі методичного забезпечення, з якого кожне підприємство могло б 
самостійно обирати й поєднувати форми і способи облікових процедур, адекватні його 
господарському управлінню, не порушуючи єдиного методологічного підходу при вирішенні облікових 
проблем національного господарства.  
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У результаті занедбання галузевого обліку відсутня інформація з найбільш важливих показників 
валового виробництва, собівартості окремих видів продукції, продуктивності праці, обсягів 
капіталовкладень та їх ефективності. Це унеможливлює державну координацію розвитку галузей, 
здійснення загального економічного і фінансового контролю. Отже існує об’єктивна необхідність 
реформування діючої системи економічного контролю в Україні шляхом удосконалення її 
організаційно-методологічних підходів, що забезпечать умови для ефективного функціонування 
вітчизняної облікової системи. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження існуючих проблем обліку і 
обґрунтування основних аспектів формування ефективної національної облікової системи в Україні. 

Виклад основних результатів дослідження. Вплив світової практики на розвиток 
національної облікової системи в Україні пов’язаний зі зміною зовнішньоекономічного середовища. 
Тому тільки свідоме управління змінами на основі науково обґрунтованих методів їх передбачення і 
регулювання забезпечує успішний розвиток країни. 

Суттєве розширення зовнішньоекономічних зв’язків висуває нові вимоги до побудови обліку. 
Реформування обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів здійснюється згідно з прийнятими 
нормативними та законодавчими актами: Постанова Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 1998 р. № 
1706; та “Про Міжвідомчу комісію з реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності”; “Про 
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів”, Державною програмою переходу на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і 
статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки, Законом України “Про бухгалтерський 
облік” та ін. Ці законодавчі й нормативні акти спрямовані на пошук шляхів узгодження обліку з 
реаліями економіки; створення нормативної бази для виконання обліком своїх функцій і завдань; 
узгодження системи бухгалтерського обліку й оподаткування та підвищення інформативності звітних 
показників. 

Викладені завдання вимагають поглиблених досліджень і відстеження передового досвіду. 
Для вибору стратегії управління змінами “необхідно врахувати, що ці зміни відбуваються як на 
національному, так і у глобальному та європейському масштабах” [11, с.11]. Необхідно 
проаналізувати вітчизняні реалії практичного застосування згаданих стандартів. 

Окремі вчені [3; 4; 6; 8] вважають, що найбільший вплив на економіку, а відповідно й облік у 
розвинених країнах, справила неокласична теорія.. Така теорія є основою державних економічних 
програм і механізмів. Під впливом останніх формуються завдання обліку та можливості реалізації його 
функцій. Тому реформа вітчизняного обліку в напрямі традиційних західних систем без наукового 
обґрунтування унеможливлює виконання ним свого основного призначення. 

Вивчення і застосування міжнародних стандартів обліку в Україні необхідне тому, що, як 
зазначав історик М. Драгоманов, вся практична мудрість людська може бути в тому, щоб передбачити 
напрямок світового руху, його міру, закон і послужитися тим рухом, інакше він діятиме проти нас. 

Історичний досвід обліку в нашій державі у цій ситуації можна використати зі значними 
обмеженнями. Традиційним для України є централізоване начало в економічному регулюванні Нині ж 
основна концепція реформування економіки України зводиться до створення сприятливих умов для 
інвестора, який вкладе свої ресурси в розвиток певної галузі, стимулюється приватна ініціатива та 
залучення іноземних інвестицій. Тому для обслуговування потреб такої економіки необхідні інші 
облікові механізми, а саме стандартні процедури міжнародного обліку.  

Багато українських вчених, зокрема Б.І. Валуєв, М.Ф. Огійчук, Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, В.І. 
Дерій вважають, що вітчизняний бухгалтерський облік і звітність за ступенем уніфікації та 
стандартизації був на першому місці у світі, а за технікою узагальнення і групування облікової 
інформації наближався до німецького та французького. 

Перехід України до ринку неминуче потребує створення нової системи бухгалтерського обліку 
на сучасній методологічній базі, яка відповідає вимогам часу, для чого необхідно розробити його нову 
концептуальну основу. Окремі дослідники пропонують [1; 7; 9] уточнити, насамперед, базову його 
фундаментальну модель.  Отже, необхідно всебічно дослідити вплив світової практики на розвиток 
національної облікової системи в Україні. Необхідно осмислити проблему в методологічному, 
концептуальному плані і визначити напрями, за якими має розвиватися національний облік. Необхідна 
власна концепція обліку, що відповідає національним інтересам держави. 

З урахуванням реалій практичного застосування міжнародних стандартів обліку в Україні можна 
визначити таке. На відміну від традиційного обліку, який орієнтований на отримання максимального 
ефекту в умовах, коли  наперед визначено асортимент продукції, її ціна і обсяг, в сучасних умовах треба 
інформаційно обґрунтувати вибір продукції, її обсягу, ціни і ресурсів, необхідних для виробництва, з тим, 
щоб результати виробничо-комерційної діяльності відповідали  обраній фінансовій стратегії 
підприємства. 

Має змінитися цільова спрямованість обліку – замість контрольної функції основний наголос 
слід зробити на перехід до бази управлінських та інвестиційних рішень, визначення напрямів 
вкладення капіталу й оцінку доцільності таких вкладень.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 178 

Не викликає сумнівів той факт, що між міжнародними і національними стандартами є тісний 
зв’язок. При цьому національні стандарти повинні бути первинними. При розробленні міжнародних 
стандартів слід аналізувати національні особливості, вивчати практику окремих країн і після цього 
узагальнювати досвід. 

В основу концептуальної схеми, що узгоджує систему обліку і звітності в Україні із 
загальноприйнятими правилами, досягнуту на першому етапі реформування бухгалтерського обліку 
покладено аналіз відомих у світовій практиці стандартів, положень і правил, зокрема, стосовно 
фінансового обліку і звітності, а також адаптацію вітчизняного бухгалтерського обліку до ринкової 
економіки.  

Однак у теперішній ситуації здійснення суспільних трансформацій в Україні, перед обліковою 
наукою повинна постати проблема не тільки опису того, що відбувається в цей період, а розробка 
такого підходу, що в умовах нестабільності визначає шляхи підвищення рівня організованості.  

Вітчизняні реалії практичного застосування міжнародних облікових стандартів вимагають 
нового підходу до подальшого реформування системи бухгалтерського обліку загалом і обліку 
зокрема. Тільки володіючи економічною теорією, що відповідає умовам українського ринку, 
передбачаючи пріоритет економічних підходів і стимулів в управлінні можна визначити місце і роль 
обліку та прогнозувати шляхи його подальшого вдосконалення. 

На законодавчому рівні вже визнано, що облік – це  регламентація й упорядкування  державою 
системи збору, вимірювання, обробки й передачі інформації про стан і рух майна та капіталів, 
розрахунки, зобов’язання та фінансові результати користувачам для прийняття управлінських рішень, 
тобто облік для інвесторів і кредиторів. Визнано також існування інтегрованої системи обліку, в якій 
фінансовий облік повинен забезпечити інтереси суспільства, а управлінський – інтереси підприємства, 
тому норми першого підлягають регламентації. 

Україна здатна показати новий приклад успішного самовідродження, модернізації, прогресу і 
величі великої європейської держави та справедливого суспільства. Вона повинна максимально 
мобілізуватися і інтегруватися внутрішньо, усвідомити й використати в своїх національних  стратегіях 
закони і силу глобального розвитку, відмовитись від стратегії наздоганяючого розвитку і просуватися в 
інноваційно-випереджувальному напрямі. Тому актуальними для України є не подальше поширення 
прийнятих міжнародних стандартів, а питання теоретичної розробки й реалізації національних 
конкурентоспроможних глобально-орієнованих стратегій розвитку обліку, який би вичерпно 
обслуговував ці процеси. Його успішна реалізація залежить від вирішення проблем методології і 
напрямів загальноекономічного розвитку. Незалежно від того, якій формі власності й організаційним 
формам виробництва та обслуговування буде надано перевагу, прерогатива в регулюванні обліку має 
залишатися за державою. 

Держава не володіє достатньою інформацією про стан справ у галузях, а відтак не може 
проводити ефективне управління й узгоджувати баланс інтересів. Звідси напрошується висновок, що 
облік мав і повинен мати й інші цілі, ніж визначені у міжнародних стандартах [5; 9].  

Розвиток України пов’язаний, насамперед, з виробництвом, що органічно вимагає інших підходів 
до відстеження, оцінки й узагальнення господарських процесів. Вивчення  особливостей міжнародної 
стандартизації  обліку є умовою подальшого розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку. Створення 
інформаційної системи, яка адекватно відображає потреби управління господарською діяльністю, – є 
одна з найперших і найвагоміших проблем ефективного розвитку суспільства. 

Нинішня концепція обліку в Україні  повинна передбачити виявлення стійких тенденцій, що 
впливають на філософію наукового пошуку та визначають характер подальших  досліджень. До кола 
питань подальшого розвитку необхідно включати наступну структуру та зміст концепції обліку: 
уточнення  ролі та значення обліку для суспільства на кожному з етапів його нинішнього розвитку; 
поступова зміна стандартної облікової концепції корпоративною; посилення ролі інформаційного 
забезпечення галузей, регіонів і держави; поглиблення процесів інтеграції і диференціації методів і 
прийомів бухгалтерського обліку; постійна необхідність перегляду  теоретичних і методологічних умов. 

У центрі обліку, як інструментарію комунікації ринкових відносин, мають бути науково-
пізнавальні функції. Адже від умовностей, закладених в основу концепції, залежить очікуваний або 
прогнозований результат. При опрацюванні системної моделі облікової політики держави на увагу 
заслуговує діюча раніше концепція балансового управління економічними процесами. Можливі 
напрями реалізації такої концепції – принципи формування й алгоритми визначення прибутку, 
оподаткування, можливості інвестування. 

Завдяки обліку практично всі суб’єкти ринку можуть бути залучені в розбудову суспільства, 
через механізм їх інтересів, які він фіксує в доступній для розуміння формі. Отже, бухгалтерський 
облік еволюціонував у інструмент ринкової інфраструктури, бо пов’язує всіх учасників ринку і в змозі 
забезпечувати зворотні зв’язки  [2; 10]. Система бухгалтерського обліку є важливим елементом 
інфраструктури  ринкової економіки, яка інформаційними потоками зв’язує усіх учасників ринку.  

В умовах ринку завжди є альтернатива розміщення засобів у різних галузях. Тому, природно, що 
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на підставі інформації інвестор може оцінити рентабельність інвестицій, ризики й інші важливі 
характеристики незалежно від особливостей галузі. Вважається, що даний аргумент є одним з 
основних, який пояснює, чому  інформація в умовах ринку тяжіє до одноманітності. Але така ситуація 
ідеальна для саморегульованого ринку, який в Україні ще відсутній.  

Найбільші надії покладаються саме на державне регулювання, а потреби держави в 
інформаційному забезпеченні набагато перевищують інформацію для потенційних інвесторів. 
Необхідна поступова заміна в галузях стандартної облікової концепції корпоративною. 

Залежність між елементами схеми виражає загальну суть подальшого реформування обліку, що 
втілюється в окремих положеннях. Мета подальшого вдосконалення концепції – на основі чинних 
національних стандартів бухгалтерського обліку, спираючись на потреби  національної економіки й 
управління галузями, удосконалювати систему обліку та звітності. 

Цей процес має супроводжувати розробка базової теоретичної облікової моделі, узгодження 
категорій обліку та загальноприйнятої економічної термінології, виділення  методологічних рівнів 
побудови бухгалтерського обліку. Необхідна системна модель облікової політики держави, що 
передбачає розробку економічних показників загального й галузевих ринків і мотивацію контролю за  
використанням та збереженням ресурсів. 

Як у будь-якому процесі вдосконалення обліку, не слід залишати поза увагою вдосконалення 
первинної і зведеної поточної документації, розвиток форм, видів і методів бухгалтерського обліку. У 
розвитку методології фінансової звітності необхідно забезпечити пріоритет загальноекономічних 
інтересів, а не тільки груп  користувачів. 

На рівні підприємства мають бути, перш за все, вирішені питання про суб’єкти обліку, 
кваліфікацію осіб, що формують інформацію, її своєчасність і достовірність, підлеглість аналітичної 
групи, місце в системі управління, вибір основних показників для висвітлення їх і постійного 
моніторингу, визначення глибини аналітичних даних. За відсутності визначеності щодо цих питань 
звітна робота на підприємства набуває формального характеру, а сам облік втрачає відведену йому 
роль. 

Отже, вплив зовнішнього економічного середовища на стан обліку безсумнівний, проте він може 
дати як позитивні, так і негативні наслідки, а тому потребує ретельного опрацювання. Позитивні 
наслідки спричиняються тим, що виникають стимули до поглиблення і розробки нових напрямків. 
Зокрема, це стосується проблеми забезпечення поточної і перспективної платоспроможності і 
привнесення в облікову сферу прогнозування результатів у майбутньому з посиленням фактора 
невизначеності і введення теорії ризиків; обґрунтування доцільності інвестицій; вплив інфляції тощо. 

Негативні тенденції пов’язані з певною невизначеністю ринкової ситуації в Україні. Наприклад, 
не завжди користувачі визнають себе такими і не виявляють зацікавленості в даних звітності. За 
відсутності зворотного зв’язку з користувачами практика обліку зупиниться у розвитку на рівні 
розрахунку елементарних коефіцієнтів, що мають суто ретроспективний характер. Тобто, в процесі 
обліку ідентифікація, вимір і реєстрація даних не має сенсу, якщо інформація не надається 
користувачам.  

Дослідження засвідчують, що значення економічної інформації в управлінні неможливо 
переоцінити. Тому, з урахуванням орієнтації на загальносвітові процеси, Україна повинна відстоювати 
власний шлях напрацювання облікового механізму, адекватний розвитку її економіки. 

Таким чином, проведені дослідження підтверджують, що Україні варто не тільки декларувати 
необхідність переходу на міжнародні принципи , а й правильно їх розуміти і застосовувати відповідно 
до економічної ситуації. 

Висновки з проведеного дослідження. Найважливішою складовою розвитку інформаційного 
забезпечення вітчизняних товаровиробників є напрацювання відповідної галузевої методології обліку, 
створення на науковій основі методичного забезпечення, з якого кожне підприємство могло б 
самостійно обирати й поєднувати форми і способи облікових процедур, адекватні його 
господарському управлінню, не порушуючи єдиного методологічного підходу при вирішенні облікових 
проблем національного господарства.  

Основна концепція реформування економіки України зводиться до створення сприятливих умов 
для інвестора, який вкладає свої ресурси в розвиток певної галузі. Тому для обслуговування потреб 
такої економіки необхідні інші облікові механізми, а саме стандартні процедури міжнародного обліку. 
Необхідна цільова спрямованість обліку – замість контрольної функції основний наголос слід зробити 
на перехід до бази управлінських та інвестиційних рішень, визначення напрямів вкладення капіталу й 
оцінку доцільності таких вкладень.  

Між міжнародними і національними стандартами є тісний зв’язок. Національні стандарти повинні 
бути первинними. При розробленні міжнародних стандартів слід аналізувати національні особливості, 
вивчати практику окремих країн і після цього узагальнювати досвід. 

Для України є не подальше поширення прийнятих міжнародних стандартів, а питання 
теоретичної розробки й реалізації національних конкурентоспроможних глобально-орієнованих 
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стратегій розвитку обліку, який би вичерпно обслуговував ці процеси. Його успішна реалізація 
залежить від вирішення проблем методології і напрямів загальноекономічного розвитку. 
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Анотація 

В статті здійснюється аналітичний огляд існуючих проблем вітчизняного інформаційно-
облікового забезпечення вітчизняних товаровиробників. Обґрунтовані основні аспекти формування 
ефективної національної облікової системи в Україні. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, стандарти обліку, національна облікова система, 
методологія обліку, реформування, держава, підприємство. 

 
Аннотация 

В статье осуществляется аналитический обзор существующих проблем отечественного 
информационно-учетного обеспечения отечественных товаропроизводителей. Обоснованы основные 
аспекты формирования эффективной национальной учетной системы в Украине. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, стандарты учета, национальная учетная система, 
методология учета, реформирование, государство, предприятие. 

 
Annotation 

The article is an analytical review of existing problems at the national information and support your 
local producers. Offered are basic aspects of effective national accounting system in Ukraine. 

Key words: accounting, accounting standards, the national accounting system, accounting 
methodology, reform, state enterprise. 
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ВИКОРИСТАННЯ АВС-МЕТОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах, що характеризуються зниженням рентабельності 

діяльності промислових підприємств внаслідок поглиблення кризових явищ в економіці України, 
надзвичайно актуальною для кожного суб’єкта господарювання є проблема формування дієвої 
системи управління витратами. Одним із інструментів вдосконалення методології оптимізації витрат 
на вітчизняних підприємствах є Activity Based Costing – метод обґрунтування собівартості продукції, 
що використовується у закордонній практиці для розподілу непрямих витрат між видами продукції та 
процесами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші наукові розробки методології проведення 
функціонально-вартісного аналізу витрат підприємств з метою виявлення резервів зниження 
собівартості продукції фірми General Electric (США) були здійснені в кінці 40-х рр. XX ст. Але широкого 
розповсюдження в закордонній практиці він набув лише з кінця 80-х рр. завдяки працям Г. Бере, 
Р. Купера, Т. Джонсона, Р. Каплана. 

Слід зазначити, що у зарубіжній науковій фінансово-економічній літературі він більше відомий під 
назвою Activity Based Costing або скорочено АВС-метод. Як метод калькулювання собівартості він 
дозволяє підвищити обґрунтованість віднесення накладних витрат на певний продукт та проводити 
оцінку вартості продукції підприємства у випадках, коли виробництво характеризується переважанням 
непрямих витрат над прямими. Разом з тим, сучасна практика фінансового менеджменту дещо 
розширила сферу використання даного методу, сформувавши на його основі Activity Based Management 
– процесно-орієнтоване управління, головною метою якого є оптимізація витрат на здійснення різних 
процесів (видів діяльності) за критерієм забезпечення зростання ринкової вартості суб’єкта 
господарювання. Важливість використання зазначених підходів в управлінні фінансами підприємств 
підкреслюється у наукових роботах таких зарубіжних вчених як: M. Arena [7], G. Azzone [7], C. Berliner, 
J. A. Brimson, M. S. Dinca [8], G. Dinca [8], W. Hubbell [9, 10], K. Needy, N. Roztocki [10] та ін. 

У вітчизняній практиці, як свідчить аналіз наявних літературних джерел, проблемам 
впровадження АВС-методу в управління витратами підприємств приділяється недостатньо уваги, що 
пов’язано, на нашу думку, із відсутністю необхідної інформаційної бази для аналізу впливу витрат 
здійснення окремих процесів на загальну ефективність господарювання. Слід зауважити, що для 
українських та російських авторів (В. Гриньова [1], С. Ковтун [2], Г. Козаченко [3], Г. Савицька [4], 
С. Савлук [2], М. Скрипник [5], Н. Ткачук [2], Е. Фролов [6] та ін.) характерним є використання для 
означення методу, що вивчається, терміну «функціонально-вартісний аналіз». 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження загальних теоретичних засад 
використання АВС-методу як інструменту вартісно-орієнтованого управління витратами промислового 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система управління витратами, заснована на 
використанні АВС-методу, передбачає можливість оцінки доцільності їх здійснення з погляду 
корисності виконання пов’язаних з цими витратами операцій технологічного процесу. Наявність такої 
оцінки дозволяє оптимізувати обсяг витрат за рахунок виключення тих з них, які прямо не пов’язані з 
процесом виробництва продукції або не забезпечують належного рівня віддачі у вигляді отриманих 
фінансових результатів (прибутку, доходів від реалізації).  

Таким чином, головна мета АВС-методу полягає в пошуку найбільш економічних, з точки зору 
споживача і виробника, варіантів того чи іншого практичного рішення, що передбачає розв’язання 
таких завдань: 

– досягнення оптимального співвідношення між корисним ефектом об’єкта і сукупними 
витратами за його життєвий цикл; 

– скорочення витрат різних видів ресурсів за стадіями життєвого циклу об’єкта за рахунок 
ліквідації або скорочення допоміжних чи надлишкових функцій. 

Для оптимізації співвідношення між корисним ефектом об’єкта і сукупними витратами протягом 
життєвого циклу використовується групування, яке в практиці отримало назву ABC-Analysis, тобто 
АВС-аналіз. Методологія його проведення заснована на так званому принципі Парето, який 
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передбачає, що для досягнення 80% очікуваного результату достатньо здійснювати управління 20% 
факторів його формування. Групування здійснюється за трьома категоріями об’єктів (А, В, С). При 
цьому категорія А охоплює незначну кількість об’єктів з високим рівнем впливу на результативний 
показник, що контролюється, категорія В – середню кількість об’єктів з середнім рівнем впливу, а 
категорія С – значну кількість об’єктів (статей витрат або об’єктів калькулювання собівартості) з 
незначним впливом на ефективність господарювання. Так, головний сенс дослідження при АВС-
аналізі полягає в тому, що максимальна рентабельність та максимальний приріст ринкової вартості 
підприємства досягається за рахунок ефективного управління витратами, що належать до категорії А. 

В літературі зустрічаються різні підходи щодо встановлення меж окремих категорій об’єктів в 
процентному виразі їх рівня впливу на фінансові результати та вартість підприємства. Діапазони 
рекомендованих значень кумулятивного впливу для категорії А становлять від 60% до 80%, для 
категорії В – від 15% до 20%, для категорії С – від 5% до 20%. 

АВС-метод як інструмент аналітичного обґрунтування управлінських рішень має певні 
особливості, які в загальному випадку полягають у наступному: 

– головним критерієм оптимізації є максимум корисного ефекту об’єкта на одиницю сукупних 
витрат ресурсів протягом його життєвого циклу; 

– крім загального впливу на ефективність господарювання, вивчається оптимальність складу 
елементів об’єкту в розрізі складових корисного ефекту і сукупних витрат; 

– метод дозволяє обґрунтувати вибір об’єкта для виконання необхідних функцій з мінімальними 
витратами протягом його життєвого циклу. 

Результати аналізу можуть використовуватися як в оперативному, так в стратегічному 
управлінні витратами промислового підприємства. При цьому в короткостроковому аспекті АВС-метод 
є ефективним інструментом управління прибутковістю, а в довгостроковому – складовою 
інструментарію механізму формування ринкової вартості підприємств на основі підвищення 
обґрунтованості рішень щодо реорганізації виробництва, зміни складу та структури асортименту 
продукції, пошуку нових ринків збуту, формування дивідендної політики тощо. 

Організація системи управління витратами на основі АВС-методу на діючих підприємствах 
повинна забезпечувати поступовий перехід на притаманні йому принципи розробки управлінських 
рішень. Це передбачає доцільність вдосконалення не всіх процесів одночасно, а частини з них, що 
забезпечує найкращі можливості для підвищення рентабельності та ринкової вартості промислового 
підприємства. Слід зауважити, що на відміну від інших методів аналітичного обґрунтування заходів з 
підвищення ефективності виробничої діяльності промислових підприємств АВС-метод забезпечує 
плановий характер аналізу, а також передбачає використання системного, комплексного та 
функціонального підходів в методиці проведення відповідних досліджень. 

Традиційна модель організації функціонально-вартісного аналізу передбачає детальне 
вивчення та структуризацію функцій окремих виробничих циклів та управлінських процесів з 
подальшою оцінкою вартості їх виконання та корисності з метою досягнення такої структури 
виробничих процесів, що забезпечує заданий ефект при мінімальних витратах. Відповідно її можна 
структурувати на окремі етапи з врахуванням відмінності цілей та завдань, що виконуються (табл. 1). 

При цьому необхідно враховувати, що повноцінна реалізація всіх поставлених завдань можлива 
лише за умови чіткої координації загального процесу управління витратами на основі АВС-методу з 
боку фахівців служби фінансового контролінгу промислового підприємства. 

В практиці фінансового менеджменту важливість застосування АВС-методу забезпечується за 
рахунок поєднання його з управлінням ринковою вартістю промислових підприємств на основі оцінки 
економічної доданої вартості (Economic Value Added, EVA). Це дозволяє розподілити витрати залежно 
від їх впливу на формування економічної доданої вартості, виявити найбільш важливі з них та 
витрати, які є неефективними з точки зору забезпечення підвищення ринкової вартості промислового 
підприємства. При цьому враховується взаємозв’язок між зміною ринкової вартості, структурою 
капіталу та витрат. На відміну від традиційного АВС-методу його поєднання з доданою вартістю 
розглядає витрати в розрізі тільки двох структурних елементів – експлуатаційні і капітальні. 
Експлуатаційні витрати є виразом спожитої в процесі виробництва вартості різних видів економічних 
ресурсів, а капітальні витрати відображають вартість залучення в діяльність підприємства фінансових 
ресурсів з різних джерел. 

В західній практиці для означення даного підходу використовується термін ABC-EVA integrated 
method. Методика його застосування передбачає оцінку економічної доданої вартості в цілому за 
підприємством та внеску в її формування окремих одиниць загального виробничого процесу (видів 
діяльності, структурних підрозділів, найменувань продукції тощо). На основі цих даних проводиться 
АВС-аналіз з метою виявлення тих одиниць виробничого процесу, що здійснюють найбільший вплив 
на формування економічної доданої вартості на основі їх ранжування за рівнями операційних, 
капітальних та сукупних витрат у розрахунку на одну грошову одиницю економічної доданої вартості. 
В результаті аналізу виявляються категорії об’єктів, які створюють економічну додану вартість 
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(категорія А) та які переважно призводять до її скорочення (категорія С). В подальшому управління 
має бути зорієнтоване на стимулювання розвитку одиниць виробничого процесу категорії А та 
зменшення негативного впливу на ринкову вартість з боку об’єктів категорії С. 

Таблиця 1 
Характеристика етапів управління витратами промислового підприємства  

на основі АВС-методу 
 

Етап Мета Завдання 

Підготовчий 

Формування 
інформаційного та 
організаційного 
забезпечення проведення 
аналізу витрат 

Визначення відповідальних осіб та виконавців. 
Розробка плану та програми проведення аналітичних 
досліджень. 
Визначення мети, завдань та відповідних об’єктів 
функціонально-вартісного аналізу. 
Формування інформаційної бази та каналів обміну 
інформацією для проведення досліджень. 

Аналітичний 

Виявлення проблемних 
функцій та процесів, 
фінансування яких 
призводить до зниження 
ефективності 
господарювання 

Систематизація та класифікація функцій, встановлення 
взаємозв’язку між ними у процесі виробництва та 
реалізації продукції. 
Оцінка витрат на виконання окремих функцій з 
врахуванням місця їх в просторово-часовій моделі 
виробничого процесу. 
Оцінка якості виконання функцій. 
Оцінка корисності виконання функцій з врахуванням 
вартісних показників фінансового результату та 
експертної оцінки значущості функцій для отримання 
належної якості кінцевого продукту виробничого 
процесу. 
Порівняння корисності виконання функцій з витратами 
на їх фінансування. 

Конструктивний 

Прийняття рішення щодо 
оптимізації витрат 

Пошук напрямів та розробка варіантів удосконалення 
функціонально-процесної структури формування 
собівартості. 
Оцінка потреби в додаткових витратах на фінансування 
заходів з оптимізації собівартості. 
Порівняльна оцінка соціально-економічної ефективності 
розроблених альтернатив управлінських рішень. 
Вибір остаточного варіанту. 

Завершальний 

Забезпечення оптимізації 
витрат на основі 
прийнятого рішення 

Розробка календарного плану впровадження результатів 
аналізу та прийнятого варіанту оптимізаційних заходів. 
Впровадження результатів аналізу на основі АВС-
методу. 

 
Слід зауважити, що таке управління повинно мати постійний характер, тобто оптимізована на 

сьогодні структура в наступних періодах також буде вимагати подальшої оптимізації. Це пов’язано з 
тим, що структура впливу витратності фінансування об’єктів з часом знову розподіляється за 
принципом Парето. 

Висновки з проведеного дослідження. Впровадження систем управління витратами 
промислових підприємств на основі АВС-методу, на нашу думку, дозволить: 

– забезпечити формування раціональної структури витрат з врахуванням корисності їх 
здійснення на кожному етапі виробничого процесу; 

– обґрунтувати доцільність зміни організації процесу виробництва, зокрема шляхом відмови від 
самостійного виконання частини функцій, які є неефективними за результатами аналізу; 

– оптимізувати собівартість продукції за рахунок покращення процесу виробництва; 
– обґрунтовано встановлювати нормативи обсягів та рівнів витрат, виконання яких 

структурними підрозділами контролюється службою фінансового контролінгу; 
– досягти зростання ринкової вартості промислового підприємства в довгостроковій 

перспективі та максимізації прибутковості у короткостроковому періоді. 
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Анотація 

Розглянуто загальні теоретичні засади використання АВС-методу як інструменту 
вартісно-орієнтованого управління витратами промислового підприємства. Обґрунтовано 
доцільність поєднання методології проведення функціонально-вартісного аналізу витрат та 
оцінювання ефективності господарювання за критерієм зростання економічної доданої вартості. 

Ключові слова: АВС-метод, функціонально-вартісний аналіз, управління витратами, 
вартісно-орієнтоване управління. 

Аннотация 
 Рассмотрены общие теоретические основы использования АВС-метода как инструмента 

стоимостно-ориентированного управления расходами промышленного предприятия. Обоснована 
целесообразность объединения методологии проведения функционально-стоимостного анализа 
расходов и оценивания эффективности хозяйствования по критерию роста экономической 
добавленной стоимости. 

Ключевые слова: АВС-метод, функционально-стоимостной анализ, управление расходами, 
стоимостно-ориентированное управление. 

 
Annotation 

The general theoretical principles of the ABC-method usage are considered. It is a tool for cost-
oriented management of industrial enterprise expenses. The necessity of combining a functional-cost 
expenses analysis method and evaluation of entity efficiency by the criterion of economic added value is 
grounded. 

Key words: ABC-method, functional-cost analysis, costs management, cost-oriented management. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ  

 
Постановка проблеми. Головним завданням розвитку економіки України на сучасному етапі є 

забезпечення сталого економічного зростання. У його здійсненні важливу роль відіграє промисловість 
як інвестиційна сфера, яка впливає на інтенсивний розвиток інших галузей і виробництв. У зв'язку з 
цим особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності використання виробничого 
потенціалу промисловості, її виробничих потужностей як елемента цього потенціалу. Успішне 
вирішення цієї проблеми потребує посилення економічних методів управління процесами створення і 
використання виробничих потужностей підприємств і галузей народного господарства.  

В умовах ринкових відносин гострою залишається потреба створення економічного механізму 
формування та оцінювання потужності підприємств і галузей промисловості, що передбачає 
врахування взаємозв'язку величини і рівня використання виробничих потужностей з витратами 
виробничих ресурсів. Це дозволяє ефективно використовувати резерви виробництва, управляти 
витратами і доходами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню найважливіших проблем підвищення 
ефективності використання виробничих потужностей промисловості приділяється постійна увага з 
боку наукових і практичних фахівців. Дослідженню актуальних соціально-економічних проблем 
формування і функціонування виробничих потужностей, методам їх визначення, ресурсному 
забезпеченню і ефективності використання присвячено роботи Воскресенського Б.В., Гавришка А.С., 
Євдокимова Ф.І., Кваші Я.Б., Ландика В.І., Манілівського Р.Г., Москаленка В.П., Орлова О.О., 
Тарасюк Г.М., Петровича Й.М., Скударя Г.М., Слижиса М.У., Швець І.Б., Шкитиної М.Й. Однак, 
досліджувана проблема залишається невирішеною і вимагає подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Стан проблеми породжує потребу у нових теоретичних розробках і 
практичних рекомендаціях щодо управління виробничими потужностями, обумовлює визначення та 
оцінку факторів формування і використання виробничих потужностей, які забезпечують економію всіх 
виробничих ресурсів підприємств. Зокрема, ще й досі йде дискусія стосовно змісту категорії 
“виробнича потужність”, обґрунтування доцільності розрахунку її параметрів. Усе це підтверджує 
актуальність дослідження проблем формування та оцінювання виробничих потужностей промислових 
підприємств. 

Метою статті є обґрунтування змісту, категорії “виробнича потужність”, напрямів практичного 
використання її показників та визначення основних причин обмеженого використання показників 
виробничої потужності в практиці управління ефективністю роботи підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Визначальним моментом планування діяльності підприємства є 
розроблення виробничої програми, тобто обґрунтування обсягу виготовлення продукції, конкретної 
номенклатури й асортименту відповідно до потреб ринку. Виробнича програма визначає необхідний 
обсяг виробництва продукції у плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і 
якістю вимогам плану продажу [1, с. 61]. 

Запланована виробнича програма підприємства має пройти ресурсне обґрунтування, тобто 
узгодження (з огляду на можливість її виконання) з необхідними виробничими потужностями, 
трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами. Слід зазначити, що з переходом до ринкових 
відносин, вітчизняні підприємства перестали розраховувати показники наявності та використання 
виробничої потужності, а категорії “виробнича потужність” та “коефіцієнт використання виробничої 
потужності” вважались непотрібними атрибутами директивної економіки. Можливо причиною такої 
ситуації в 90-х рр. було те, що обсяг реалізації визначався не стільки виробничою потужністю 
підприємств, скільки можливостями збуту на реальному ринку, на який впливала значна кількість 
неконтрольованих факторів, часто з великою мірою невизначеності. І головним завданням було 
навчитись адаптуватись до змін ринкової кон’юнктури, реагуючи на різну динаміку цін, попиту 
споживачів та дії конкурентів, а питання завантаження виробничої потужності відійшли на другий план. 
Проте, подальший розвиток трансформаційних процесів вітчизняної економіки вимагає повернення до 
проблем управління виробничими потужностями з врахуванням нових методів та принципів 
господарювання. Для вітчизняних підприємств можна виділити такі напрями практичного використання 
показників виробничої потужності: 

− забезпечення цілеспрямованості та ефективності технічних, організаційно-технологічних та, 
особливо економічних видів діяльності; 
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− управління собівартістю продукції, доходами та прибутком підприємств; 
− управління цінами на продукцію підприємств; 
− виявлення нерівномірності виробничого завантаження структурних робочих місць 

підприємства, незбалансованості їх виробничих потужностей та розробка комплексу адекватних 
заходів щодо вирівнювання, мінімізації дисбалансу їх завантаження; 

− оцінювання вільних потужностей, резервів та вузьких місць з метою мобілізації прихованих 
резервів та ліквідації “вузьких місць”; 

− завдання модернізації, нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного 
переозброєння підприємства лише тоді вирішуються ефективно, коли ретельно прораховується та 
враховуються його виробничі можливості у трудовому, натуральному та вартісному виразах; 

− профілактика можливого банкрутства підприємства шляхом підтримування оптимального та 
раціонального балансу, недопущення невідповідності між його активами та доходами; 

− оцінювання досягнутого рівня економічної (виробничої та ринкової) активності (ринкового 
росту) з метою подальшого розроблення та виконання комплексу заходів, розрахованого на поетапне 
доведення його до нормативного або оптимального розміру; 

− оцінювання досягнутих рівнів ефективності менеджменту та маркетингу на підприємствах в 
цілому та їх окремих виробничих підрозділів аж до структурних робочих місць з подальшими 
вказівками щодо поетапного доведення їх до нормативних розмірів; 

− об’єктивне оцінювання верхньої межі нормативної ринкової вартості підприємства. 
Крім того, можна виділити основні причини обмеженого використання показників виробничої 

потужності в практиці управління ефективністю роботи підприємства: 
1. Невизначеність категорії та показника “виробнича потужність”. Слід зазначити, що 

сьогодні не існує єдиного підходу до розуміння  категорії “виробнича потужність” (табл. 1).  
Таблиця 1 

Трактування категорії “потужність” та “виробнича потужність” 
 

Автор Термін Визначення 
Український 
тлумачний словник [2] Потужність  Сила, могутність 

Большой 
энциклопедический 
словарь [3, с. 559] 

Розрахунковий максимально можливий обсяг випуску продукції за 
одиницю часу при найбільш повному використанні виробничого 
обладнання та площ за умови використання прогресивних норм, 
передових технологій та організації виробництва 

О. Орлов [4, с. 16] Максимально можливий випуск продукції 

Г. Тарасюк [5, с. 48] 

Максимально можливий випуск продукції необхідної якості в 
передбаченій номенклатурі за певний час при повному 
завантаження обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі 
роботи з урахуванням застосування передової технології, організації 
виробництва і праці 

В. Москалюк [6, с. 46] 

Характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції 
в номенклатурі й асортименті, запланованих до виробництва, за 
повного використання устаткування й виробничих площ за умови 
застосування прогресивної технології та організації виробництва 

Р. Чейз [7, с. 307] 

Виробнича 
потужність 

– Обсяг випуску продукції, який здатне досягнути підприємство за 
визначений період часу. 
– Доступний обсяг введених ресурсів за конкретний періоді часу 

 
Як видно з даних табл. 1, у більшості визначень під потужністю розуміється продуктивність 

господарської одиниці, , що склалась історично як обсяг робіт, виконаний за одиницю часу. Можна 
зробити висновки, що в наведених визначеннях виробничої потужності всі його логічні побудови 
умовні, а саме: 

− словосполучення “максимально можливий” стосовно потужності як обсягу випуску не має 
жодного конкретного змісту та відповідної кількісної оцінки; 

− не зрозуміло про яку номенклатуру та асортимент продукції йде мова; 
− не визначено одиниці часу – година, рік, місяць; 
− не існує єдиного підходу до розуміння словосполучення “повне використання обладнання та 

площі, прогресивні норми, передова технологія та організація виробництва”. 
Слід зазначити, що при такому визначенні категорії “потужність”, В. Горемикін, автор одного з 

посібників для вищих навчальних закладів з планування, стверджує, що не існує спеціальних формул, 
за якими можна розрахувати потужність підприємства [7, с. 256]. Ми вважаємо таку думку хибною. 
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Варто відмітити, що аналіз зарубіжних літературних джерел дозволяє зробити висновок про 
відмінні підходи стосовно вітчизняного розуміння категорій “виробнича потужність” та “коефіцієнт 
використання виробничої потужності”. Зокрема, Р. Чейз, розглядаючи проблеми операційного 
менеджменту, під виробничою потужністю (capacity) розуміє обсяг випуску продукції, який здатне 
досягнути підприємство за визначений період часу, тобто це досяжна норма виробітку [6, с. 309]. Крім 
того, пропонується використовувати термін “найкращий оперативний рівень” – це рівень виробничої 
потужності, на який був початково спроектований виробничий процес та, відповідно, й обсяг 
виробництва, за якого середня вартість одиниці продукції мінімальна. Важливим показником є 
коефіцієнт використання виробничих потужностей (Capacity Utilization Rate), який відображає 
наскільки підприємство наблизилось до найкращого оперативного рівня: 

НОР
ВПвКввп =

,      (1) 
де ВПв – виробнича потужність, що використовується; 
НОР – найкращий оперативний рівень. 
Можливо причиною розбіжностей стосовно розуміння таких категорій як “виробнича потужність” 

та “коефіцієнт використання виробничої потужності” між вітчизняними та зарубіжними науковцями є 
принципово відмінні підходи та завдання, які вирішували економічна думка “капіталістичного та 
соціалістичного таборів”. Слід зазначити, що за часів директивної економіки питання оптимізації 
використання ресурсів та мінімізації витрат, окрім окремих представників (Л. Кантарович, Л. 
Понтрягин), ніхто не вирішував. Головним критерієм ефективності роботи промислового підприємства 
був рівень завантаженості обладнання та перевиконання плану, а напрямами підвищення 
ефективності господарювання визначались “покращення використання виробничих основних фондів, 
забезпечення повного завантаження потужностей та обладнання, досягнення підвищення 
фондовіддачі” [8].  

На відміну від радянської економічної думки, науковці капіталістичного світу в умовах 
обмеженості ресурсів та жорсткої конкуренції в першу чергу вирішували питання оптимізації 
використання ресурсів та оптимального (а не максимального) завантаження виробничого 
устаткування і площ. Тому вітчизняне розуміння поняття “виробнича потужність” зарубіжними 
фахівцями трактується як “найкращий оперативний рівень”, за якого вартість одиниці продукції 
мінімальна”. Як висновок, подальший розвиток ринкових відносин вимагає перегляду підходів 
стосовно трактування та доцільності розрахунку показників виробничої потужності, привівши їх у 
відповідність до вимог ринку. 

2. Різноманіття, множинність показників потужності. Різноманіття показників потужності, 
відсутність чіткої класифікації, яка б полегшила розробку системи обліку та звітності за потужностями, 
значно обмежують їх використання на практиці.  

3. Змішування понять розміру та потужності при оцінюванні виробничого масштабу 
підприємства.  

4. Аналіз показав, що виробнича потужність не має одновимірного значення. Для повної 
характеристики потужності підприємства необхідно використовувати як мінімум три групи 
різнопланових показників. 

5. Неточність понять виробничої потужності та недоліки термінології. Неточність понять 
виробничої потужності та недоліки термінології гальмують створення нескладної в практичному 
застосуванні та достатньо коректної методології її розрахунків.  

6. Проблеми оцінювання виробничих можливостей. Оцінювання виробничих можливостей – це 
комплексна проблема, для вирішення якої повинні залучатись всі основні служби підприємства – 
інженерна, технологічна, економічна, бухгалтерська, маркетингова та ін. 

7. Складність організації розрахунку виробничої потужності. Організація розрахунку 
виробничої потужності на підприємстві вимагає значних витрат часу та коштів. Вихідні дані для 
виконання такої робити необхідно збирати, аналізуючи проектну, економічну, технічну та фінансову 
документацію. 

8. Незацікавленість керівництва та інженерно-технічних робітників підприємств в 
повноцінному розрахунку існуючих виробничих потужностей. 

9. Порівняна дешевизна придбання та експлуатації основних виробничих ресурсів 
підприємства в недавньому минулому. Вартість електроенергії, енергоносіїв, теплопостачання, газу 
та виробничих приміщень та устаткування була символічною. В таких умовах не було особливої 
необхідності в оцінці та контролі потужностей.  

10. Відсутність до теперішнього часу завдань щодо підвищення конкурентоспроможності 
продукції за рахунок зниження її ціни майже не стояла. В такій ситуації наднормативні витрати на 
утримання потужностей відносились на собівартість основної продукції, ціна якої за умов планової 
економіки значення на мала. В умовах ринкової економіки одним з визначальних факторів успішного 
господарювання є мінімізація витрат на одиницю продукції. 
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11. Недоліки існуючої офіційної звітності. Недоліки існуючої офіційної звітності з питань 
балансу та рівня використання виробничих потужностей значно обмежують можливості розрахунку 
показників її використання. Мало того, в основі сучасної системи бухгалтерської звітності лежить 
інформація про розмір реалізованої продукції і майже ніде не згадується товарна продукція, що 
значно ускладнює проведення аналізу виробничої потужності. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, аналіз діяльності вітчизняних підприємств 
засвідчує, що їх ефективне функціонування неможливе без розрахунку показників виробничої 
потужності. Вирішення цієї проблеми дозволить підприємствам вдосконалити процес управління 
собівартістю продукції та її ціноутворенням, оцінювання вільних потужностей, резервів та вузьких 
місць з метою мобілізації прихованих резервів та ліквідації “вузьких місць” тощо. Тому перед 
науковцями стоїть завдання вирішення проблеми оцінювання виробничих можливостей та розробки 
відповідної інформаційної бази, яка б дозволила оперативно та достовірно управляти виробничою 
потужністю промислових підприємств. 
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Анотація 
В статті розглянуто зміст категорії “виробнича потужність” та напрями практичного 

використання її показників. Виділено основні причини обмеженого використання показників 
виробничої потужності в практиці управління ефективністю роботи підприємства. 

Ключові слова: виробнича потужність, коефіцієнт використання виробничої потужності 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено содержание категории “производственная мощность” и направления 

практического использования ее показателей. Выделены основные причины ограниченного 
использования показателей производственной мощности в практике управления 
эффективностью работы предприятия. 

Ключевые слова: производственная мощность, коэффициент использования 
производственной мощности 

 
Annotation 

In the article maintenance of category is considered “capacity” and directions of the practical use of its 
indexes. Principal reasons of the limited use of indexes of production capacity are selected in practice of 
management of work of enterprise efficiency. 

Key words: capacity, capacity utilization rate 
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності 

підприємства залежить від повноти, достовірності та своєчасності економічної інформації. Вітчизняна 
система бухгалтерського обліку в основному орієнтована на виконання функцій розрахунку бази 
оподаткування. Проте облік витрат на виробництво, перш за все, повинен бути так організований, щоб 
виявити вплив усіх чинників на рівень собівартості готової продукції, та постійно контролювати 
відхилення цього рівня в цілому та в розрізі витрат, які складають собівартість. Аналіз витрат 
допомагає виявити ефективність і визначити оптимальний розмір витрат, перевірити якісні показники 
роботи, правильно встановити ціни, регулювати та контролювати витрати, планувати рівень прибутку і 
рентабельності виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методики і організації обліку виробничих 
витрат, а також калькулювання собівартості продукції досліджені в наукових працях вітчизняних 
вчених І.О. Белебехи, С.В. Бойко, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, 
М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Лінника, Л.В. Нападовської, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, 
Ю.С. Цал-Цалка, М.Г. Чумаченка. У країнах ближнього зарубіжжя ці проблеми розглядали 
П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, М.Д. Врублевський, А.Н. Кашаєв, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, серед 
науковців дальнього зарубіжжя стосовно праць у цьому напрямі варто відзначити Х.Андерсена, 
К. Друрі, Р. Ентоні, Х. Еберта, Д.Л. Нікольсона, Дж. Ріса, Д. Рорбаха, П.Фрідмана, Ч. Хорнгрена, 
Дж. Фостера. 

Однак поставлена проблема залишається ще недостатньо вивченої і вимагає подальшого 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття проблеми місця та ролі калькулювання 
в системі економічної інформації та використання його результатів у підсистемах планування, обліку 
та економічного аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна інформація є сукупністю даних, які 
характеризують економічну сторону господарської діяльності підприємства, а також забезпечують 
причинно-наслідковий зв’язок між системою, що управляє, та системою, що підлягає управлінню. На 
частку економічної інформації припадає більше половини загальної сукупності вихідних даних, які 
використовуються під час розробки, прийняття та контролю за реалізацією управлінських рішень.  

До системи економічної інформації відносяться наступні підсистеми, які тісно пов’язані з 
системою управління: планування, облік та аналіз.  

Сутність планування полягає у відображенні цілей підприємства у вигляді прогнозів та планів, 
визначенні пріоритетів, засобів і методів їх досягнення.  

Як зазначає доцент Т.В. Давидюк, “завдяки дії системи бухгалтерського обліку забезпечується 
одержання та впорядкування вхідних даних і вихідної інформації в повному обсязі про господарську 
діяльність підприємства (процеси постачання, виробництва, реалізації, про доходи і витрати, що 
виникають при цьому, а також про господарські засоби підприємства та джерела їх утворення), для її 
вивчення різними користувачами з метою управління, на підставі якої забезпечується управління 
підприємством шляхом реалізації його тактичних та стратегічних завдань” [1, с. 11]. 

Зміст системи економічного аналізу полягає у комплексному та взаємопов’язаному дослідженні 
процесів і явищ господарської діяльності підприємства та їх структурних підрозділів, визначенні на цій 
основі причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій розвитку з метою обґрунтування та оцінки 
ефективності управлінських рішень [2, с. 13]. 

Система контролю повинна забезпечити достовірність показників, які формуються та 
відображаються в системах планування, обліку та аналізу. 

Сутність контролю в найбільш загальній формі можна визначити як систему спостереження та 
перевірки процесу функціонування та ефективного стану об’єкту, що управляється для того, щоб 
оцінити обґрунтованість та ефективність прийнятих управлінських рішень та результатів їх виконання, 
виявити відхилення від вимог цих рішень, усунути несприятливі ситуації та сигналізувати про них 
компетентним органам [3, с. 7]. 

Головне завдання кожної підсистеми економічної інформації підприємства – надання 
достовірної, своєчасної, доступної, лаконічної інформації користувачам, що забезпечить прийняття 
оптимальних управлінських рішень для одержання максимального прибутку. Калькулювання присутнє 
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у кожній з підсистем економічної інформації, адже одним з основних показників, який формується у 
всіх підсистемах та необхідний для ефективного управління підприємством, є собівартість (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Місце калькулювання в системі економічної інформації, необхідної для управління 
Примітки до рис. 1. 
  рух інформації в підсистемах економічної інформації; 
 рух інформації між підсистемами управління; 
j – відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з використання ресурсів у вартісному вираженні; 
k – формування собівартості об’єктів калькулювання на підставі даних рахунків бухгалтерського обліку; 
l – використання результатів калькулювання для оцінки об’єктів калькулювання; 
m – відображення на рахунках бухгалтерського обліку об’єктів калькулювання у вартісній оцінці. 

 
Планування та планові показники створюють попередню модель об’єкту управління з певними 

економічними показниками діяльності, реалізація якої можлива в майбутньому. Проте планові моделі 
завжди ґрунтуються на показниках прогнозу, з урахуванням результатів діяльності за попередній 
період, тенденцій розвитку, впливу зовнішнього середовища та конкретних умов діяльності 
підприємства. 

В підсистемі планування розраховується собівартість активів в процесі кругообігу за 
альтернативних умов. Оскільки господарська діяльність пов’язана зі здійсненням витрат з метою 
отримання певного результату, необхідним є оптимальне поєднання показників “витрати-результати”. 
Зазначені показники можуть відрізнятися через відмінності: 

1) цілей, для яких здійснюються витрати; 
2) засобів, якими підприємство володіє для досягнення визначених цілей; 
3) способів використання цих засобів для досягнення цілей підприємства; 
4) умов, за яких підприємства користуються визначеними засобами для досягнення визначених 

цілей. 

 

Формування цілей – отримання максима-
льного результату за оптимальних витрат 
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Отже, в процесі планування для формування планової чи нормативної калькуляцій, по-перше, 
визначається у натуральних показниках можливий обсяг діяльності за кожним господарським 
процесом, що узгоджується з господарською діяльністю в цілому. Зокрема, обсяг можливої реалізації 
визначається на основі можливого обсягу виробництва й навпаки, обсяг можливого виробництва та 
реалізації є основою для визначення необхідного рівня ресурсів для здійснення подальшої діяльності. 

По-друге, планові калькуляції складаються за альтернативних варіантів діяльності за кожною 
статтею з метою вибору найбільш оптимального варіанту діяльності з максимальним результатом 
(рис.2).  

 

 

 
Рис. 2. Калькулювання планової собівартості активів в процесах господарської 

діяльності 
 
Тобто планові (нормативні) калькуляції є основою прийняття рішень щодо майбутньої діяльності 

за окремими процесами господарської діяльності. 
У процесі планування на підприємстві можуть розроблятися планові та нормативні калькуляції, 

що залежить від методики обліку витрат, обраної підприємством. Призначенням планової калькуляції 
є лише визначення рівня окремих витрат до початку здійснення господарського процесу, а 
нормативної – не тільки визначення витрат, але й контроль за їх рівнем в системі бухгалтерського 
обліку [4, с. 496]. 

Визначаючи “планування” як “формулювання програми, з метою встановлення послідовності дій 
і операцій, необхідних для отримання раніше наміченого результату та своєчасності надходження 
відомостей про хід виконання завдання”, В. Ліхтнер зазначає, що “ефективність планування залежить 
від правильності обліку”.  

У системі бухгалтерського обліку за допомогою фактичного калькулювання відображається 
виконання запланованого обсягу діяльності та рівня витрат в процесі її здійснення. Калькулювання 
фактичної собівартості, що відноситься до облікової системи надає інформацію про наявність 
розбіжностей між фактичним станом системи, що підлягає управлінню, та запланованими показниками та 
відображає відхилення від плану. Виявленні розбіжності повинні акцентувати увагу суб’єкта управління на 
конкретних відхиленнях від плану, з метою виявлення винуватців відхилень, визначення можливих 
наслідків та найкоротших шляхів їх усунення [5, с. 18].  

Економічний аналіз займає важливе місце в системі економічної інформації та системі 
управління. Він необхідний для економічного обґрунтування управлінських рішень і контролю за їх 
виконанням. Планові та звітні калькуляції є основою економічного аналізу в розрізі статей калькуляції, 
що дозволить виявити відхилення та фактори відхилень, усунути недоліки в діяльності окремих 
підрозділів, виявити резерви зниження собівартості та удосконалити планові показники на наступний 
період [6, с. 278]. 

Але аналіз обмежений, в основному, даними, отриманими з бухгалтерського обліку, про 
здійснення та результати процесів господарської діяльності підприємства. Ця обставина, як зазначає 
проф. В.Ф. Палій, “дозволяє окремим економістам стверджувати, що “економічний аналіз не є 
самостійним видом економічної інформації, він відштовхується від бухгалтерського обліку, є його 
продовженням” [7, с. 101]. 

Обсяг можливої реалізації – 
планування за видами 

активів  

Обсяг можливого 
виробництва – планування 

за видами продукції 
Необхідний рівень ресурсів – 
планування за видами 

запасів 

Ø ціни на запаси у різних 
постачальників; 
Ø умови придбання; 
Ø умови доставки; 
Ø можливість отримання 
знижок і т.д. 

Ø застосування різних 
матеріальних ресурсів; 
Ø форми оплати праці 
виробничих робітників; 
Ø форми заохочення 
виробничих робітників і т.д. 

Ø форми оплати праці та 
заохочення працівників збуту; 
Ø можливість доставки 
реалізованих активів до покупця; 
Ø післягарантійне 
обслуговування і т.д. 

Собівартість придбаних 
активів за статтями 

калькуляції 

Собівартість готової 
продукції за статтями 

калькуляції 

Собівартість реалізо-ваних 
активів за статтями 

калькуляції 
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Підсистеми планування, обліку та аналізу тісно пов’язані з підсистемою контролю, яка повинна 
забезпечити правильність виконання прийнятих управлінських рішень в процесі господарської 
діяльності підприємства [8, с. 123].   

Як зазначає проф. І.А. Бєлобжецький, “контроль виступає як кульмінаційний пункт 
управлінського циклу на тій його стадії, коли фактичні результати впливу на об’єкт, що підлягає 
управлінню, співпадають з вимогами прийнятих управлінських рішень, а при виявленні негативних 
відхилень встановлюються їх причини та винуватці, застосовуються заходи щодо покращання справ” 
[3, с. 7]. 

Висновки з проведеного дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, що 
спостереження за рухом активів в процесі господарської діяльності у вартісному виражені через системи 
планування, обліку та економічного аналізу, контролю повинно бути інтегрованим інформаційним 
процесом. Останнє дозволить з мінімуму первинно зареєстрованих даних отримати максимум 
необхідної інформації в найбільш пристосованому для сприйняття суб’єктом управління вигляді. 
Відсутність достатнього методологічного зв’язку між плануванням, обліком і аналізом за окремими 
економічними показниками нерідко призводить одночасно до нестачі чи надлишку інформації, яка 
надається користувачам, нераціональних витрат праці, пов’язаних з доведення цієї інформації у 
співставний вигляд, ускладнення контролю за господарською діяльністю та інших негативних явищ, які 
знижують продуктивність праці та якість рішень, що приймаються управлінським персоналом. 

Для створення нової, більш ефективної системи економічної інформації пропонуємо привести у 
відповідність методику здійснення калькулювання та використання його результатів у підсистемах 
планування, обліку та економічного аналізу, що дозволить надавати необхідну інформацію для 
прийняття найбільш обґрунтованих управлінських рішень, своєчасно впливати на хід процесів 
господарської діяльності. Тому вважаємо за необхідне всю діяльність в сфері калькулювання покласти 
на бухгалтерів-аналітиків, які поєднуватимуть обов’язки з планування, відображення в обліку на 
підставі фактичних даних та наступного аналізу собівартості визначеної групи об’єктів калькулювання. 
Це сприятиме підвищенню якості планових калькуляцій, прискоренню обробки інформації в 
бухгалтерському обліку за рахунок відображення планових даних в обліку, оперативному виявленню 
та аналізу відхилень, здійсненню детального та глибокого аналізу, що в свою чергу сприятиме 
своєчасному виправленню недоліків і помилок у ході господарської діяльності підприємства.  
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Анотація 

В статті проаналізовано місце та роль калькулювання в системі економічної інформації 
та використання його результатів у підсистемах планування, обліку та економічного аналізу. 
Встановлено, що спостереження за рухом активів в процесі господарської діяльності повинно 
бути інтегрованим інформаційним процесом. Доведено, що відсутність достатнього 
методологічного зв’язку між плануванням, обліком і аналізом за окремими економічними 
показниками призводить до нераціональних витрат праці. 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 
 
 

 193 

Ключові слова: калькулювання, собівартість, планування, облік, економічний аналіз, 
контроль, економічна інформація, інформаційний процес. 

 
Аннотация 

В статье проанализированы место и роль калькулирования в системе экономической 
информации и использования его результатов в подсистемах планирования, учета и 
экономического анализа. Установлено, что наблюдение за движением активов в процессе 
хозяйственной деятельности должно быть интегрированным информационным процессом. 
Доказано, что отсутствие достаточного методологического связи между планированием, 
учетом и анализом по отдельным экономическим показателям приводит к нерациональных 
затрат труда. 

Ключевые слова: калькулирование, себестоимость, планирование, учет, экономический 
анализ, контроль, экономическая информация, информационный процесс. 

 
Annotation 

The article analyzes the place and role in the calculation of economic information and its use results in 
system planning, accounting and economic analysis. Found that monitoring the movement of assets in the 
process of economic activities should be integrated information process. Proved that the lack of sufficient 
methodological link between planning, accounting and analysis by selected economic indicators leads to 
wasteful expenditure of labor. 

Key words: calculation, prime cost, planning, accounting, economic analysis, control, economic 
information, informative process. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність 

підприємств в процесі розробки й прийняття управлінських рішень. Результати виробничої, 
комерційної, фінансової та інших видів господарської діяльності залежить від різноманітних факторів, 
які знаходяться у різному ступені залежності між собою і підсумковими показниками бухгалтерського 
обліку на підприємстві збирається і накопичується інформація про наявність майна і зобов’язань 
об’єкта господарювання. Базою існування кожного господарюючого суб’єкта є наявні господарські 
засоби, використання яких призводить до одержання економічної вигоди. 

В процесі здійснення господарської діяльності підприємства використовують різноманітні види 
активів, оборотних та необоротних. В свою чергу оборотні та необоротні поділяються на окремі групи 
активів за спільними економічними ознаками. В останні часи в діяльності підприємств все більше 
застосовуються нематеріальні активи. 

Незважаючи на збільшення обсягу нематеріальних активів у всіх галузях виробничої сфери в 
Україні, введення в господарський оборот нематеріальних активів дотепер утруднено. Насамперед, 
керівниками багатьох підприємств недооцінюється комерційна значимість цих об'єктів – здатність 
приносити економічну і соціальну вигоду. Проблематичними через відсутність стандартів 
залишаються питання вартісної оцінки багатьох нематеріальних активів. Діюча законодавча база не 
дає підстави для визнання прав на наукові відкриття, на фірмове найменування, на економічні 
переваги. Поняття деяких об'єктів нематеріальних активів, таких як концесія, франшиза, бренд є 
відносно новими для України. А сам термін «нематеріальні активи» введений у вітчизняну практику в 
результаті перекладу на російську мову слова «intangible» (нематеріальний) від латинського «tangere» 
і означає «стосуватися, сприймати дотиком». 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження сутності нематеріальних активів, їх ролі у 
господарській діяльності суб’єктів господарювання є предметом уваги багатьох науковців та практиків. 
Зокрема це І. Бєшуля, С. Голов, Н. Гончарова, В. Диба, Л. Кірєєва, Г. Нашкерська, И. Павлюк, 
В. Палій, А. Семенов, Я. Соколов, О. Соловйова, Р. Рейли, Р. Швайс, Л. Шнейдман. 
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Однак поставлена проблема ще недостатньо вивчена в нашій країні, що вимагає продовження 
досліджень. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сутності  нематеріальних активів, 
порядок їх визнання та класифікації з метою відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки нематеріальний актив поняття дуже 
багатогранне, то й порядок їх визнання залежить від їх сутності, а саме з якої точки зору вона 
розглядається – з економічної чи з бухгалтерської.  

З економічної точки зору одне з самих коротких визначень нематеріального активу наведено 
Барухом Левом: «…нематеріальний актив забезпечує майбутні вигоди, не маючи матеріального чи 
фінансового (як акція чи облігація) втілення» [1]. Більш детальну характеристику якостей  
нематеріального активу наводять у своїй монографії  Р. Рейли та Р. Швайс [10]. Вони виділяють шість 
ознак, за якими актив може бути визнаний нематеріальним, а саме він повинен: 

 бути конкретно ідентифікованим та мати впізнаваємий опис; 
 мати юридичний статус та підлягати правовому захисту; 
 бути об’єктом права приватної власності, яке може бути передано у відповідності до 

законодавства; 
 мати деякі речові докази чи прояв свого існування (контракт, ліцензія, список клієнтів, комплект 

фінансових звітів тощо); 
 бути створений або повинен виникнути в ідентифікований момент часу або в результаті 

ідентифікованої події; 
 підлягати знищенню або закінчити своє існування в ідентифікований момент часу або в 

результаті ідентифікованої події.  
З точки зору бухгалтерського обліку національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

по різному підходять до визначення нематеріального активу. Згідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» 
[7] нематеріальний актив – це ресурс, який підприємство контролює в результаті минулих подій і від 
якого планує отримати економічні вигоди у майбутньому. МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» [7] 
вимагає дотримання трьох основних ознак нематеріального активу, а саме: ідентифікація; 
підконтрольність компанії; одержання економічних вигід, відсутність фізичної форми. 

Щодо національної облікової практики то, згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [9] 
нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 
ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше 
одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, 
в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Основними ознаками нематеріального 
активу є відсутність нематеріальної форми, ідентифікація, отримання в майбутньому економічної 
вигоди та достовірність визначення оцінки такого активу. 

На першому місті з усіх вищенаведених ознак нематеріального активу є ідентифікація активу з 
метою визнання його нематеріальним. У міжнародній практиці нематеріальні активи поділяються на 
ідентифіковані та неідентифіковані. Так, до ідентифікованих нематеріальних активів належать торгові 
марки, ліцензії, патенти. До неідентифікованих нематеріальних активів належать репутація товару, 
схильність споживачів до відповідної марки товару, гудвіл. Якщо ідентифіковані нематеріальні активи 
можуть бути реалізовані самостійно, то неідентифіковані нематеріальні активи не можуть бути 
відокремлені від підприємства. 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»  [9] регулює питання визнання, оцінки та обліку лише 
ідентифікованих нематеріальних активів, чим було зумовлено виключення у свій час з переліку 
нематеріальних активів гудвілу.  

Порядок визнання нематеріального активу зумовлює їх подальшу класифікацію. Так, Р. Рейлі та 
Р. Швайс [10] у своїй монографії виділяють десять типів нематеріальних активів, які класифікують по 
їх зв’язку з іншими елементами діяльності, що відображено у таблиці 1. 

У МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» [7] та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [9] наводиться 
класифікація нематеріальних активів, яка застосовується для відображення інформації про 
нематеріальні активи у бухгалтерському обліку. Для порівняння класифікація нематеріальних активів з 
метою відображення їх у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності наведена у таблиці 2. 

Різні підходи в обліку нематеріальних активів за міжнародними стандартами та національними 
стандартами вимагають корегування складу нематеріальних активів при трансформації звітності за 
П(С)БО у звітність, що відповідає вимогам МСФЗ.  

Якщо подивиться баланс вітчизняного підприємств, то в більшості випадків можна побачити або 
відсутність нематеріальних активів або наявність їх лише у незначній сумі. Але це не означає, що 
нематеріальні активи на такому підприємстві не відіграють суттєвої ролі у його господарській 
діяльності. Суттєві відмінності балансової та реальної вартості нематеріальних активів характерні і 
для західних компаній.  



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 
 
 

 195 

 
Таблиця 1 

Класифікація нематеріальних активів за Р. Рейлі та Р. Швайсом 
 

Група нематеріальних активів Найменування об’єктів, що належить до відповідної групи 
нематеріальні активи, що пов’язані із 
маркетингом 

товарні знаки, фірмові назви, торгові марки (бренди), логотипи 
тощо 

нематеріальні активи, що пов’язані із 
технологіями 

патенти на технологічні процеси, патенти, технічна 
документація, технічне ноу-хау тощо 

нематеріальні активи, що пов’язані із творчою 
діяльністю 

літературні твори та авторські права на них, музикальні твори, 
видавничі права, права на постановки 

нематеріальні активи, що пов’язані із обробкою 
даних 

запатентовані програмні забезпечення комп’ютерів, авторські 
права на програмні забезпечення, автоматизовані бази даних, 
маски та шаблони для інтегральних схем 

нематеріальні активи, що пов’язані із 
інженерною діяльністю 

промислові зразки, патенти на вироби, інженерні креслення та 
схеми, проекти, фірмова документація 

нематеріальні активи, що пов’язані із клієнтами списки клієнтів, контракти з клієнтами, відношення з 
клієнтами, відкриті замовлення на поставку 

нематеріальні активи, що пов’язані із 
контрактами 

вигідні контракти з постачальниками, ліцензійні угоди, 
договору франшизи, угоди про неучасть у конкуренції 

нематеріальні активи, що пов’язані із людським 
капіталом 

наприклад відібрана та робоча сила, що пройшла навчання, 
договори найму, угоди з профспілками 

нематеріальні активи, що пов’язані із 
земельними дільницями 

права на розробку корисних копалин, права на повітряний 
простір, права на водяний простір тощо 

нематеріальні активи, що пов’язані із поняттям 
«гудвіл» (ділова репутація) 

гудвіл організації, гудвіл професійної практики, особистий 
гудвіл спеціаліста, гудвіл знаменитості, загальна вартість 
бізнесу в якості діючого підприємства 

 
 

Таблиця 2 
Класифікація нематеріальних активів за МСФЗ 38 та П(С)БО 8 

 
МСФЗ 38 П(С)БО 8 

Торгові марки 
права користування природними ресурсами (право користування 

надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою 
інформацією про природне середовище тощо) 

Фирмові найменування права користування майном (право користування земельною ділянкою, 
право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) 

Програмне забезпечення права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові 
назви тощо) 

Ліцензїї та франшизи 
права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від 
недобросовісної конкуренції тощо) 

Авторськи права, патенти та інші 
права на промислову власність, 
права на обслуговування та 
експлуатацію 

авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, 
програми для ЕОМ, бази даних тощо)  

Рецепти, формули, проекти та 
макети 

незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи  

Незавершені нематеріальні активи інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, 
використання економічних та інших привілеїв тощо)  

 
Так, у 2008 році під час торгової сесії NASDAQ була зафіксована ринкова капіталізація компаній, 

які працюють у сфері високих технологій. Так вартість компаній Microsoft Corporation становила майже 
$256 млрд., IBM – $170 млрд., Apple – $159,37 млрд., Google – $157,56 млрд., Intel – $136 млрд., 
Hewlett-Packard – $112 млрд., Nokia – $98 млрд. При цьому їх ринкова вартість суттєво відрізняється 
від їх балансової вартості [11]. Розглянемо це на прикладі двох компаній Microsoft Corporation  и 
Google станом на 31.12.2007 р. (табл. 3). 

На основі даних таблиці 3 можна зробити висновок, що нематеріальні активи складають досить 
незначну частину у капіталізованій вартості цих підприємств. Але саме ці активи і створюють на ринку 
таку високу капіталізовану вартість. У складі активів компаній нематеріальні активи складають 2,8% по 
Microsoft Corporation та 1,8% по Google Inc., що також є незначним показником. Якщо розглядати 
частку нематеріальних активів разом із гудвілом, то у складі активів Microsoft Corporation вона 
становить 19,7%, а по Google Inc. – 10,9%. 
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Таблиця 3 
Питома вага нематеріальних активів у сумі капіталізації  

компаній Microsoft Corporation  и Google станом на 31.12.2007 р. 
 

Microsoft Corporation Google Inc. Найменування  
Сума, млрд. $ Питома вага, % Сума, млрд. $ Питома вага, % 

Активи компанії, 
всього  61,17 23,89% 25,33 16,03% 

Нематеріальні 
активи 1,72 0,67% 0,45 0,28% 

Гудвіл приєднаних 
компаній  10,31 4,02% 2,30 1,46% 

Капіталізація  256 100% 158 100% 
 

Відомий російський бренд ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (NYSE: MBT) вже третій рік поспіль 
визнається найдорожчим російським брендом у щорічному рейтингу ста лідируючих світових брендів 
BRANDZ ™,  вартість якого  становить  $ 9,7 мільярда. Вартість бренду МТС в глобальному рейтингу 
BRANDZ ™ збільшується третій рік поспіль: з $ 8,1 мільярда в 2008 році до $ 9,2 млн. в 2009 році і до 
більш ніж $ 9,7 мільярда в 2010 році [4].  

Методика рейтингу BRANDZ ™ враховує доходи від нематеріальних активів і позиції бренду на 
ринках присутності компанії. У 2010 році організатори BRANDZ™ оцінили частку цінності бренду 
(brand equity) у вартості бізнесу МТС у 39,9%. При цьому цінність бренду МТС виросла на 2% в 
порівнянні з 2009 роком [4]. 

Тобто, бренд приносить компанії значні економічні вигоди та вартість його зростає з часом, але 
при цьому  вартість нематеріального активу, який юридично закріплює за компанією відому назву 
майже залишається без змін.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, спостерігається  невідповідність балансової та 
реальної вартості нематеріальних активів, що зумовлено відображенням таких активів у звітності 
підприємства виходячи з витрат, що пов’язані з його придбанням або створенням. Але саме такий 
підхід більш всього є невиправданим при оцінки вартості нематеріальних активів. Ринкова вартість 
нематеріального активу визначається економічними вигодами, які цей актив здатний генерувати, а це 
величина по відношенню до нематеріальних активів у більшості випадків слабо пов’язана з тими 
витратами, які враховуються для визначення балансової вартості нематеріального активу. Отже, 
баланс як вітчизняних так і західних підприємств не відображає реальну вартість нематеріальних 
активів в умовах ринкової економіки. 
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Анотація 

У статті розглядається характеристика, класифікація та оцінка нематеріальних активів 
з метою відображення їх у фінансові звітності у сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова. Нематеріальний актив, ідентифікація, класифікація, оцінка. 
 

Анотация 
В статье рассматривается характеристика, классификация и оценка нематериальных 

активов с целью отображения их в финансовой отчетности в современных условиях 
хозяйствования. 

Ключевые слова. Нематериальний актив, идентификация, классификация, оценка. 
 

Annotation 
In the article description, classification and estimation of intangible assets, is examined with the 

purpose of reflection them in the financial reporting in the modern terms of management.  
Key words.  Intangible asset, authentication, classification, estimation. 
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НУБіП України 
 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Постановка проблеми. Комбінація методів державної підтримки сільського господарства 

України змінювалася залежно від стану економіки, політики урядів, тенденцій розвитку світового ринку 
товарів та інших чинників.  

Вступ України до СОТ та співпраця з іншими міжнародними економічними структурами і 
виникнення у цьому зв’язку проблемних аспектів щодо конкурентоспроможності сільського 
господарства та суміжних з ним галузей АПК обумовлює необхідність розроблення нової стратегії 
формування ефективного механізму державної підтримки, спрямованого на поліпшення умов 
відтворення виробництва та робочої сили в аграрному секторі економіки України, що є важливим 
народногосподарським завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження щодо проблем ефективного 
розвитку сільського господарства та форм державної підтримки висвітлені в працях російських вчених, 
зокрема І.І. Кузьміна, А.С. Міндріна, Ю.С. Сокурова, О.Г. Строкової, Б.А. Чернякова, в роботах відомих 
українських вчених, що досліджують місце та роль держави в забезпеченні сільського господарства, 
таких як М.П. Вітковський, В.П. Галушко, М.Я. Дем’яненко, М.М. Ільчук, С.М. Кваша, І.В. Кобута, 
І.І. Лукінов, В.М. Малес, М.Й. Малік, О.М. Могильний, Л.В. Молдаван, Д.С. Олійник, Б.Й. Пасхавер, 
І.В. Прокопа, А.В. Фурса, О.М. Шпичак, М.Д. Янків та ін. Проте, важливість і необхідність підвищення 
ефективності державної підтримки сільського господарства в нових умовах функціонування економіки 
АПК обумовлюють актуальність теми дослідження. 

Постановка завдання. Дослідження стану сільського господарства на сучасному етапі 
свідчить, що його державна підтримка недостатньо спрямована на досягнення зазначених цілей. 
Виробництво характеризується нестабільністю та неадекватними потребами споживачів, змінами в 
його товарній структурі. Оптові ринки сільськогосподарської продукції не діють, імпортні операції не 
врегульовано, вихід товаровиробників на зовнішні ринки недоступний, маркетингові канали 
монополізовані тіньовим капіталом. Залишаються невирішеними проблеми стабілізації цін і доходів 
підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктами державної підтримки можуть бути 
окремі види сільськогосподарської продукції, доходи сільськогосподарських товаровиробників і рівень 
споживчого попиту. Згідно з Законом України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» бюджетна підтримка здійснюється на кошти бюджетів усіх рівнів в обсягах, що 

http://itnews.com.ua
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унеможливлюють збитковість нормально працюючих господарств [1]. Відповідно до зазначеного 
закону об’єкти бюджетної підтримки та квоти зумовлюються поточною економічною ситуацією й 
визначаються в ході бюджетного процесу з урахуванням урядових програм. 

Державна підтримка має на меті досягнення  стабільних темпів розвитку шляхом забезпечення 
відтворювального рівня галузевої прибутковості. Аналіз поглядів та інтерпретацій іноземних і 
вітчизняних вчених свідчить про відсутність однозначного тлумачення змісту державної підтримки 
сільського господарств. В результаті проведених досліджень зроблено висновок, що державна 
підтримка сільського господарства – це комплекс законодавчо та організаційно визначених 
довгострокових бюджетних заходів, що об’єктивно необхідні для формування сприятливого 
конкурентного середовища розвитку галузі як запоруки продовольчої безпеки. Ці заходи в сукупності з 
критеріями та умовами їх здійснення формують механізм державної підтримки сільського 
господарства. 

Аналізуючи рівень підтримки сільського господарства (податкова та бюджетна підтримка) за 
період 2008-2010 рр., слід відмітити її  постійне зростання в абсолютному значенні (рис. 1).  
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Рис. 1. Сукупна державна підтримка у 2008-2010рр., млрд. грн. [2; 3] 

На 2011 рік у Державному бюджеті найбільша підтримка припадає на галузь тваринництва та 
ветеринарну медицину, поновлено підтримку через механізм дотацій тваринництва та рослинництва, 
програму часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного 
виробництва, підтримку створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, підтримку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та заходи по захисту, відтворенню та підвищенню 
родючості ґрунтів [4]. 

Характеризуючи рівень державної підтримки сільського господарства по видах продукції, в 
підприємствах Сквирського району Київської області визначено, що найбільша питома вага дотацій 
припадає на молоко (табл.1). В 2007 р. вона становила 20,5%, а в 2008 р. різко скоротилася через 
кризу та невигідні умови реалізації продукції. Питома вага по ВРХ зберігається майже незмінною 
протягом 2007-2009 рр. В 2009 р. частка дотацій та пільг по ПДВ у вартості реалізованої молочної 
продукції зросла, що пов’язано із збільшенням ціни реалізації та її стабілізацією [5].  

Таблиця 1 
Частка дотацій та пільг по ПДВ у вартості реалізованої продукції в 

сільськогосподарських підприємствах Сквирського району Київської області 
 в 2007-2009 рр., % 

 
Роки Продукція 2007 2008 2009 

Пункти структури 
2007 до 2009 

Тваринництво – всього,  
в розрізі галузей тваринництва: 
ВРХ 
свині 
молоко 
яйця 
Рослинництво – всього 

17,2 
 

13,7 
10,4 
20,5 
3,7 

10,1 

14,9 
 

13,9 
12,0 
16,0 
3,8 

15,9 

12,9 
 

6,7 
4,7 

23,9 
5,4 
6,8 

-4,3 
 

-7,0 
-5,7 
+3,4 
+1,7 
-3,3 
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Механізм підтримки через пільги по ПДВ для продукції рослинництва характеризується 
невисокою часткою у вартості реалізованої продукції. Так, у 2007 р. вона становила 10,1%, що 
пояснюється невеликою різницею в сумі податкового зобов’язання по ПДВ за реалізовану продукцію і 
податкового кредиту по ПДВ за матеріали, закуплені підприємствами для виробництва певного виду 
продукції. У 2008 р. сума пільг по ПДВ зросла, а питома вага її вже становила 15,9%. У 2009 р. по 
галузі рослинництва частка дотацій та пільг зменшилась, що пов’язано з фінансовою кризою у 2008 р. 
внаслідок чого спостерігалась нестача фінансових ресурсів у виробників, тому ними було менше 
закуплено матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарського виробництва за якими 
передбачається повернення пільгового ПДВ. 

У цілому державна підтримка не істотно впливає на результати діяльності аграрних 
підприємств, які її отримують (табл. 2). Дані таблиці свідчать про те, що незважаючи на підтримку, ряд 
підприємств є низькорентабельними і навіть збитковими. Наприклад, ТОВ «Великоєрчиківське», 
отримавши пільги по ПДВ в сумі 130 тис. грн., завершило 2009 рік з рівнем збитковості - 4,2%. Якби 
воно не отримало підтримку, рентабельність становила б – -5,4%. Схожа ситуація простежується і в 
ПСП «Чубинецьке», де сума підтримки становила 324,1 тис. грн., а рентабельність 23,0%, без 
підтримки господарство мало б рентабельність -13,7%. 

Таблиця 2 
Вплив державної підтримки на фінансові результати діяльності сільськогосподарських 

підприємств Сквирського району, 2009 р. 
 

Питома вага підприємства, % Рівень рентабельності 
(збитковості), % Назва підприємства 

у загальній 
виручці 

у сумі 
підтримки 

з 
підтримкою без підтримки 

ТОВ «Великоєрчиківське» 1,43 1,99 -4,2 -5,4 
ПП «Рось» 1,52 1,23 23,1 8,6 

ПП «Росава-Агро» 1,89 0,57 130,5 125,5 

ДП «Кліринг –Агро» 1,23 0,34 45,2 42,3 

ТОВ «Цапіївська спілка селян» 0,59 1,56 -10,3 -27,6 

ПОСП «Малолисовецька» 0,36 0,47 -18,8 -26,6 

ТОВ «Агрофірма Колос» 5,78 5,65 17,1 8,8 

ПП «Агрофірма Розволожжя» 5,78 5,44 36,2 26,9 

ТОВ «Червоний лан» 1,16 2,17 3 11,1 

ЗАТ «Надія» 4,19 3,41 15,5 8,6 

ТОВ ім. Шевченка 2,04 3,17 22,2 8,4 

ТОВ «Агрофірма ім. Гагаріна» 2,53 4,80 31 12,9 

ТОВ «Оріховецьке» 2,70 7,52 15,6 -7,8 

ПП «Агрофірма «Еліта»» 3,34 3,56 9,3 0,8 

ПП «Агрофірма Шапіївка» 0,52 0,60 3,5 -5,1 

СФГ «Пастушенко» 1,54 1,84 13,6 3,4 

ТОВ Агрофірма «Нива» 7,54 12,07 19,5 5,6 

ТОВ «Красноліське» 0,37 0,61 -47,3 -53,6 

ПСП «Чубинецьке» 1,21 4,96 23 -13,7 

СП «Інтерагро Сквира» 4,28 4,11 33,4 24,1 

ВАТ «Шамраївське» 7,67 12,90 7 -6,1 
ВАТ «Шамраївський цукровий 
завод» 36,33 13,79 29,4 25,9 

СТОВ «Агрофірма Сквира» 0,91 1,00 -12,6 -19,5 

ТОВ «Обрій» 0,92 1,84 -3,1 -17,2 

ВАТ «Сквирський сирзавод» 4,17 4,42 3,4 -4,6 

Всього 100,00 100,00 20,9 12,1 
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Групування аграрних підприємств за питомою вагою отриманих дотацій, компенсацій і доплат 
у загальній їх сумі по району виявило, що найбільшу питому вагу – понад 7% – займають 
підприємства з найнижчим рівнем рентабельності (табл. 3). Тобто, часто збиткові або 
низькорентабельні підприємства отримують значні суми з бюджету порівняно з іншими 
підприємствами, в тому числі рентабельними. 

Таблиця 3 
Групування сільськогосподарських формувань Сквирського району Київської області за 

часткою дотацій, компенсацій і доплат у загальній їх сумі, 2009 р. 
 

Групи сільськогосподарських підприємств за 
часткою дотацій, компенсацій і доплат у 

загальній їх сумі Показники 
 І 

(до 3,5 %) 
ІІ 

(від 3,51% до 7%) 
ІІІ 

(понад 7 %) 

В 
середньо
му по 
району 

Кількість підприємств 14 7 4 25 
Сума дотацій, компенсацій та доплат на одне 
підприємство, тис. грн. 95,79 321,43 624,25 243,5 
Собівартість реалізованої продукції на одне 
підприємство, тис. грн. 1021,57 2948,14 9864,5 2975,9 
Прибуток (збиток) на одне підприємство, тис. 
грн. 83,48 432,57 300,45 215,9 
Рівень рентабельності (збитковість) 
підприємств, % 8,2 14,7 3,0 7,3 

 

Так, ВАТ «Шамраївський цукровий завод», що має статус сільськогосподарського виробника, 
отримав 13,8% від загальної суми дотацій, компенсацій та доплат по району при рівні рентабельності 
за 2009 р. 29,4%. ВАТ «Шамраївське» з питомою вагою підтримки, яка склала 12,9%, досягла рівня 
рентабельності в розмірі 7%. Водночас Агрофірма «Нива» майже з такою питомою вагою підтримки в 
загальній сумі по району (12,07%) закінчила рік з рентабельністю 19,5%.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, загальним недоліком системи підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників є переважання компенсаційно-витратного підходу до 
розподілу фінансових ресурсів. Механізм розподілу підтримки практично не пов’язаний з показниками 
ефективності діяльності підприємств. Це призводить до того, що кошти використовуються 
нераціонально і фактично покривають тільки витрати на виробництво продукції, не забезпечуючи 
розширене відтворення [6].  

Як свідчать результати дослідження, доцільно було б запровадити економічно обґрунтований 
механізм розподілу підтримки аграрного сектору, який полягає в застосуванні інтегрального 
коефіцієнта з урахуванням сукупності показників, які залежать від ціни, товарності та прибутковості 
реалізованої продукції, що впливають на фінансовий результат господарювання. Інтегральний 
коефіцієнт є рейтинговою оцінкою кожного аграрного підприємства, яке претендує на підтримку і 
реалізовується через коефіцієнти товарності, окупності витрат і т.д. Чим вища ця оцінка, тим більшою 
є сума підтримки.  

Крім цього, доцільно звернутися до досвіду підтримки аграрного сектору розвинених країн, що 
передбачає фінансування виробництва окремих культур, а не підприємств. Наприклад у США 
щорічно фінансується виробництво зерна, бавовни, сої та інших «стратегічних» для цієї країни 
культур. Крім того, виплачуються кошти тим господарствам, які виводять землю з обороту (при 
перевиробництві продукції) під пар, заліснення, охороняють навколишнє середовище, контролюють 
вивезення на поля органічних добрив і т.д. [7].  

В 2005 р.  прийнято Закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період 
до 2015 року», який декларує основні складові сталого розвитку аграрного сектору національної 
економіки та інтервенційної діяльності [8].  У Законі України визначено два основних стратегічних 
завдання екологічного спрямування: 

 запровадження ефективної системи охорони родючості та системи моніторингу ґрунтів, 
проведення суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; 

 сприяння впровадженню ресурсозберігаючих, безпечних та екологічно чистих технологій 
виробництва сільськогосподарської продукції і продовольства. 

Тому необхідно розробити і реалізувати державну цільову програму з підтримки і стимулювання 
лісонасадження на вилучених з аграрного обороту екологічно вразливих орних землях. Нині в Україні 
щонайменше 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь є вкрай малопродуктивними та еродованими, 
що становить близько 50% таких земель. Зазначені заходи дадуть змогу формувати екологічно 
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стійкіші агроландшафти, з раціональним співвідношенням антропогенно змінених і природних 
елементів, знижуючи надто високі рівні сільськогосподарської освоєності та розораності території 
України, та натомість підвищити рівень лісистості, який нині становить лише 16%, порівняно з 33% в 
ЄС. 

Слід адаптувати до практики зарубіжних країн заходи підтримки м’ясного скотарства, що 
полягають у переорієнтації частини коштів, які направляються на відшкодування ПДВ, на участь 
держави у фінансуванні створення культурних пасовищ у зонах найбільшого зволоження та 
формування у цих зонах стада м’ясних порід худоби. Це дозволить знизити виробничі витрати та 
підвищити прибутковість і конкурентоспроможність галузі сільського господарства. 
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Анотація 

Здійснено оцінку сучасного стану державної підтримки сільського господарства в цілому та 
сільськогосподарських підприємств Сквирського району Київської області. Виявлено зв'язок 
державної підтримки з факторами виробництва та її вплив на фінансову діяльність підприємств. 

Ключові слова: державна підтримка, сільське господарство, заходи підтримки, механізм 
державної підтримки, ефективність державної підтримки, фінансові результати. 

 
Аннотация 

Проведена оценка современного уровня государственной поддержки сельского хозяйства в 
целом и сельскохозяйственных предприятий Сквирского района Киевской области. Определена 
связь государственной поддержки с факторами производства и ее влияние на финансовую 
деятельность предприятий. 

Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, методы поддержки, 
механизм государственной поддержки, эффективность государственной поддержки, финансовые 
результаты. 

Annotation 
The assessment of contemporary condition of state support of agriculture in general, and agricultural 

enterprises of Skvyra district, Kyiv region, in particular is carried out. The connection of state support with 
production determiners (factors) and its influence on financial activity of enterprises are detected. 

Key words: state support, agriculture, ways of support, mechanism of state support, state support 
efficiency, financial results. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

ТА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Постановка проблеми. Важливим видом підприємницької діяльності є торгівельна діяльність, 
яка займає провідну роль у розвитку споживчого ринку, в обслуговуванні населення шляхом реалізації 
товарів і задоволенні постійно зростаючих потреб споживачів в різноманітних товарах та послугах. В 
сучасних умовах актуальним різновидом звичайної торгівлі є торгівля на відстані, тобто торгівля через 
Інтернет-магазини. 

Інтернет-магазин – один з найперспективніших видів торгівлі в плані зниження накладних витрат 
і збільшення прибутку підприємства. Він є інтерактивним сайтом, на якому рекламуються товари та 
послуги, приймаються замовлення, пропонуються різні варіанти оплати замовлених товарів і послуг, 
включаючи і миттєву оплату «електронними» грошима. 

Споживачеві, як і в будь-якому іншому магазині, надається гарантія на оплачені товари та 
послуги, а також є можливість оформити банківський кредит. Угоди можуть укладати як фізичні, так і 
юридичні особи. Такий магазин працює 24 години на добу, 365 днів на рік, без перерви на обід, без 
вихідних і святкових днів, не має обмежень на віртуальну площу і кількість розташовуваних на ній 
товарів. Доступ до віртуальних вітрин магазину в режимі реального часу одержує будь-який 
потенційний покупець, незалежно від того, де він у цей момент знаходиться.  

Спеціального нормативного документа, який би повністю регламентував торгівлю через 
Інтернет-магазин, немає. Отже, Інтернет-торгівля регламентується тими самими документами, що й 
інші види торгівлі з врахуванням її особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні, питаннями створення Інтернет-
магазину та проблемам бухгалтерського і податкового обліку Інтернет-магазину займаються багато 
провідних вчених, зокрема: Плекач В.Л. [1], Нападовська Л.В. [2], Фоміна О.В. [3], Золотухін О., 
Москаленко А., Тихонов С. та інші. Однак, в цих роботах в неповній мірі висвітленні питання пов’язанні 
з проблематикою створення та відображення облікових розрахунків у Інтернет-магазині. 

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення питань обліку витрат на створення 
Інтернет-магазину та здійснення торгівельних  розрахунків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час дослідження поставленого завдання 
даної статті, слід виокремити два облікових об’єкти: власне Інтернет-магазин і торговельні операції.  

Надати в Інтернеті інформацію про себе і товари, що продаються, підприємство може або 
шляхом створення Web-сторінки, на якій розміщується реклама товарів, а також прайс-листи, або 
розробивши WWW-сервер, що дає набагато більші можливості, тому що на ньому можна розмістити 
стандартне або спеціалізоване забезпечення, візуальне зображення товару, що, в свою чергу, 
дозволяє залучити більшу кількість потенційних споживачів. Розглянемо, як враховувати витрати на 
створення й утримування Web-сторінки і WWW-сервера.  

З технічної точки зору створити Web-сторінку – це розмістити заздалегідь написану в певному 
форматі групу файлів на сервері провайдера. Достоїнство такої сторінки – невисока вартість її 
технічного супроводу. Роботи з утримування Web-сторінки (розробка макета, дизайн, відновлення 
інформації тощо) досить часто виконують спеціалізовані фірми-розроблювачі (Web-студії). В 
бухгалтерському обліку витрати на створення і супровід Web-сторінки відображаються на рахунках 
витрат, пов’язаних зі збутом продукції.  

Створення Інтернет-магазину на WWW-сервері потребує декілька етапів: 
Перший крок – створення Web-сайту. Зробити це підприємство може різними способами: 

розробити самостійно, замовити розробку спеціалізованій організації, придбати готовий проект або 
орендувати сайт. 

Другий крок – розміщення сайту в Інтернеті. Підприємство, як правило, розміщує свій сайт на 
обладнанні провайдера.  

Третій крок – затвердити і зареєструвати доменне ім’я сайту. Порядок реєстрації залежить від 
вигляду ім’я.  

Останній крок – забезпечення роботи зареєстрованого домену.  
Web-сайт – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі 

Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і 
забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні 
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послуги через мережу Інтернет.  
Пунктом 4 П(С)БО 8 [4] визначено, що нематеріальний актив – це немонетарний актив, який 

можна ідентифікувати, який не має матеріальної форми й утримується підприємством з метою 
використання протягом періоду більше одного року для торгівлі або з метою надання в оренду іншим 
особам. Отриманий або придбаний нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, і його вартість 
може бути вірогідно визначена. Відображення витрат на виготовлення Web-сайту в обліку 
підприємства капіталізуються. Сума всіх витрат, понесених підприємством на створення Web-сайту, 
акумулюється на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а потім при 
введенні в експлуатацію списується на субрахунок 125 «Авторське право та суміжні з ним права». 
Введення нематеріального активу в експлуатацію здійснюється на підставі «Акту введення в 
господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів» за 
формою НА-1, затвердженою Наказом № 732 [5]. Нарахування амортизації нематеріального активу 
здійснюється протягом строку корисного використання.  

Щодо податкового обліку витрат на створення Web-сайту, то, амортизація нематеріальних 
активів здійснюється на підставі пп. 145.1.1. Податкового кодексу України [6], із застосуванням 
методів, визначених у пп. 145.1.5 цього Кодексу, протягом таких строку не меншого 2 років. Згідно 
пп. 145.1.9 [6] нарахування амортизації нематеріальних активів в цілях  оподаткування здійснюється 
підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової 
звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від 
його використання. Амортизаційні відрахування здійснюються до досягнення залишкової вартості 
нематеріального активу, що дорівнює нульовому значенню.  

Витрати на оплату послуг хостінгу (оренда дискового простору), коллокейшину (оренда сервера 
у провайдера), плата за домен (доменне ім’я не продається, а передається в тимчасове 
використання) у податковому обліку визнаються як витрати, пов’язані з підготовкою й організацією 
виробництва, а також продажем продукції, робіт і послуг. Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі 
таких платежів, включаються до податкового кредиту за загальними правилами розділу V. «Податок 
на додану вартість» Податкового кодексу України [6]. У бухгалтерському обліку витрати на утримання 
Web-сайту підприємство списує на рахунок 93 «Витрати на збут». Розглянемо створення  Інтернет-
магазину на умовному прикладі. 

Підприємство замовило розробку сайта Інтернет-магазину спеціалізованій організації. Вартість 
розробки становила 10000 грн., крім того, ПДВ – 2000 грн. За договором авторські права на сайт 
переходять до підприємства. Витрати на реєстрацію доменного імені, хостинг і супровід становили 
3000 грн., крім того, ПДВ – 600 грн.  Після сплати зазначених сум сайт було введено в експлуатацію. 
За перший місяць використання сайта нараховано амортизацію у сумі 167 грн.  

Облік витрат на створення Інтернет-магазину відобразимо у табл. 1. 
Таблиця 1 

Відображення розрахунків по створенню Інтернет-магазину 
 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 
1. Відображено витрати на розробку сайта 154 631 10000* 
2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 2000 
3. Відображено витрати на реєстрацію доменного імені, хостинг і супровід 
сайта 154 631 3000* 

4. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 600 
5. Оплачено послуги з організації сайта (12000 грн. + 3600 грн.) 631 311 15600 
6. Введено сайт в експлуатацію 125 154 13000 
7. Нараховано амортизацію 93 133 167 
Примітка: * У податковому обліку ці витрати підлягають амортизації у складі нематеріальних активів. 

 
Якщо віртуальний магазин створюється на базі вже існуючого бізнесу, то, як правило, він 

призначений для розв’язання таких завдань: збільшення обсягу реалізації та прибутку, розширення 
географії покупців, залучення корпоративних клієнтів, додаткові рекламні можливості та стимулюючі 
маркетингові акції [7]. 

Обслуговування споживачів через Інтернет-магазин включає декілька складових бізнес-процесу: 
– зв’язок менеджера зі складом, для того, щоб знати стан товарних запасів; 
– організація доставки товару покупцю; 
– прийняття оплати; 
– ретельне вивчення комерційною службою споживчого попиту та кон’юнктури торгівлі, 

проведення рекламно-стимулюючих заходів. 
Електронний магазин може виконувати наступні завдання: 
– формування інформаційної бази даних товарів, їх фотографічного супроводження у вигляді 
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каталогу, прайс-листів; 
– реєстрація покупців; 
– робота з електронним кошиком споживача; 
– оформлення замовлення з вибором способу оплати і доставки; 
– надання інтерактивної допомоги покупцю (консультування); 
– збір та аналіз маркетингової інформації; 
– забезпечення безпеки особистої інформації покупців; 
– обробка замовлень; 
– проведення платежів. 
Отож зауважимо, Інтернет-магазином є спеціалізований сайт в Інтернеті, на якому розміщується 

інформація про товари та проводиться замовлення товару. Водночас товари, що пропонуються для 
продажу на цьому сайті, знаходяться на складі торговельного підприємства, яке здійснює цю торгівлю. 
Детальніше розглянемо, як  відбувається Інтернет-торгівля.  

Зайшовши на сайт, зі списку запропонованих товарів відвідувач обирає той, що сподобався, і 
«кладе» його до віртуального кошика. Це ознайомлювальний етап, на якому будь-які юридичні 
взаємовідносини між магазином та відвідувачем не виникають.  

Після завершення вибору товарів необхідно оформити замовлення з визначенням способу 
оплати і доставки, а також відбувається реєстрація покупця для формування клієнтської бази.  

Обравши товар, відвідувач переходить на сторінку сайта, де розміщено бланк замовлення на 
доставку товару. Форму такого бланка кожен магазин розробляє самостійно. При цьому слід 
врахувати, що заповнене, надіслане продавцю і підтверджене ним замовлення виконуватиме функції 
договору між продавцем (магазином) та покупцем (відвідувачем) і матиме юридичні наслідки – 
обов’язок продавця поставити товар і обов’язок покупця оплатити товар. 

Якісний Інтернет-магазин передбачає надання покупцям всіх умов для того, щоб їм було зручно 
зробити покупку саме тут. Для цього необхідно запропонувати потенційному клієнту різні способи 
оплати товарів для того, щоб він міг зробити вибір, який якнайбільше підходить для нього. Вибір 
способів сплати товарів передбачає і різні моменти визнання доходу підприємства, а звідси і різні 
способи обліку цих операцій. 

Цикл продажу товарів через Інтернет-магазин включає замовлення, оплату та доставку товарів 
(рис. 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Схема організації продажу товарів через Інтернет-магазин 
 
При цьому покупець може оплатити товар наступними способами: 
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Оплата  
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магазині 

Торговий каталог товарів 
магазину 

Інформаційно-довідкове 
супроводження 

Віртуальний споживчий 
кошик, оформлюваний 

споживачем 

Процедура реєстрації: 
оформлення замовлення з 
визначенням способу оплати і 
доставки замовленого товару 

Оплата готівкою 

Оплата поштовим 
переказом 

Оплата банківським 
переказом 

Оплата накладеним 
платежем 

Доставка міжнародною 
кур’єрською службою 

Доставка власним 
персоналом компанії 
або професійною 

кур’єрською службою 

Доставка транспортною 
організацією 

Доставка поштою 

Доставка міжнародною 
поштовою службою 

Оплата через платіжні 
системи інтернету 
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1. Оплатити товар, після доставки, кур’єру власної кур’єрської служби підприємства; 
2. Оплатити товар після отримання у поштовому відділенні; 
3. Оплатити товар, після доставки, кур’єру сторонньої кур’єрської організації; 
4. Оплатити електронними грошима прямо на сайті Інтернет-магазину; 
5. Забравши товар самостійно у офісі підприємства, оплатити товар на місці. 
Кожен спосіб оплати товару має свої особливості відображення цих операцій у бухгалтерському 

та податковому обліку.  
Облік оплати товару кур’єру власної кур’єрської служби. Товар видається кур’єру. Після 

доставки, кур’єр отримує готівку та видає покупцю документи на товар та чек. Покупець розписується 
у документі, що підтверджують факт доставки та вручення товару. Після чого кур’єр повертається на 
підприємство та здає документи та готівку в касу. 

Зазвичай кур’єру необхідні гроші, для того щоб він міг дістатися до клієнта. Ці кошти видаються 
йому під звіт та списуються на рахунок 93 «Витрати на збут». Дохід підприємство визнає після 
надання кур’єром документів, які підтверджують факт доставки товару. У синтетичному обліку ці 
операції відобразяться наступним чином (табл. 2): 

Таблиця 2 
Облік операцій з оплати товару кур’єру власної кур’єрської служби 

 
Зміст операції Дебет Кредит 

1. Передано товар кур’єру 2811 281 
2. Кур’єр здійснив доставку товару, прийняв оплату, повернувся на підприємство та здав 
готівку у касу та надав документи, що підтверджують факт вручення товару покупцю 301 702 

3. Податкове зобов’язання 702 641 
4. Списана собівартість товару 902 2811 
5. Нараховані витрати, пов’язані з доставкою 93 372 
6. Нарахована заробітна плата кур’єру 93 661 
7. Нараховані страхові збори 93 65 
8. Списані доходи на фінансовий результат 702 791 
9. Списана собівартість на фінансовий результат 791 902 
10. Списано витрати на збут на фінансовий результат 791 93 

 
Облік оплати товару у поштовому відділенні. У цьому випадку товар передається 

працівникам, що займаються пересиланням товарів. Вони відправляють товари поштою, сплачують 
поштові послуги коштами, отриманими під звіт, після чого повертаються на підприємство, надають 
поштові квитанції та авансовий звіт за використані кошти. Покупець отримує товар у поштовому 
відділенні, отримує документи на товар та сплачує готівку. Після цього відділення пошти перераховує 
кошти за товар на поточний рахунок підприємства. 

Згідно пп. 137.1 Податкового кодексу України [6] дохід від реалізації  товарів визнається за 
датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Проте слід враховувати наступні моменти: 
про вручення товару покупцю підприємство дізнається у повідомленні про вручення посилки 
одержувачу, яке надсилається поштою та йде досить тривалий час; при отриманні готівки за товар, 
поштове відділення може не одразу перерахувати гроші на рахунок підприємства. Тому може 
скластися ситуація, коли підприємство визнає дохід не у відповідному податковому періоді. 
Пропонуємо дохід визнати у момент відправлення товару у поштовому відділенні [8]. Синтетичний 
облік наступний (табл. 3): 

Таблиця 3 
Облік операцій з оплати товару через поштове відділення 

 

Зміст операції Дебет Кредит 

1. Передано товар підзвітним особам для пересилання поштою 2811 281 
2. Пред’явлено поштові квитанції, що підтверджують факт відправлення 361 702 
3. Податкове зобов’язання 702 641 
4. Нараховано поштові витрати 93 372 
5. Нарахована заробітна плата працівникам, що займаються пересиланням 93 661 
6. Нараховані внески на соціальне страхування 93 65 
7. Отримано оплату за товар 311 361 

 
Облік доставки товару сторонньою кур’єрською організацією. Дохід визнається при отриманні 

звіту кур’єрської служби про доставку товарів. В цьому випадку підприємству слід домовитися із 
кур’єрською службою про строки надання таких звітів. Синтетичний облік наступний (табл. 4): 
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Таблиця 4 
Облік операцій з оплати товару через сторонньою кур’єрською організацією 

 

Зміст операції Дебет Кредит 

1. Передано товари кур’єру 2812 281 
2. Нарахована плата за послуги кур’єрської служби 93 631 
3. Податковий кредит 641 631 
4. Наданий звіт кур’єрської служби щодо доставки товарів 361 702 
5. Податкове зобов’язання 702 641 
6. Перераховані кошти за товар 311 361 

 
Облік оплати товару електронними грошима (webmoney, RUpay, yandex деньги). Електронні 

гроші для підприємства, фактично є дебіторською заборгованістю компанії, що займається 
обслуговуванням електронних гаманців. Наприклад, обслуговування гривневих гаманців та 
забезпеченням зобов’язань щодо них у системі Webmoney є ТОВ «Українське Гарантійне Агенство». 
Ця компанія забезпечує можливість поповнення wmu гаманців готівковими або безготівковими 
гривнями. Так само можливе зняття коштів у готівковій або безготівковій формі. 

Операції з оплати товарів електронними грошима у синтетичному обліку підприємства 
відобразяться наступним чином (табл. 5): 

Таблиця 5  
Облік операцій з оплати товару електронними грошима 

 

Зміст операції Дебет Кредит 

1. Покупець оплатив товар електронними грошима 377 719 
2. Відвантажено товар 902 281 
3. Відображено дохід від реалізації 361 702 
4. Податкове зобов’язання 702 641 
5. Взаємозалік заборгованостей  685 361 
6. Списано собівартість електронних грошей 949 685 
7. Переведено електронні гроші у безготівкові та отримано їх на поточний рахунок 311 377 

 
Облік оплати та отримання товару у представництві підприємства. Найпростіший варіант, 

яким підприємство може користуватися, коли покупець живе у тому самому місті. Синтетичний облік 
наступний (табл. 6). 

Таблиця 6 
Облік операцій з оплати товару представництві підприємства 

 
Зміст операції Дебет Кредит 

1. Отримана оплата за товар у касу та передано товар покупцеві 301 702 
2. Податкове зобов’язання 702 641 
3. Списана собівартість товару 902 281 
4. Списано доходи 702 791 
5. Списано витрати 791 902 

 
Отже, підприємство, що займається торгівлею за допомогою Інтернет-магазину може обрати 

будь-який спосіб доставки та оплати товарів. Кожен з них має свої недоліки та переваги. Також кожен 
з них має свої особливості бухгалтерського та податкового обліку. Проте, для того, щоб створити для 
потенційних клієнтів найкращі умови для покупки та сплати товарів необхідно надати право обирати 
найзручніший для них варіант. 

Висновки з проведеного дослідження. Інтернет-магазини відносяться до сектору бізнес-
споживач (business-to-consumer, В2С), який активно розвивається, оскільки його основу складає 
роздрібна торгівля, орієнтована на досить широку аудиторію кінцевих споживачів.  

Характерною особливістю віртуального магазину є прямий маркетинг, створення електронного 
образу відвідування традиційного супермаркету, а за рахунок комп’ютерних технологій формується 
індивідуальний підхід до кожного клієнта-замовника, налагоджується підтримка постійних зв’язків. На 
відміну від звичайної форми торгівлі, Інтернет-магазин здатний запропонувати більшу кількість товарів 
і послуг, забезпечувати споживачів насиченим обсягом інформаційної бази для прийняття рішення про 
покупку. Можна оцінити представлені товари візуально за допомогою слайдів, скористатись 
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пошуковою системою з запитом виду товару, цінового диапазону, ознайомитись з новинками або 
альтернативними пропозиціями, якщо даний товар відсутній. 

Результати проведеного дослідження показали, що в практичній діяльності Інтернет-магазинів 
використовуються різні системи розрахунків за товари та способи доставки. Хоча кур’єрська доставка 
з можливістю оплати готівкою має більшу популярність з поміж інших форм, що пояснюється 
недостатнім рівнем розвитку віртуальних платіжних систем. 
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Анотація 
Досліджено питання сутності Інтернет-магазину. Детально розглянуто обліковий аспект 

створення Інтернет-магазину шляхом створення Web-сторінки або розробки WWW-сервера. 
Визначено цикл продажу товарів через Інтернет-магазин, який включає замовлення, оплату та 
доставку товарів. Розглянуто у бухгалтерському та податковому обліку кожен спосіб оплати 
товару через Інтернет-магазин. 

Ключові слова: Інтернет-магазин, Інтернет-торгівля, товар, цикл продажу товарів. 
 

Аннотация 
Исследованы вопросы сущности Интернет-магазина. Рассмотрен учетный аспект создания 

Интернет-магазина через создание Web-страницы или разработки WWW-сервера. Определен 
цикл продажи товаров через Интернет-магазин, который включает заказ, оплату та доставку 
товаров. Рассмотрено в бухгалтерском и налоговом учете каждый способ оплаты товара через 
Интернет-магазин. 

Ключевые слова: Интернет-магазин, Интернет-торговля, товар, цикл продажи товаров. 
 

Annotation 
The questions of essence of internetshop are explored. The registration aspect of creation of 

internetshop through creation is considered Web-pages or developments of WWW-server. The cycle of sale 
of commodities through an internetshop which includes the order is certain, payment that the delivery of 
commodities. Every manner of payment of commodity is considered in the fiscal accounting book-keeping 
and through an internetshop. 

Key words: Internetshop, internettrade, commodity, cycle of sale of commodities. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ:  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
 
Постановка проблеми. Ефективність функціонування трудового колективу суттєво залежить 

не тільки від особистості менеджера, але й від згуртованості цього колективу, взаємовідносин його 
членів між собою. Доведено, що продуктивність праці збільшується за умови того, що колектив 
підрозділу, підприємства має єдині цілі та цінності, принаймні, якщо більшість розуміють та розділяють 
їх [7, с. 104]. Формальний колектив, тобто колектив, сформований керівництвом для виконання 
певного завдання, зазвичай складається з декількох неформальних груп – об’єднань працівників за 
неформальними ознаками. Гармонізація співіснування цих неформальних угрупувань дуже часто 
постає як суттєва проблема для керівництва підприємства, оскільки розходження цінностей 
неформальних груп може суттєво впливати на результативність роботи всього формального 
виробничого колективу [3, с. 201; 5, с. 42]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні все ще залишається актуальною 
проблема об’єктивного дослідження взаємовідносин в колективах. У більшості таких досліджень 
використовують соціометричні дослідження [1, с. 49]. Основою для всіх методик практично є 
опитування досліджуваних. При цьому з’ясовується їх ставлення до того чи іншого представника 
колективу – яке місце він займає в ньому, як себе позиціонує сам працівник, чи існують в колективі 
неформальні групи, за яким принципом вони сформовані та наскільки гармонійно вони співіснують. В 
залежності від завдань дослідження змінюються запитання, але сутність методики залишається 
єдиною – опитати досліджуваного та з’ясувати його точку зору, його бачення [6, с. 142]. 

При цьому постає дуже важлива та актуальна проблема результативності соціометричного 
дослідження – це ставлення досліджуваних до самого процесу дослідження, їх суб’єктивність, а іноді 
навіть небажання надати правдиву відповідь на досить відверті запитання. Дуже часто при проведенні 
соціометрії  експерти стикаються с тим, що досліджувані дають суб’єктивні, соціально бажані відповіді 
на запитання [8, с. 132]. 

Постановка завдання. Метою дослідження було визначення можливості використання 
дослідження ціннісних орієнтацій студентів для соціометричної оцінки всієї академічної групи. 

При цьому вирішувалися такі завдання: 
-  дослідження актуального профілю цінностей студентів академічної групи, їх прагнень та їх 

думки про ціннісні орієнтації інших студентів; 
- визначення значущих різниць у виборі цінностей серед студентів однієї академічної групи; 
- визначення наявності в академічної групі декількох неформальних груп та засади, на яких 

вони виникли. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення дослідження була застосована 

автоматизована методика К.В. Харського в модифікації, яка дозволяє проводити дослідження на 
папері [4]. Сутність методики полягає в тому, що кожному з досліджуваних студентів був 
запропонований перелік з 32 цінностей. Він складається з чотирьох груп цінностей – по вісім в кожній: 
ідеологічні, матеріальні, емоційні та вітальні. Для мінімізації впливу на вибір студентів та запобігання 
надання ними соціально бажаних відповідей, цінності не були згруповані в ці чотири групи та 
надавалися для роботи єдиним списком. Кожному з студентів необхідно було обрати з 32 
запропонованих особистісних цінностей тільки вісім. При цьому студенти отримували три різні 
інструкції. Перший раз вони обирали з 32 цінностей вісім тих, яки з їх думки зараз є актуальними для 
них самих (група показників «Актуальне»). Другий раз вони обирали вісім цінностей, які вони вважали 
бажаними для себе у майбутньому (група показників «Бажане»). Третій раз вони обирали вісім 
цінностей, які з їх думки були актуальними для більшості студентів університету (група показників 
«Уявне»). В інструкції пояснювалося, що по закінченні роботи може так статися, що якусь цінність 
вони обрали три рази – тому що вона є для студента актуальною, він хоче залишити її актуальність 
для себе на майбутнє і вважає що вона також є досить актуальною для інших студентів університету. 
Дослідження проводилося анонімно, тому бланк вибору не потрібно було підписувати. Таким чином 
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передбачалося, що студенти будуть надавати більш об’єктивну інформацію та щиро виконувати 
завдання. 

В дослідженні прийняли участь 23 студенти однієї академічної групи віком від 22 до 24 років. 
Після проведеної статистичної обробки результатів були отримані наступні результати по групі 

(таблиця 1). 
Таблиця 1 

Результати дослідження особистісних цінностей  
студентів академічної групи, місце (%) 

 
Група показників 

Група цінностей 
Актуальне Бажане Уявне 

Ідеологічні 2 (26,6) 4 (16,8) 3 (23,4) 

Матеріальні 4 (19,6) 1 (34,2) 1 (35,3) 

Емоційні 1 (32,6) 3 (20,7) 2 (23,3) 

Вітальні 3 (21,2) 2 (28,3) 4 (17,9) 

 
Отримані дані підтвердили результати попередніх досліджень [2, с. 121] та відповідне 

співвідношення ціннісних орієнтацій студентів. В актуальному стані в групі на перше місце були обрані 
цінності емоційні, на друге – ідеологічні, на третє – вітальні й на четверте – матеріальні. 

Серед обраних цінностей є декілька які є загальними для переважної більшості студентів 
учбової групи. Так, цінності «дружба» та «любов» з групи емоційних цінностей обрали відповідно 18 та 
17 студентів з 23-х обидві цінності відносяться до групи емоційних. 

Проведений глибинний аналіз виборів кожного студента досліджуваної академічної групи 
дозволив визначити певні закономірності які представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Різниця у виборах особистісних цінностей студентів академічної групи, 

(місце) 
 
Група показників 

Група цінностей 
Група 1 Група 2 Група 3 Середнє 

статистичне 
Ідеологічні 2 2 4 2 
Матеріальні 4 4 1 4 
Емоційні 3 1 2 1 
Вітальні 1 3 3 3 

 
Як свідчать дані таблиці 2, в досліджуваній академічної групі існує три неформальних підгрупи. 
Особливо сильно відрізняються від інших студенти групи 1 (n=5), які в актуальному стані обрали 

три або більше цінностей з групи вітальних. Таким чином, саме цінності цієї групи вони поставили для 
себе на перше місце. Середня кількість виборів вітальних цінностей в цій групі складає 3,4. В двох 
інших групах: група 2 (n=13) та група 3 (n=5) студенти або взагалі не робили вибір з цієї групи 
цінностей, або робили тільки один-два вибори. Вітальні цінності в цих групах студентів зайняли тільки 
третє місце. Середня кількість виборів вітальних цінностей в цих групах складає 1,2. 

В групі 1 спостерігається не така сильна схильність до цінностей емоційних. Вони ставлять 
цінності цієї групи тільки на третє місце з середньою кількістю виборів 1,4. В групі 2 студенти роблять 
в середньому 3,2 виборів цінностей і ставлять по значущості для себе емоційні цінності на перше 
місце. В групі 3 студенти роблять в середньому 2,4 вибори та емоційні цінності ставлять для себе на 
друге місце. 

Група 3 має суттєві відмінності від груп 1 та 2 за іншими групами цінностей. Студенти цієї групи 
на перше місце ставлять для себе матеріальні цінності. Вони обирають три та більше цінностей саме 
з цих цінностей. В групах 1 та 2 студенти обирають лише по одній цінності та ставлять матеріальні 
цінності лише на четверте місце. 

Так само група 3 відрізняється від студентів груп 1 та 2 за відношенням до цінностей 
ідеологічних. Вони роблять лише по одному вибору цінностей з ідеологічних, тоді як в групах 1 та 2 
роблять два та більше виборів. При цьому студенти груп 1 та 2 ставлять ідеологічні цінності на друге 
місце, а групи 3 – лише на четверте. 

Звертає на себе увагу той факт, що порядок розташування груп цінностей  в середньому по 
учбовій групі повністю співпадає з порядком розташування цінностей студентами неформальної групи 
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2. Це може свідчити про те, що саме ця група (найбільша за кількістю членів) займає лідируючу 
позицію в учбовому колективі і диктує свою точку зору студентам інших неформальних груп. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, результати проведеного дослідження 
дають змогу зробити наступні висновки: 

1. На момент дослідження студенти академічної групи найважливішими для себе вважають 
цінності емоційні, менш важливими – ідеологічні, ще менш важливими – вітальні, і на останньому місці 
– цінності матеріальні. 

2. Академічна група складається з трьох неформальних груп. Вони розрізняються між собою за 
важливістю тих чи інших цінностей. 

3. Студенти групи 1 відрізняється від груп 2 та 3 тим, що для них найбільш актуальними є 
вітальні цінності (1-е місце). Емоційні цінності вони ставлять для себе лише на третє місце. 

4. Студенти групи 3 відрізняються від груп 1 та 2 тим, що для них найбільш актуальними є 
матеріальні цінності (1-е місце). Ідеологічні цінності вони ставлять для себе лише на четверте місце. 

5. Група 2 є лідируючою серед всіх неформальних груп, оскільки вибір цінностей цієї групи 
повністю співпадає з середньостатистичним вибором всієї учбової групи. 

6. Для отримання більш наочних результатів слід при подальших дослідженнях визначати не 
тільки вибори кожного досліджуваного, але й вагу кожного вибору серед загальної кількості. 
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Анотація 
В статті обґрунтована можливість використання дослідження ціннісних орієнтацій не 

тільки для визначення внутрішньої мотивації людини, але й для соціологічного дослідження 
колективів. Це дозволяє визначити в колективі наявність неформальних угрупувань, лідируючу 
групу серед усіх. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, внутрішня мотивація людини,  неформальна група, 
соціологічне дослідження. 

Аннотация 
В статье обоснована возможность использования исследования ценностных ориентаций не 

только для определения внутренней мотивации человека, но и для социологического исследования 
коллективов. Это позволяет определить в коллективе наличие неформальных группировок, 
лидирующую группу среди всех.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, внутренняя мотивация человека, неформальная 
группа, социологическое исследование. 

 
Annotation 

In the article the possibility of investigation values not only to determine the internal motivation of the 
individual but also for survey teams. This allows the team to determine the presence of informal groupings, 
leadership group among all.  

Key words: values, inner motivation rights, informal group, sociological research. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ В БУРЯКОСІЙНИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 
Постановка проблеми. Процес виробництва сільськогосподарської продукції потребує 

систематичного поповнення виробничих запасів. Джерелами їх надходження можуть бути промислові 
підприємства або установи та організації, які спеціалізуються на постачанні цінностей для 
сільськогосподарських підприємств (мінеральні добрива, паливо і мастила, запасні частини й 
матеріали для ремонту, пестициди тощо). Необхідно детальніше дослідити облік виробничих ресурсів 
саме у бурякосійних господарствах, тому що дані підприємства вирізняються своєю специфікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад в розробку теоретичних основ 
ведення бухгалтерського обліку внесли такі вчені, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., 
Дем’яненко М.Я., Жук В.М., Кірейцев Г.Г., Коцупатрий М.М., Кужельний М.В., Моссаковський В.Б., 
Огійчук М.Ф., Пушкар М.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Ткаченко Н.М. та інші. Проте, детально 
не розкрито методичні підходи до обліку виробничих ресурсів саме в бурякосіючих господарствах.  

Постановка завдання. Метою даної статті є визначенні особливостей і обґрунтування 
первинного обліку виробничих ресурсів в бурякосійних господарствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До виробничих ресурсів ми відносимо насіння, 
добрива, засоби захисту рослин, нафтопродукти, запасні частини та інші цінності, що надходять у 
бурякосійні господарства, як правило, від промислових підприємств і постачальницьких організацій. 

Ці цінності надходять у господарство з відповідними супровідними документами (рахунками-
фактурами, товарно-транспортними накладними, специфікаціями, сертифікатами, якісними 
посвідченнями, платіжними вимогами та ін.). 

Доставка мінеральних добрив на склад повинна здійснюватися постачальниками за 
затвердженим графіком після оформлення договору-замовлення. 

При завезенні добрив завідуючий складом або комірник зобов’язаний зважити кожну машину і 
розписатися в одержанні вантажу у товарно-транспортній накладній, яку він потім повертає водію-
експедитору, що доставив мінеральні добрива. Одночасно завідуючий складом (комірник) одержує 
другий примірник товарно-транспортної накладної і копію сертифіката на завезену партію добрив. 
Після оприбуткування вантажу роблять запис у книзі складського обліку і документи передають у 
бухгалтерію [1, c. 58]. 

Нафтопродукти, що надійшли в автоцистернах і бочках до нафтоскладу від нафтозбутових 
організацій, приймає завідуючий нафтоскладом від особи, що їх доставила, на підставі товарно-
транспортних накладних і паспорту якості, де зазначені їх найменування, якість, щільність, марка і 
технічні умови. [2, с. 72]. 

За вчасністю оприбуткування матеріальних цінностей здійснюють суворий контроль. У міру їх 
надходження супровідні документи реєструють у Журналі обліку вантажів, що надходять. Цей журнал 
веде бухгалтерія господарства. В ньому записують у хронологічному порядку номер і дату операції, 
назву постачальника, дату і номер транспортного документа, дані товарного документа (дату, номер, 
вид вантажу, суму), дату і номер акта або накладних про приймання вантажу [3, c. 326]. 

Зареєстровані в журналі розрахункові документи постачальників разом з іншими виправдними 
документами передають в місця зберігання цінностей для контролю за їх надходженням і 
оприбуткуванням у картках (книгах) складського обліку. Працівники, які ведуть журнал, повинні не 
рідше одного разу на місяць звіряти його записи з даними бухгалтерського обліку. 

В організації процесу обліку предметів праці важливе значення має правильне документальне 
оформлення їх надходження [4, с. 625]. Для одержання матеріальних цінностей від постачальників 
уповноваженій особі (експедитору) видають наряд (або інший документ) і доручення. Доручення 
підписують керівник і головний бухгалтер сільськогосподарського підприємства. Експедитор (інша 
особа) зобов'язаний не пізніше наступного дня після одержання цінностей подати в бухгалтерію свого 
підприємства товарно-транспортні накладні та інші супровідні документи, завірені підписом комірника 
про здачу товарно-матеріальних цінностей на склад. Відповідальний працівник бухгалтерії в Журналі 
обліку виданих доручень робить відмітку про використання доручення. Невикористані доручення 
повертають у бухгалтерію на другий день  після закінчення їх терміну [5, c. 621]. 

Відпуск матеріальних цінностей на виробництво – це використання насіння для сівби, внесення 
добрив у грунт, згодовування кормів тваринам і птиці, використання запасних частин на проведення 
ремонтних робіт тощо. 
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В процесі дослідження ми проаналізували, за якими документами здійснюється відпуск 
матеріальних цінностей на виробництво в бурякосійних господарствах. Основним документом, в якому 
обліковують висіяне насіння, використані мінеральні добрива, нафтопродукти та інші цінності із 
складів, є лімітно-забірні картки на одержання матеріальних цінностей (ф. № 117), а запасні частини 
— лімітно-забірні картки на одержання матеріальних цінностей (для запасних частин) (ф. № 117а). Ці 
картки, як правило, складають у тому разі, коли відпуск матеріальних цінностей на виробництво 
проводиться за встановленими нормами на плановий обсяг робіт і коли картки призначені для 
поточного контролю за додержанням встановлених лімітів. 

Лімітно-забірна картка має два розділи: у першому зазначають ліміт відпуску цінностей, у 
другому — фактичний відпуск. Виписують її на строк до 15 днів у двох примірниках на відпуск із складу 
однієї або кількох назв цінностей, як правило, на один об'єкт витрат. Один примірник виписаної та 
підписаної керівником і головним бухгалтером господарства лімітно-забірної картки передають 
одержувачу цінностей, а другий — на склад (у комору). 

Комірник при відпуску цінностей зважує або замірює їх обов'язково в присутності одержувача і 
відмічає в обох примірниках лімітно-забірної картки дату відпуску і кількість цінностей. За одержані 
цінності одержувач розписується в лімітно-забірній картці, яка знаходиться у комірника, а комірник — у 
примірнику одержувача [6, c. 236]. 

У лімітно-забірних картках на відпуск насіння і добрив слід зазначати площу посіву або площу, 
на якій будуть внесені добрива, норми висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі. 
Доставлені в поле насіння чи добрива водій передає особі, відповідальній за сівбу або за внесення 
добрив. 

Для посилення контролю за використанням і списанням на витрати виробництва насіння, 
садивного матеріалу і добрив введено спеціальні первинні документи, а саме: Акт витрати насіння і 
садивного матеріалу (ф. № 119) та Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних 
добрив, пестицидів і гербіцидів  (ф. № 118).  

Акт на витрати насіння і садивного матеріалу складає агроном у двох примірниках після 
закінчення сівби на окремих ділянках або полях сівозміни і приймання робіт відповідними посадовими 
особами господарства. У ньому зазначають дату складання, назву культури, ботанічний сорт, номер 
поля, площу і спосіб сівби, а також кількість висіяного насіння за нормою і фактично. 

Акт про використання добрив, пестицидів складає агроном у двох примірниках на внесені під 
посіви цукрових буряків добрива, а також використані для обробітку посівів пестициди. В акт 
записують назву культури чи інших об'єктів застосування добрив, основне внесення, припосівне чи у 
вигляді підживлення, спосіб та час внесення, назву добрив за видами, удобрену площу, номер поля, 
кількість внесених добрив у фізичній масі і в перерахунку на діючу речовину. 

Порядок відпуску нафтопродуктів на виробничі потреби має свої особливості. Завідуючий 
складом (заправник) відпускає паливо і мастильні матеріали або видає талони на одержання їх (у 
літрах) у підзвіт заправникам, трактористам-машиністам, комбайнерам, водіям за лімітно-забірними 
картками, які оформляють на кожного одержувача. У цій картці при кожному заправленні завідуючий 
складом записує дату, кількість виданого палива, масла, мастил у межах встановлених лімітів. 
Одночасно цю кількість відпущених нафтопродуктів завідуючий складом записує в Обліковий листок 
тракториста-машиніста і Дорожній листок. Видача палива без подання облікового або дорожнього 
листка не дозволяється. Разовий відпуск нафтопродуктів провадиться за накладними 
внутрішньогосподарського призначення. 

Фактичну витрату нафтопродуктів на виробничі потреби списують на підставі облікових листків 
трактористів-машиністів і дорожніх листків. У них зазначають кількість фактично витраченого палива і 
витрати за нормою на виконаний обсяг робіт. За даними облікових і дорожніх листків визначають 
перевитрату або економію палива  порівняно з встановленими нормами. 

Відпуск і списання нафтопродуктів на інші виробничі потреби, враховуючи і витрати на роботу 
стаціонарних двигунів, технічне обслуговування, технологічні потреби і промивання деталей, 
провадять у межах встановлених лімітів, які визначають згідно з затвердженими прогресивними 
нормами витрат нафтопродуктів і обсягів виробничих програм ферм, бригад, майстерень та інших 
виробничих підрозділів [7, c. 298]. 

Запасні частини і ремонтні матеріали у досліджуваних бурякосійних підприємствах відпускають 
на проведення технічних обслуговувань, поточних і капітальних ремонтів тракторів, комбайнів, 
автомобілів, сільськогосподарських машин, агрегатів, вузлів та інших засобів за Лімітно-забірною 
карткою на одержання матеріальних цінностей (для запасних частин) (ф. № 117а) або Відомістю 
дефектів на ремонт машин (ф. № 130). Ці документи складають у 2 примірниках, з яких один 
передають на склад і він є підставою для відпуску зазначених деталей і ремонтних матеріалів 
протягом усього строку дії документа, а другий — одержувачеві запасних частин і матеріалів у 
ремонтно-механічній майстерні, гаражі та інших місцях проведення технічних обслуговувань і 
ремонтів. У них зазначають ліміт відпуску відповідних запасних частин, деталей, вузлів, агрегатів, 
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ремонтних матеріалів та їх фактичне одержання у міру відпуску із складу для проведення ремонтних 
робіт. 

Лімітно-забірну картку виписують на строк не більш як 15 днів, а відомість дефектів – до місяця 
в межах звітного періоду. Якщо до кінця звітного періоду ремонт не завершено, запасні частини і 
ремонтні матеріали видані не повністю, то невидану частину записують у нову дефектну відомість або 
лімітно-забірну картку, на підставі яких видаватимуться запасні частини і матеріали в наступному 
місяці [8, c. 482]. 

По закінченні звітного періоду завідуючий складом дані про відпуск запасних частин і ремонтних 
матеріалів за лімітно-забірними картками і відомостями дефектів записує в картки складського обліку і 
разом з іншими документами про рух матеріальних цінностей здає в бухгалтерію господарства. 

Використані на виробництво насіння цукрових буряків, добрива, нафтопродукти та інші товарно-
матеріальні цінності за відповідними документами записують у Журнал обліку робіт і витрат (ф. № 37). 

Значну частину продукції сільськогосподарські підприємства використовують для годівлі худоби 
і птиці, тому раціональна організація обліку кормів значною мірою сприяє правильному використанню, 
запобіганню їх псуванню і наднормативним витратам. 

Провівши дослідження, слід зазначити, що гичку цукрових буряків, підвезену з полів до 
тваринницьких ферм і передану на зберігання під відповідальність завідуючих фермами, відпускають 
для годівлі худоби  за Відомістю витрати кормів. У цьому разі завідуючий фермою відпускає корми 
старшим робітникам або іншим працівникам, які обслуговують худобу, під розписку у відомості. Один 
примірник відомості з розпискою одержувача є підставою для списання кормів на відповідні групи 
тварин, а другий залишається у завідуючого фермою і є документом для обліку виданих кормів. 

Будь-який відпуск на виробництво насіння, добрив, кормів,  нафтопродуктів та інших 
матеріальних цінностей понад ліміт або їх заміну необхідно оформляти накладною. До відпуску понад 
ліміт відносять додатковий відпуск цінностей при перевиконанні виробничої програми, на покриття 
перевитрат тощо. Таке відпускання або обмін одних цінностей на інші  дозволяється лише керівником 
підприємства або особами, які мають відповідні повноваження. 

Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши діяльність бурякосійних та 
насіннєвих господарств, слід зазначити, що первинний облік на цих підприємствах має свої 
особливості. Враховуючи специфіку підприємств бурякоцукрового підкомплексу визначено, що 
основними документами, які відображають наявність і рух виробничих ресурсів, є лімітно-забірна 
картка на одержання матеріальних цінностей, акт витрати насіння і садивного матеріалу, акт про 
використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів, відомість 
витрати кормів, відомість дефектів на ремонт машин. 
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Анотація 
Висвітлено методичні підходи до обліку виробничих ресурсів в бурякосійних і насіннєвих 

господарствах. Проаналізовано основні первинні документи, що вказують на специфіку обліку 
виробничих запасів на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу. 

Ключові слова: облік, виробничі ресурси, запаси, первинні документи, цукрові буряки, 
бурякоцукровий підкомплекс. 
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Аннотация 
Освещены методические подходы к учету производственных ресурсов в свеклосеющих и 

семеноводческих хозяйствах. Проанализированы основные первичные документы, указывающие на 
специфику учета производственных запасов на предприятиях свеклосахарного подкомплекса. 

Ключевые слова: учет, производственные ресурсы, запасы, первичные документы, 
сахарная свекла, свеклосахарный подкомплекс. 
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Deals with methodological approaches to accounting for production resources buryakosiynyh and 
seed farms. The basic primary documents that indicate the specifics of inventory in the business of sugar 
beet subcomplex. 
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subcomplex. 
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ВИКОРИСТАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ 
СТРАТЕГІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання актуальною є проблема 

поєднання теорії і практики формування стратегії підприємства. Теоретичний підхід за своєю суттю є 
однаковим для виробничих підприємств, але кожна галузь має свої економічні, організаційні та 
технологічні особливості, що впливають на планування стратегічних дій. Тому виникає необхідність у 
врахуванні специфіки діяльності підприємств конкретної галузі промисловості, зокрема 
хлібопекарських підприємств. Для цього потрібно вірно оцінити зовнішні можливості та загрози, а 
також внутрішні сильні та слабкі сторони підприємств. З цією метою у практичній діяльності багатьох 
підприємств широко використовують метод SWOT-аналізу, що дає змогу здійснити комплексне 
аналітичне оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.  

Необхідність розвитку хлібопекарських підприємств зумовлена їхньою високою соціальною 
значимістю в забезпеченні продовольчої безпеки країни. Хлібопекарські підприємства України та, 
зокрема, Тернопільської області функціонують у конкурентному середовищі, що характеризується 
великою кількістю міні-пекарень і хлібозаводів. Тому для визначення та оцінювання їхніх конкурентних 
можливостей при формуванні відповідних конкурентних стратегій важливим є комплексне 
дослідження одночасно зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства й встановлення 
відповідних взаємозв’язків за допомогою SWOT-аналізу.  

Не використовуючи SWOT-аналіз, фірма-продуцент може невірно визначити виробничу 
ситуацію, внаслідок чого буде складена нераціональна і економічно невигідна стратегія поліпшення 
виробничо-господарської діяльності підприємства [5, с. 109]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 1963 р. у Гарварді професор К. Ендрюс вперше 
запропонував метод структуризації та оцінювання інформації, який отримав назву SWOT-аналіз. 
Назва цього методу складена із початкових літер об’єктів стратегічного аналізу: S – Strength – сильні 
сторони; W – Weakness – слабкі сторони; O – Opportunities – можливості; T – Threats – загрози.  

Дослідження вітчизняних і зарубіжних наукових праць [1–8] показало, що значна увага 
приділяється значенню та особливостям проведення SWOT-аналізу у процесі визначення рівня 
конкурентоспроможності підприємства, планування діяльності й формування стратегії. 

SWOT-аналіз є узагальненою основою для розуміння і управління навколишнім середовищем, в 
якому функціонує організація. Ця модель допомагає аналітику виділити основні проблеми, які 
постають перед організацією, в процесі детального аналізу чотирьох окремих елементів SWOT [7, с. 
128]. Це відносно легкий у застосуванні інструмент для оцінки стратегічного стану фірми. Метод 
SWOT дозволяє встановити лінії зв’язку між зовнішніми можливостями і загрозами та сильними і 
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слабкими сторонами фірми [4, с. 101]. SWOT-аналіз – перевірений практикою інструмент для 
одержання огляду стратегічної ситуації фірми. Він підпорядковується основному принципу – стратегія 
повинна забезпечувати добру відповідність внутрішніх можливостей компанії (її сильних і слабких 
сторін) з її зовнішньою ситуацією (відбитою частково в її можливостях і небезпеках) [1, с. 110].  

У 1982 р. був запропонований інший спосіб обробки SWOT-матриці, що отримав назву “TOWS-
аналіз” або “розширена SWOT-матриця”. Вважається, що на відміну від стандартного SWOT-аналізу, 
TOWS-аналіз більшою мірою спрямований “назовні” і дозволяє планувати власні зміни через аналіз 
змін у зовнішньому середовищі [3].  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження змісту і значення використання SWOT-
аналізу для виявлення конкурентних можливостей хлібопекарських підприємств у процесі формування 
стратегії. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:  

– обґрунтувати необхідність використання розширеної SWOT-матриці для аналізу факторів 
середовища діяльності підприємства при формуванні стратегії;  

– визначити зміст і етапи проведення SWOT-аналізу хлібозаводів та міні-пекарень для 
виявлення конкурентних переваг і прийняття оптимальних рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі здійснення виробничо-господарської 
діяльності кожне підприємство, зокрема й хлібопекарське, має свої індивідуальні особливості, які 
формуються під впливом зовнішніх факторів і на основі його організаційно-технологічної структури. 
Тому використання SWOT-аналізу дає змогу врахувати дію факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища.  

У теорії стратегічного управління [1; 6; 8] представлена  послідовність проведення SWOT-
аналізу, яка передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін підприємства, потім загроз і 
можливостей зовнішнього середовища, а після цього встановлення взаємозв’язків між ними, що 
можна використовувати у процесі розробки стратегії.  

Як зазначено вище, іноді метод SWOT ще називають TOWS-аналізом або розширеною SWOT-
матрицею, звертаючи увагу на необхідності визначення перш за все зовнішніх можливостей та загроз, 
а вже потім  внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства. У багатьох працях зі стратегічного 
управління зустрічається термін “SWOT-аналіз”, але насправді використовується саме розширена 
SWOT-матриця [1, с. 124; 8, с. 147]. Тому ми погоджуємося із тими науковцями [2; 3], які вважають 
доцільною таку послідовність здійснення SWOT-аналізу: визначення і аналіз зовнішніх можливостей і 
загроз, аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, розроблення та прийняття 
стратегічних і тактичних рішень.  

У процесі дослідження проаналізовано зовнішнє середовище хлібопекарських підприємств, 
внутрішній потенціал хлібозаводів і міні-пекарень Тернопільської області, а також визначено необхідні 
заходи з підвищення конкурентоспроможності, що представлено у розширених SWOT-матрицях.  

Аналіз зовнішнього середовища досліджуваних хлібопекарських підприємств є важливим і, 
водночас, складним процесом в умовах обмеженого доступу до необхідної інформації. Відтак, 
дослідження хлібопекарської промисловості України та Тернопільської області дало змогу виявити, що 
на діяльність підприємств впливають фактори, які можна розглядати як зовнішні можливості для цих 
підприємств, і фактори, які створюють зовнішні загрози, негативний вплив яких необхідно 
знешкоджувати. Проте не всі зовнішні фактори однаково впливають на діяльність хлібозаводів і міні-
пекарень (рис. 1).  

Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність хлібозаводів і міні-пекарень є 
неоднаковим. Зокрема, вплив оподаткування є значним для хлібозаводів та незначним для міні-
пекарень, оскільки хлібозаводи сплачують усі податки, а міні-пекарні – єдиний податок. Можливості 
для зниження витрат, а, відповідно, й перспективна прибутковість на хлібозаводах є більшими. 
Співвідношення між попитом і пропозицією залежить від попиту споживачів та пропозиції 
вироблюваної продукції. Проте у міні-пекарень є більше можливостей для швидкого нарощування 
обсягів випуску продукції протягом короткого проміжку часу порівняно з хлібозаводами. Оскільки за 
такий період міні-пекарні можуть запропонувати більше продукції відповідно до попиту на неї, а в 
хлібозаводів такі можливості є обмеженими. Хлібозаводи укладають угоди на постачання сировини у 
великих обсягах, порівняно з міні-пекарнями, мають більше можливостей для придбання борошна із 
держрезерву за пільговими цінами. Рівень виробничих зв’язків із постачальниками вищий на 
хлібозаводах, є більше можливостей впливати на ціну й якість сировини. Загалом, хлібозаводи мають 
дещо кращий доступ до сировини, порівняно з міні-пекарнями.  

На діяльність хлібопекарських підприємств та їхню прибутковість найбільший вплив мають 
високий рівень конкуренції в галузі та споживачі продукції. Під дією цих факторів формують обсяги та 
структуру асортименту продукції як на хлібозаводах, так і на міні-пекарнях. Загалом можна 
стверджувати, що міні-пекарні є більш вразливими до зовнішніх подій, але швидше реагують на них. А 
хлібозаводи реагують повільніше, проте у них більший запас стійкості та вони є менш вразливими.  
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Рис. 1. Зовнішні можливості та загрози, що впливають на діяльність хлібопекарських 
підприємств 

 
Тому для підвищення ефективності функціонування хлібопекарських підприємств необхідно 

розробляти заходи, спрямовані на забезпечення випуску продукції, яка б відповідала запитам 
споживачів і була конкурентоспроможною на ринку. Для цього у процесі формування стратегії слід на 
основі проведеного аналізу зовнішнього середовища, метою якого є визначення  рівня конкуренції та 
ситуації у галузі, провести аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства. 

Узагальнений аналіз внутрішнього середовища досліджуваних хлібопекарських підприємств 
Тернопільської області дозволив виявити сильні та слабкі сторони, притаманні хлібозаводам і міні-
пекарням, які подано на рис. 2.  

На основі встановлення взаємозв’язків між сильними і слабкими сторонами підприємства й 
зовнішніми можливостями і загрозами можна розробити та обґрунтувати систему заходів необхідних 
при формуванні стратегії підприємства. Проте прийняті стратегічні й тактичні рішення 
відрізнятимуться як загалом для хлібозаводів і міні-пекарень, так і для конкретних суб’єктів 
підприємницької діяльності. Проведений SWOT-аналіз хлібозаводу і міні-пекарні, розміщених у 
Тернопільській області, дав змогу визначити сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози, 
пов’язані із подальшою діяльністю саме цих підприємств. Результати SWOT-аналізу зведено у матриці 
(табл. 1, 2), які дають змогу встановити взаємозв’язки між досліджуваними факторами і прийняти 
адекватні рішення.  
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Рис. 2. Сильні та слабкі сторони хлібопекарських підприємств 
 

Таблиця 1  

Розширена SWOT-матриця хлібозаводу  
 

Можливості Загрози  
Зовнішнє середовище  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутрішнє середовище  

1. Вихід на нові ринки або 
сегменти ринку  

2. Розширення асортименту 
продукції для задоволення 
потреб споживачів  

3. Освоєння нових технологій 
випікання хліба та 
хлібобулочних виробів  

4. Партнерство з постійними 
постачальниками сировини  

1. Поява нових конкурентів на 
регіональному ринку  

2. Посилення конкурентного тиску  
3. Неврожай зернових і 

підвищення цін на сировину  
4. Невідповідність якості сировини 

державним стандартам  
5. Уповільнений темп зростання 

ринку 

Сильні сторони 
1. Добра репутація у споживачів  
2. Нижчі витрати порівняно з конкурентами  
3. Відповідність технології сучасним вимогам  
4. Висококваліфікований персонал 
5. Економія на масштабах  виробництва  
6. Відповідність якості продукції державним 

стандартам і запитам споживачів  
7. Добра система контролю якості 

− Впроваджувати нові 
технологічні лінії для 
розширення асортименту 
продукції  

− Розпочати виробництво нових 
видів хлібобулочних виробів  

− Встановлювати нижчі ціни на 
продукцію порівняно з 
конкурентами  

− Застосовувати методи 
маркетингу та розробляти 
відповідні рекламні заходи, які б 
наголошували на високій якості 
продукції  

− Постійно перевіряти якість 
сировини  

Слабкі сторони 
1. Недостатні фінансові ресурси  
2. Обсяги виробництва надто малі, щоб 

впливати на ринкову ситуацію  
3. Слабка позиція у конкурентній боротьбі  
4. Вразливість підприємства до конкурентного 

тиску 

− Виявляти незадоволений попит 
на хлібобулочну продукцію та 
освоювати нові ринки  

− Поліпшувати умови співпраці з 
постачальниками сировини  

− Зміцнювати завойовані позиції 
на ринку 

− Оптимізувати обсяги випуску 
продукції  
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виробництва 

Податкові пільги 

Вузька спеціалізація 

Спрощення процесу управління 

Малі транспортні витрати 

         
С
ла
бк
і с
то
ро
ни

  

Значні транспортні витрати на 
доставку продукції 

Складність управління 

Неможливість вузької 
спеціалізації через наявність 

великих виробничих потужностей 

Складності технічного 
переозброєння виробництва 

Нестача коштів для розширення 
виробництва та асортименту 

Нестача коштів для здійснення 
реклами 
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Таблиця 2  

Розширена SWOT-матриця міні-пекарні  
 

Можливості Загрози  
Зовнішнє середовище  

 
 
 
 
 
 
 
Внутрішнє середовище  

1. Вихід на нові ринки або 
сегменти ринку  

2. Розширення асортименту 
продукції для задоволення 
потреб споживачів  

3. Освоєння нових технологій 
випікання хліба та 
хлібобулочних виробів  

1. Поява нових конкурентів на 
регіональному ринку  

2. Посилення конкурентного тиску  
3. Неврожай зернових і підвищення 

цін на сировину  
4. Невідповідність якості сировини 

державним стандартам  
5. Уповільнений темп зростання 

ринку 
Сильні сторони 

1. Сучасне обладнання і технологія 
випікання хлібобулочних виробів. 

2. Висока якість продукції 

− Виходити нові ринки  
− Впроваджувати у 
виробництво нові 
високоякісні види продукції  

− Випереджати конкурентів у якості 
та асортименті продукції 

− Знижувати ціни на продукцію 
порівняно з конкурентами 

Слабкі сторони 
1. Високі витрати 
2. Низька прибутковість і 

рентабельність  
3. Відсутність чіткої стратегії 
4. Обмежений доступ до 

фінансових ресурсів 

− Знижувати собівартість і 
витрати на 1 грн. 
реалізованої продукції  

− Оптимізувати обсяги 
виробництва та асортимент 
продукції 

− Використовувати новітні методи 
маркетингу та оригінальні 
маркетингові ідеї  

− Виявляти резерви зниження 
витрат, не знижуючи якості  

 
За результатами проведеного аналізу визначено пріоритети в розподілі наявних ресурсів 

відповідно до зовнішніх можливостей і загроз. Виявлено основні причини, що негативно впливають на 
діяльність хлібозаводу та міні-пекарні й запропоновано альтернативні рішення, спрямовані  на їхнє 
усунення і підвищення конкурентоспроможності цих хлібопекарських підприємств у процесі 
формування стратегії.  

Висновки з проведеного дослідження. За допомогою SWOT-аналізу визначено зовнішні 
можливості та загрози і сильні та слабкі сторони підприємств, на основі яких розроблено стратегічні 
напрямки та підсумковий перелік заходів, що є надзвичайно важливим у процесі формування стратегії 
хлібопекарських підприємств. Реалізація SWOT-аналізу на практиці дасть змогу перетворити власні 
слабкі сторони в сильні та усунути зовнішні загрози за рахунок наявних можливостей.  
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Анотація 
Розглянуто сутність і можливості використання SWOT-аналізу при формуванні стратегії 

хлібопекарських підприємств. Визначено напрямки розвитку хлібозаводів і міні-пекарень шляхом 
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перетворення власних слабких сторін у сильні та усунення зовнішніх загроз за рахунок наявних 
можливостей.  

Ключові слова: SWOT-аналіз, фактори, сильні сторони, слабкі сторони, можливості, 
загрози, хлібопекарські підприємства.  

 
Аннотация 

Рассмотрено сущность и возможности использования SWOT-анализа при формировании 
стратегии хлебопекарных предприятий. Определенно направления развития хлебозаводов и мини-
пекарен путем превращения собственных слабых сторон в сильные и устранения внешних угроз 
за счет имеющихся возможностей.  

Ключевые слова: SWOT-анализ, факторы, сильные стороны, слабые стороны, 
возможности, угрозы, хлебопекарные предприятия. 

 
Annotation 

Essence and possibilities of the use of SWOT-analysis is considered at forming the strategy of bread-
making enterprises. Directions of development of bread-baking plants and bakery by converting their own 
weaknesses into strengths and the removal of external threats due to present opportunities are determined.  

Key words: SWOT-analysis, factors, strength, weakness, opportunities, threats, bread-making 
enterprises. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 
Постановка проблеми. Раціональне використання оборотних коштів має велике економічне і 

соціальне значення для підприємства. Грамотне управління оборотними коштами підприємства 
сприяє зниженню витрат на виробництво і збут продукції.   

Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива, забезпечує виробництву великі 
економічні вигоди. Економія матеріальних ресурсів великою мірою сприяє зниженню собівартості 
промислової продукції. В даний час матеріальних витрат припадає на частку до 75% всіх витрат 
виробництва.  Економія у споживанні матеріальних ресурсів істотно впливає на зниження собівартості 
продукції і надає позитивну дію на фінансовий стан підприємства. Тому конкретні кроки нормалізації 
складських запасів мають актуальне значення  для покращення фінансового стану підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами використання та управління 
оборотними активами в Україні займаються багато вітчизняних вчених. Серед них особливо можна 
виділити – Голова С., Савчука В.П., Ткаченко Н.М., Бланка І.О. та ін. 

Практика використання оборотних активів на підприємстві потребує якісного управління ними. 
Для цього необхідно достовірне відображення інформації об оборотних активах у фінансовій звітності.   

Для підтвердження реальності та повноти фінансової звітності на підприємстві проводиться 
інвентаризації активів, результати якої потребують подальшого удосконалення в системі 
бухгалтерського обліку. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення напрямів підвищення ефективності 
використання оборотних активів на підприємстві на основі використання методів інвентаризації 
виробничих запасів, зокрема  вдосконалення відображення отриманих результатів інвентаризації в 
даних бухгалтерського обліку та фінансовій звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення процесу виробництва, поряд з 
основними засобами, необхідні оборотні кошти. Оборотні кошти поділяються на виробничі оборотні 
фонди та фонди обігу. У свою чергу, оборотні фонди поділяються на  виробничі запаси; незавершене 
виробництво та напівфабрикати; витрати майбутніх періодів; а фонди обігу поділяються на готову 
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продукцію; продукцію відвантажену, але не сплачену; кошти в розрахунках і грошові кошти. Розмір 
оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному тривалістю виробничих циклів 
виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технології, організацією виробництва і 
праці.  

Структура оборотних коштів галузей промисловості різна. Це обумовлюється багатьма 
факторами, зокрема особливостями організації виробничого процесу, умовами постачання і збуту, 
місцезнаходженням постачальників і споживачів, структурою витрат на виробництво.  

Найбільшу частину оборотних коштів промислових підприємств складають товарно-матеріальні 
цінності. Їх питома вага 75-87%. Структура оборотних коштів у товарно-матеріальних цінностях у 
різних галузях неоднакова. Найбільш висока питома вага виробничих запасів – на підприємствах 
легкої промисловості (переважають сировина і напівфабрикати – 70%). У машинобудуванні, порівняно 
з промисловістю в цілому, частка виробничих запасів нижче, а незавершеного виробництва і 
напівфабрикатів власного виготовлення – вище. Це обумовлюється тим, що в машинобудуванні 
виробничий цикл більш тривалий, ніж у середньому по промисловості [1]. 

Також різна сума оборотних коштів у виробничих запасах сировини й матеріалів у різних 
галузях, що обумовлено техніко-економічними особливостями продукції, яка випускається ними.  

Структура оборотних коштів і, перш за все, співвідношення виробничих оборотних фондів і 
фондів обігу мають велике значення. Чим більше частка коштів, вкладених у виробничі оборотні 
фонди і менше частка коштів, що спрямовуються на обслуговування сфери обігу, тим ефективніше 
здійснюється процес виробництва. Оборотні фонди займають переважну частину оборотних коштів – 
до 97-99% [1]. 

При значних відмінностях структури оборотних коштів окремих галузей, підприємств у будь-
якому випадку найбільш раціональною є така структура, коли найбільша частина оборотних коштів 
вкладена в товарно-матеріальні цінності, а найменша – в грошові кошти і дебіторську заборгованість. 

Наявність в підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою його 
нормального функціонування. Управління оборотними коштами полягає в забезпеченні 
безперервності процесу виробництва і реалізації продукції з оптимальним розміром оборотних коштів. 
Це означає, що оборотні кошти підприємств мають бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у 
відповідній формі в мінімальному, але достатньому обсязі [2].   

У сучасних умовах, коли підприємства знаходяться на повному самофінансуванні, визначення 
оптимальної потреби в оборотних коштах як в цілому, так і по кожній складовій, має важливе 
значення. Збільшення суми оборотних коштів вище за цей оптимум приводить до збитку із-за 
«омертвляння» зайвих коштів, невикористання наявних матеріальних ресурсів. У той же час 
зменшення оборотних коштів підприємств, в порівнянні з їх оптимальним значенням, спричиняє 
простої устаткування і інші втрати, пов'язані з відсутністю тих або інших необхідних матеріальних 
ресурсів. 

Визначення потреб підприємства в оборотних коштах здійснюється в процесі нормування, тобто 
у визначенні суми оборотних коштів, необхідних для створення постійних мінімальних і в той же час 
достатніх запасів матеріальних цінностей, незнижуваних залишків незавершеного виробництва і інших 
оборотних коштів.  

Раціональне використання оборотних коштів має велике економічне і соціальне значення для 
підприємства. Грамотне управління оборотними коштами підприємства сприяє зниженню витрат на 
виробництво і збут продукції [3].   

Особлива увага при аналізі використання активів приділяється ключовій статті оборотних 
коштів: товарно-матеріальним запасам. Головна мета аналізу полягає в тому, щоб встановити ознаки 
зменшення величини або надлишкового накопичення товарно-матеріальних запасів. Точну оцінку 
товарно-матеріальним запасам може дати співвідношення об'єму продажів і суми товарно-
матеріальних запасів, але точнішим показником можна вважати співвідношення товарно-матеріальних 
запасів і собівартості реалізованої продукції, оскільки ці показники порівняльні.  

Розрахунок оборотності товарно-матеріальних запасів (Ко) здійснюється по формулі: 
  

Ко =  , 

 
або 
 

Ко =  . 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 
 
 

 221 

Даний показник характеризує швидкість, з якою товарно-матеріальні запаси оберталися 
протягом звітного періоду. Очевидно, чим вище показник оборотності товарно-матеріальних запасів, 
тим краще: низький рівень запасів зменшує ризик, пов'язаний з неможливістю реалізувати продукцію, і 
вказує на ефективне використання капіталу. Проте, якщо показник оборотності запасів по 
підприємству вищий, ніж в середньому по галузі, це може свідчити про потенційний дефіцит товарів і 
матеріалів, що купуються. Остаточний висновок вимагає додаткового аналізу [4].  

Інформацію, необхідну для визначення ефективності роботи підприємства і його фінансового 
стану забезпечує фінансова звітність підприємства. 

Фінансова звітність, а саме, баланс, дає можливість визначити фінансовий стан підприємства та 
відображає активи, зобов’язання та капітал підприємства на певну дату. На підприємствах згідно з 
вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 
№996-XIV п.1.ст.10 проводяться інвентаризації активів [5]. Проведення інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і 
розрахунків обумовлено декількома обставинами, одним з яких є складання річної бухгалтерської 
звітності і, зокрема, визначення фінансового результату діяльності.  

Інвентаризація запасів так само як і інших активів підприємства, регламентується «Інструкцією 
по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів, документів і розрахунків» від 11.08.94р. №69 з подальшими змінами і доповненнями 
[6]. Основна мета проведення інвентаризації запасів – це визнання запасів як активу підприємства і 
віддзеркалення їх в обліку і звітності, визначення і підтвердження їх фактичного стану.  

Для того, щоб запаси було визнано активом і відбито в обліку, вони повинні, згідно з П(С)БО № 
1, відповідати наступним вимогам: запаси виникли на підприємстві в результаті минулих подій; існує 
вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигод в результаті їх використання; сума 
запасів може бути достовірно визначена [7]. 

Інвентаризація запасів ставить перед собою наступні завдання:  виявлення фактичної наявності 
запасів; установлення лишку або нестачі запасів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними 
бухгалтерського обліку; виявлення запасів, які частково втратили свою первісну якість, що не 
використовуються; перевірка дотримання умов та порядку збереження запасів; перевірка реальної 
вартості зарахованих на баланс запасів. 

Якщо в результаті проведення інвентаризації запасів було виявлено певну кількість запасів, які 
втратили свою первинну якість, або надмірну (наднормативну) кількість запасів, то згідно з П(С) БО № 
9 п.п.25-27, підприємство повинне їх уцінити [8]. Зниження ціни запасів повинно проводитися по кожній 
одиниці запасів. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група 
(вид) ( П(С) БО № 9 п.7). Але не завжди виникає необхідність уцінити всю кількість запасів, що входять 
в дану одиницю запасів. Тому, вважаємо за необхідне виводити з одиниці запасів тільки ту її частину, 
яку необхідно уцінити, в окрему групу обліку. 

Крім того, запаси, в період розширення господарської діяльності (особливо за відсутності 
хорошого управління), можуть рости дуже швидко, в ритмі, що часто перевищує ритм обсягу продажів. 
Це приводить до затоварювання складу і відвернення оборотних коштів. Вважаємо також за необхідне 
виводити зі складу активу надмірну (наднормативну) кількість запасів, виявлену в результаті 
інвентаризації, яка не відповідає вимогам визнання активом. Оскільки, запаси не використовуються, то 
це не приведе до отримання в майбутньому економічних вигод. Такі запаси, на нашу думку, необхідно 
виводити зі складу активу балансу і ліквідовувати, якщо немає можливості їх реалізації. Якщо ж є 
вірогідність реалізації даних запасів, то їх необхідно виводити з складу активу і враховувати на  
рахунку. 

Вартість таких запасів, на нашу думку, необхідно списувати за рахунок чистого прибутку 
підприємства, а саме: 

- запаси, які ліквідуються 
Дт 441 Кт 20,21,22,26,28; 
- запаси, якщо ж є вірогідність їх реалізації в майбутньому, необхідно облікувати на 

забалансовому рахунку 073 (який пропонуємо ввести) 
Дт 441 Кт 20,21,22,26,28 
Дт 073 Кт - . 
Такі заходи, хоча і знижують окремі коефіцієнти фінансового стану підприємства, але 

розкривають його реальний стан. Це важливо не тільки для зовнішніх користувачів, але і для 
внутрішніх, оскільки дає можливість правильного ухвалення управлінських рішень. 

Результати інвентаризації запасів мають бути оформлені документально разом із заходами по 
підвищенню відповідальності за економічну доцільність придбання та використання виробничих 
запасів. Крім того, результати інвентаризації необхідно відобразити в обліку та у примітках до 
фінансової звітності, в яких наводяться відомості про результати проведених у звітному році 
інвентаризацій. 
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Висновки з проведеного дослідження. Для підвищення ефективності використання 
оборотних активів на підприємстві необхідно забезпечити якісне управління ними на основі 
удосконалення процесу проведення інвентаризації активів, а саме: 

- виведення з одиниці виробничих запасів в окрему групу обліку тільки тої частини, яку 
необхідно уцінити; 

- виведення зі складу активу надмірної (наднормативної) кількості запасів, яка не відповідає 
вимогам визнання активом і яка виявлена також при інвентаризації; 

- прийняття пропозицій по урахуванню запасів для яких є вірогідність реалізації в майбутньому 
на ще не задіяному за балансовому рахунку 073; 

- списання вищевказаних запасів за рахунок чистого прибутку підприємства. 
 Впровадження цих кроків дасть можливість не тільки підвищити ефективність використання 

оборотних активів, а і ввести конкретну відповідальність їх придбання. 
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Анотація 

У статті висвітлена важливість ефективного використання оборотних активів на основі 
удосконалення процедур інвентаризації виробничих запасів шляхом: вилучення частки запасів, яка 
не відповідає вимогам визнання активом; виведення зі складу активів підприємства надмірної 
(наднормативної) кількості запасів. 

Ключові слова: оборотні кошти, активи, виробничі запаси, одиниця запасів, інвентаризація, 
результати інвентаризації. 

Аннотация 
В статье освещена важность эффективного использования оборотных активов на основе 

совершенствования процедур инвентаризации производственных запасов путем: изъятие доли 
запасов, которая не соответствует требованиям признания активом; выведения из состава 
активов предприятия чрезмерной (сверхнормативной) количества запасов. 

Ключевые слова: оборотные средства, активы, производственные запасы, единица 
запасов, инвентаризация, результаты инвентаризации. 

 
Annotation 

The article highlights the importance of effective use of current assets on the basis of improving 
procedures for inventory of raw materials by: removing the share of inventories, which does not meet the 
asset recognition, separation from the excess of assets (excess) in inventories. 

Key words: working capital, assets, inventory, stock items, inventory, inventory results. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Забезпечення сталого збалансованого та прогнозованого соціально-
економічного розвитку України, підвищення рівня та якості життя населення, збагачення соціального і 
трудового потенціалу кожної окремої людини неможливе без проведення активної державної політики 
у сфері соціального захисту населення на регіональному рівні. У соціальній сфері накопичилося 
достатньо проблем, які обумовлені як трансформаційними процесами, так і глибокими 
суперечностями розвитку економіки, що мають місце і сьогодні. Тому виявлення та врахування 
регіональних відмінностей сприятиме розробці та впровадженню дієвої політики держави, 
спрямованої на прискорення соціального та культурно-духовного розвитку всієї країни і її регіонів та 
забезпечення постійного зростання добробуту громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонування соціальної інфраструктури 
розглядались у наукових роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, у працях 
О.М. Алимова, І.К. Бистрякова, Ж. Боже-Гарньє, М.П. Бутка, М. Вебера, Б.М. Данилишина, 
С.І. Дорогунцова, І.М. Жабінець, Т.А. Заяць, Я.В. Коваля, Г.М. Лаппо, Я.Б. Олійника, В.І. Пили, 
А.В. Степаненка, Д.М. Стеченка, М.І. Фащевського, М.А. Хвесика, Б.С. Хорева, Л.Г. Чернюк, 
О.С. Чмир, Ж. Шабо та інших.  

Окремі аспекти управління сферою соціального захисту населення висвітлювали в своїх 
роботах такі автори: Бандур С.І., Бідак В.Я., Богиня Д.П., Болотіна Н.Б., Бондар І.К., Борецька Н.П., 
Дідківська Л.І., Злупко С.М, Кравченко М.В., Куценко В.І., Лібанова Е.М., Рудик В.А., Солдатенко М.О., 
Бичков С.І. та інші. Однак на сьогоднішній день ще недостатньо досліджені питання стану ринку праці 
в системі соціального захисту населення. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження стану ринку праці в Україні в 
системі соціального захисту населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У системі соціального захисту населення чільне 
місце займає політика ефективної зайнятості. 

Забезпечення продуктивної зайнятості населення, ефективності використання трудового 
потенціалу залежать від комплексу факторів, пов’язаних, у першу чергу, з формуванням дієвих 
механізмів державного регулювання. Зазначені питання є особливо актуальними на сучасному етапі, 
що характеризується не тільки впливом на зайнятість процесів глобалізації та інтеграції України у 
світову економічну систему, а й можливими негативними наслідками світової фінансової кризи, яка 
безперечно призводить до кризи у виробничій сфері і, таким чином, до скорочення робочих місць і 
збільшення рівня безробіття. 

Про стан ринку праці України та заходи соціального захисту незайнятого населення у 2009 р. 
свідчать дані Державного комітету статистики України. Так, середньомісячна чисельність економічно 
активного населення віком 15–70 років становила 22,15 млн. осіб, що на 0,25 млн. осіб (або на 1,12 %) 
менше, ніж у 2008 р. З них 20,19 млн. були зайняті економічною діяльністю, що на 0,78 млн. (або на 3,72 
%) менше від попереднього року, а решта – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її 
шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості – 1,96 млн. осіб, що на 0,53 млн. 
(або на 37,6 %) більше від попереднього 2008 року. Рівень зайнятості населення у 2009 р. становив: у 
віці 15–70 років – 57,7 %, що на 1,6 % (або на 2,7 %) менше, ніж у 2008 р.; у працездатному віці – 64,7 %, 
що на 2,6 % (або на 3,86 %) менше від попереднього року. Рівень безробіття (за методологією МОП) 
економічно активного населення віком 15-70 років у 2009 році сягнув 8,8 %, що на 2,4 відсоткового 
пункту (або на 37,5%) більше рівня 2008 р., а працездатного віку – 9,6 %, що на 2,7 % (або на 39,13 %) 
більше від попереднього року (табл.1). 

Загалом протягом звітного періоду 2004-2009 рр. стан ринку праці України мав такі тенденції: з 
2004 року по 2008 рік розмір економічно активного населення, зайнятого населення і рівень їх 
зайнятості поступово зростали, відповідно кількість безробітних зменшувалась та рівень безробіття 
спадав, а в період 2008-2009 рр. – навпаки: чисельність економічно активного населення, зайнятого 
населення і рівень зайнятості – зменшились, а кількість безробітних та рівень безробіття – 
збільшились. Така негативна тенденція була зумовлена впливом на економіку України світової 
фінансової кризи [4]. 
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Таблиця 1 
Стан ринку праці України за 2004-2009 рр.* 

 
Роки Відхилення, 2008-2009 

рр. Показники 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Абсолют-

не 
Відносне,

% 
1. Економічно активне 
населення, млн. осіб 22,2 22,28 22,25 22,32 22,4 22,15 -0,25 -1,12 

2. Зайняте населення віком 
15-70 років, млн. осіб 20,3 20,68 20,73 20,9 20,97 20,19 -0,78 -3,72 

3. Безробітні, млн. осіб 1,91 1,6 1,52 1,42 1,43 1,96 0,53 37,06 

  4. Рівень зайнятості: 
а) у віці 15-70 років,% 56,7 57,7 57,9 58,7 59,3 57,7 -1,6 -2,70 
б) у працездатному віці,% 64,6 65,4 65,9 66,7 67,3 64,7 -2,6 -3,86 

5. Рівень безробіття:   
а) у віці 15-70 років,% 8,6 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 2,4 37,50 

б) у працездатному віці,% 9,2 7,8 7,4 6,9 6,9 9,6 2,7 39,13 
*Складено за даними [7,8] 

 
В Черкаській області за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної 

активності (згідно методології Міжнародної організації праці) середня чисельність економічно 
активного населення зменшилась: у віці 15-70 років за 2009 р. порівняно з 2008 р. на 5,2 тис. осіб, або 
на 0,82 % і становила 629,8 тис. осіб; працездатного віку – на 0,3 тис. осіб (або на 0,05 %) і становила 
579 тис. осіб. 

У 2009 році населення, зайняте економічною діяльністю, у віці 15-70 років складало 89,19 % 
економічно активного населення області у віці 15-70 років і (561,7 тис. осіб), що на 21,4 тис. осіб (або 
на 3,67 %) менше, ніж у 2008 р.; відповідно у працездатному віці – 88,26 % економічно активного 
населення (511 тис. осіб), що на 16,4 тис. осіб (або на 3,11 %) менше від попереднього року. 

Безробітне населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років збільшилось на 16,2 тис. осіб 
(або на 31,21 %) і становило 68,1 тис. осіб у 2009 році; працездатного віку – збільшилось на 16,1 тис. 
осіб (або на 31,02 %) і становило 51,9 тис. осіб у 2009 році (табл.2). 

Таблиця 2 
Структура населення за економічною активністю в Черкаській області за 2004-2009 рр.* 

 
Роки Відхилення, 2008-2009 рр. 

В середньому, тис. осіб 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Абсолютне Відносне,% 

Економічно активне 
населення:  
         у віці 15-70 років 

  
 

633,7 

  
 

641,6 

  
 

637,7 

  
 

638 

 
  

635 

  
 

629,8 

  
 

-5,2 

  
 

-0,82 

        працездатного віку 581,7 583,9 580,9 580,3 579,3 579 -0,3 -0,05 

У тому числі: 
а) зайняте населення:          

     у віці 15-70 років 561,1 578,7 580,8 585,2 583,1 561,7 -21,4 -3,67 
     працездатного віку 561,1 578,7 524 527,5 527,4 511 -16,4 -3,11 
б) безробітне населення 
(за методологією МОП) 
    у віці 15-70 років 

  
 

72,6 

  
 

62,9 

  
 

56,9 

  
 

52,8 

  
 

51,9 

  
 

68,1 

  
 

16,2 

  
 

31,21 
    працездатного віку 72,2 62,2 56,9 52,8 51,9 68 16,1 31,02 

*Складено за даними [7, 8] 
 
Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, за 2009 

рік збільшилась на 1,2 тис. осіб (або на 4,74%) і сягнула рівня 26,5 тис. осіб. 
Незважаючи на покращення ситуації в економіці, в Україні попит на робочу силу є низьким, що 

зумовлює напруження на ринку праці [2]. 
Основні показники стану ринку праці України представлені в табл.3. 
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Таблиця 3 
Безробітне населення і діяльність служби зайнятості у 2004-2009 рр.* 

 
Роки Відхилення                     

2008-2009 рр. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Абсолютне Відносне
,% 

Безробітне населення 
працездатного віку 
зареєстроване у 
державній службі 
зайнятості: 
    в середньому, тис. осіб 975,5 891,9 784,5 673,1 596,0 693,1 97,1 16,29 
у % до економічно 

активного населення 
працездатного віку 4,7 4,4 3,8 3,3 2,9 3,4 0,5 17,24 
Кількість незайнятих 
громадян, які 
скористалися послугами 
державної служби 
зайнятості 

2900,6 2887,7 2700,4 2419,7 2500,7 2143,3 -357,4 -14,29 

   з них 
працевлаштовано, тис. 
осіб 

984,2 1049,8 1070,8 1098,6 1084,0 702,7 -381,3 -35,18 

працевлаштовано у % 
до тих, які перебували на 
обліку 

33,9 36,4 39,7 45,4 43,3 32,8 -10,5 -24,25 

з них перебували на 
обліку, на кінець року, 
тис. осіб 

998,9 903,5 780,9 660,3 876,2 542,8 -333,4 -38,05 

Середній розмір 
допомоги по безробіттю, 
грн. 

146,37 192,89 251,48 339,27 571,07 655,56 84,49 14,80 

у % до мінімальної 
заробітної плати 61,80 58,10 62,90 73,80 94,40 88,10 -6,30 -6,67 

*Складено за даними [5] 

 
Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку на кінець року, в Україні за 2009 рік 

зменшилась на 333,4 тис. осіб (або на 38,05 %) і склала 542,8 тис. осіб. 
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості за 

2009 рік зменшилась на 357,4 тис. осіб (або на 14,29 %) і становила 2143,3 тис. осіб в порівнянні з 
попереднім роком [1].  

Кількість працевлаштованих у 2009 році скоротилася на 381,3 тис. осіб (або на  35,18 %) і 
склала 702,7 тис. осіб, що становило 32,8 % від незайнятих громадян, які перебували на обліку в 
службі зайнятості на кінець року, цей рівень працевлаштованих зменшився на 10,5 % порівняно з 2008 
роком. 

Станом на 1 січня 2010 р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 313,3 тис. осіб 
(або на 37,08 %) і становила 531,6 тис. осіб, що становило 27,6 % усіх безробітних працездатного віку. 
Із них допомогу по безробіттю отримували 76,9 %. Кожний другий безробітний раніше займав місце 
робітника, кожний  третій – посаду службовця, а майже кожний шостий не мав професійної 
підготовки [3]. 

В Україні за останні досліджувані роки спостерігається зменшення кількості громадян, 
працевлаштованих за допомогою служби зайнятості. Так, скорочення даного показника спостерігалось 
в усіх регіонах країни, крім Чернівецької області, а найбільше – у містах Києві та Севастополі, 
Луганській та Тернопільській областях [6]. 

Висновки з проведеного дослідження. Ситуація на ринку праці створюється під 
безпосереднім впливом загальної соціально-економічної ситуації в країні й регіонах та під непрямим 
впливом значної кількості інших чинників. За звітний період були виявлені наступні проблеми: стійка 
динаміка скорочення чисельності населення працездатного віку при збільшенні частки населення 
непрацездатного віку, структурна невідповідність попиту та пропозиції на робочу силу, територіальні 
диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці, значний приріст обсягів безробіття, недостатня 
мотивація до праці та недостатня державна допомога по безробіттю, що не забезпечує належного 
рівня життя населення. 
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Анотація 

В статті висвітлено результати дослідження сучасного стану ринку праці в Україні та 
Черкаському регіоні зокрема, визначено рівень безробітного населення в Україні,  проаналізовано 
діяльність службі зайнятості. 

.Ключові слова: ринок, регіон, ринок праці, безробіття, служба зайнятості, соціальний 
захист. 

Аннотация 
В статье отражены результаты исследования современного состояния рынка труда в 

Украине и Черкасском регионе в частности, определен уровень безработного населения в 
Украине, проанализирована деятельность службе занятости. 

.Ключевые слова: рынок, регион, рынок труда, безработица, служба занятости, социальная 
защита. 

Annotation 
The article highlights the results of the current state of the labor market in Ukraine, Cherkassy region, 

in particular, the level of the unemployed in Ukraine, and analyzed the activities of employment service. 
Key words: market, region, labor market, unemployment, employment, social protection. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Методика відображення орендних операцій в бухгалтерському обліку 

орендодавця та орендаря передусім залежить від розуміння природи оренди, за яких умов майно має 
відображатися (на правах власності або за фактичним володінням майном). 

Внаслідок запозичення норм міжнародних стандартів, що здебільшого продиктовані 
американською практикою обліку, в Україні застосовується підхід економічної власності, згідно з яким 
майно, яким користується підприємство з одночасним прийняттям на себе певних ризиків та вигод, 
відображується на балансі орендаря.  

За результатами проведеного дослідження сутності орендних операцій та існуючих світових 
теорій визнання орендованого майна активами підприємства встановлено, що підхід, викладений у 

http://www.stat.cherkassy.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
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МСБО, не узгоджується з окремими нормами вітчизняного законодавства та національною обліковою 
теорією.  

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження методики 
обліку орендних операцій зробили ряд вітчизняних та закордонних вчених. Так, О. Байдиком, 
С. Головим проаналізовано чинну методику бухгалтерського обліку орендних операцій на основі вимог 
національних П(С)БО та принципів, закладених у МСБО [1; 2; 3]. О. Гриньком, Янчевою Л., Котенко 
Л. визначено коло проблем обліку оренди необоротних матеріальних активів [4]. Роботи 
О. Колесникової, В. Моссаковського, І. Назарбаєвої, Л. Пантелийчук присвячені дослідженню 
особливостей відображення в обліку операційної оренди [5; 6; 7; 8]. Ж. Рішаром розглянуто проблеми 
що виникають в бухгалтерському обліку, при адаптації до закордонних стандартів [9].  

Проведені ними дослідження проблем теоретичного і практичного характеру вплинули на 
розвиток бухгалтерського обліку орендних операцій. При цьому вітчизняними вченими недостатня 
увага приділяється удосконаленню методики обліку орендних операцій з врахуванням національних 
особливостей економіки і права.  

Постановка завдання. Метою статті є розробка рекомендацій щодо удосконалення методики 
синтетичного та аналітичного обліку майна в оренді, розрахунків, доходів та витрат з оренди у 
орендодавця та у орендаря. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні економічна система функціонує суворо 
у правових межах, що обумовлює суттєвий юридичний вплив на відображення господарських операцій 
в бухгалтерському обліку. З прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», затвердженням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, а також національних стандартів 
бухгалтерського обліку започатковано процес трансформації національної системи бухгалтерського 
обліку і, зокрема, орендних операцій згідно з вимогами МСБО.  

Вітчизняна практика під час реформування разом із запозиченням зарубіжних підходів до 
побудови обліку зберегла елементи попереднього власного досвіду – наявність позабалансового 
обліку, призначення якого як раз і полягає у розмежуванні юридично власного майна та майна, що 
використовується, але належить іншим. Як відмічає Бутинець Ф.Ф, в Україні головним критерієм 
відображення певних цінностей в активі балансу згідно з національною обліковою теорією, є право 
власності на них в усіх формах його прояву – прав володіння, користування та розпорядження. 
Визначальним, за його словами, є право розпорядження. Умова контролю над активом 
характеризується як умова перебування об’єкта у юридичній власності підприємства [10, с.111–112]. 
За таких умов всі орендовані об’єкти мають відображатися на балансових рахунках орендодавця, а у 
орендаря – у позабалансовому обліку[11; 12]. 

 Завдяки позабалансовому обліку забезпечується реальне відображення економічного стану 
підприємства, оскільки відокремлюється майно, що не належить підприємству, але використання 
якого позначається на фінансових результатах підприємства. Крім того, ведення позабалансового 
обліку забезпечує спостереження за збереженням активів, що належать іншим підприємствам. 

Більшість вчених вважають, що позабалансовий облік оренди відображає реальний економічний 
стан підприємства. Наявність в українському бухгалтерському обліку позабалансових рахунків 
відповідає найсуворішим правилам теорії бухгалтерського обліку. Ми цілком погоджуємося з такою 
позицією та пропонуємо додати юридичний аспект – відображає економіко-правовий стан 
підприємства. 

Особливість обліку оренди полягає в тому, що фактично відбувається рух майна, а склад 
власних активів як у орендодавця, так і у орендаря не змінюється. Так, об’єкт, який знаходиться у 
користуванні орендаря, буде продовжувати відображатися у складі власного майна орендодавця. 
Виникає ситуація, коли фактично об’єкт відсутній на підприємстві, а в обліку він наявний. Отже 
необхідно розділити майно залежно від його розміщення – на те, що використовується безпосередньо 
на підприємстві, і те, що знаходиться в оренді.   

Так, в обліку орендодавця передані в оренду об’єкти на рахунках слід відображати окремо. 
Вважаємо, що ліквідація діючою системою обліку спеціального рахунка 11 «Майно в оренді» є 
суттєвим недоліком, оскільки даний рахунок дозволяв окремо накопичувати інформацію про наявність 
та рух активів, що утримуються з метою надання в оренду.  

Оскільки чинна методика обліку не дозволяє відстежувати реальну структуру власного майна 
орендодавця, доцільно передбачити аналогічний рахунок, що забезпечить адекватне відображення 
операцій з обліку орендованого майна відповідно до умов господарювання, своєчасне одержання та 
аналіз необхідної інформації керівництвом.  

Для цих цілей пропонуємо застосування субрахунку 185 «Необоротні матеріальні активи в 
оренді», що дозволить виділити в обліку об’єкти, які знаходяться в оренді. До цього рахунку доцільно 
запровадити аналітичні субрахунки відповідно до видів орендованого майна. 

Облік об’єктів, переданих в оренду, на субрахунку 185 доцільно вести за їх справедливою 
вартістю. Таким чином, при переведенні об’єктів зі складу необоротних активів, що використовуються 
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безпосередньо орендодавцем та обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції», до складу майна в оренді, необхідно здійснювати 
переоцінку.   

Необхідність обліку необоротних активів, переданих в оренду, на окремому субрахунку також 
підтверджується вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно з якими повинні 
групуватися ресурси зі схожими характеристиками і розділятися з різними характеристиками: 

1. Активи, що відрізняються за очікуваним застосуванням в основній чи іншій діяльності 
підприємства, повинні відображатися окремо;  

2. Активи і зобов'язання з різним впливом на фінансову гнучкість підприємства повинні 
відображатися як окремі статті;  

3. Активи і зобов'язання, основні характеристики ліквідності яких різні, повинні відображатися як 
окремі елементи.  

Для обліку амортизації майна в оренді запропоновано ввести субрахунок 136 «Амортизація 
необоротних матеріальних активів в оренді», передбачивши систему аналітичних субрахунків 
аналогічних субрахунку 185 «Необоротні матеріальні активи в оренді». Суми накопиченої амортизації 
об’єктів при передачі їх в оренду слід переводити з інших субрахунків рахунку 13 «Знос (амортизація) 
необоротних активів» в кредит запропоновано субрахунку 136.  

Після закінчення терміну оренди буде відображено зворотне переведення об’єкта  та його 
амортизації з однієї аналітичної групи в іншу. 

Для ефективної організації аналітичного обліку об’єктів, прийнятих в оренду, у орендаря до 
рахунку 01 запропоновано застосування системи субрахунків, аналогічні до рахунків 10 «Основні 
засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та 15 «Капітальні інвестиції». 

 Крім того, аналітичний облік орендованих необоротних активів повинен вестись як за кожним 
об’єктом, так і за напрямом використання. Адже в залежності від напряму використання визначається 
вид витрат, до якого будуть відноситися нараховані орендні платежі, витрати на утримання об’єктів та 
ін. Наприклад, для позначення напряму використання можна застосувати шифр того рахунку, на який 
буде віднесено орендний платіж за об’єкт, приєднавши його до основного коду. Так, автомобіль, 
одержаний в оренду для перевезення адміністрації, буде мати код 0114/92, а приміщення, одержане в 
оренду, в якому розташований офіс, – 0112/92. Якщо автомобіль використовується для 
транспортування товарів, він буде позначений кодом 0114/93, а верстат, використовуваний для 
виробництва певного виду продукції, – 0113/23. 

Таким чином, обліковий код об’єкта буде містити максимум необхідної інформації про нього. 
Проте, така деталізація доцільна лише при значній кількості об’єктів, одержаних в оренду, та при 
автоматизації накопичення інформації. 

Для обліку доходів орендодавця вважаємо необхідним змінити його назву з 713 «Дохід від 
операційної оренди активів» на «Дохід від оренди необоротних матеріальних активів», оскільки з 
позиції бухгалтерського обліку неправомірно оренду поділяти на фінансову та операційну, що 
доведено у першому розділі дисертаційної роботи. З метою більшої деталізації інформації до 
вказаного субрахунку доцільно ввести аналітичні субрахунки, а саме: субрахунки 7131 «Дохід від 
орендної плати» та 7132 «Інші доходи від оренди необоротних матеріальних активів». До інших 
доходів від оренди необоротних активів можна відносити суми відшкодування орендарем вартості 
комунальних послуг.    

Якщо ж надання в оренду об’єктів необоротних активів є основною діяльністю орендодавця, то 
дохід від отриманого орендного платежу доцільно відображати на субрахунку 703 «Дохід від реалізації 
робіт, послуг» з поміткою «Передача майна орендарю», а витрати накопичувати на рахунку 903 
«Собівартість реалізованих робіт і послуг», як це передбачено Інструкцією до застосування Плану 
рахунків.  

Щодо обліку доходів та витрат у орендаря, вважаємо цілком обґрунтованим їх віднесення до 
операційних витрат. Якщо об’єкт, одержаний в оренду, безпосередньо бере участь у процесі 
виробництва і витрати можна прямо віднести на собівартість продукції, що виготовляється, то орендні 
платежі доцільно відображати по дебету рахунку 23 «Виробництво». Якщо прямо на собівартість такі 
витрати віднести не можна, то по дебету рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Якщо об’єкт 
оренди використовується для обслуговування та управління підприємством, орендні платежі доцільно 
відображати по дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати», якщо об’єкт оренди використовується 
відділом збуту – по дебету рахунку 93 «Витрати на збут» тощо. Дохід від отриманого орендного 
платежу слід обліковувати на рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг» з поміткою «Передача 
необоротних матеріальних активів орендарю». 

Методику обліку витрат, пов’язаних із здійсненням ремонтів та поліпшення об’єктів оренди нами 
було досліджено в окремій статті [13]. 

Оскільки, як було нами обґрунтовано, всі орендовані об’єкти мають відображатися на 
балансових рахунках орендодавця, а у орендаря – у позабалансовому обліку, рахунки чинного Плану 
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рахунків 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» та 531 «Зобов’язання з 
фінансової оренди» втрачають своє значення. Орендодавець, хоча й передає орендарю об’єкт з 
правом наступного викупу, проте залишається його власником на період дії договору оренди, а тому 
не відображає довгострокові зобов’язання на вартість об’єкту оренди. Аналогічно не виникає 
довгострокової заборгованості й у орендаря, оскільки оприбуткування об’єкта на його баланс не 
відбувається.    

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження порядку організації та 
чинної методики обліку орендних операцій виявлено низку недоліків та протиріч, що потребують 
усунення. У цьому зв’язку розроблені та науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення 
організації та методики бухгалтерського обліку орендних операцій,  а саме: 

1) результатами аналізу теоретичних концепцій власності як основи до побудови 
бухгалтерського обліку орендних операцій, порівняння міжнародного та українського досвіду з обліку 
досліджених операцій обґрунтовано необхідність позабалансового обліку орендованих об’єктів в 
орендаря. Такий підхід забезпечує відображення реального економічного стану підприємства, оскільки 
відокремлюється майно, що не належить підприємству, але використання якого позначається на його 
фінансових результатах. 

2) встановлено, що на сьогодні оренда є особливим та розповсюдженим видом господарської 
діяльності, тому виходячи з принципу суттєвості запропоновано систему субрахунків для накопичення 
та систематизації інформації про основні об’єкти обліку у орендодавця та орендаря. 

Подальшим напрямком дослідження є розробка пропозицій щодо відображення інформації з 
оренди у фінансовій звітності. 
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Анотація 
У статті висвітлені рекомендації щодо удосконалення методики синтетичного та 

аналітичного обліку майна в оренді, розрахунків, доходів та витрат з оренди у орендодавця та у 
орендаря. 
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орендар, необоротні активи, основні засоби, доходи, витрати. 

 
Аннотация 

В статье освещены рекомендации по совершенствованию методики синтетического и 
аналитического учета имущества в аренде, расчетов, доходов и расходов по аренде у 
арендодателя и у арендатора. 
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ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Постановка проблеми. Механізм управління стратегією розвитку на підприємстві при 
постійної зміні як зовнішнього, так і внутрішнього середовища повинен сприяти не тільки виробленню 
стратегічних рішень, але і обов’язкової оцінки характеру стратегій, типу організаційних і виробничих 
структур, процедур контролю і планування, кваліфікації співробітників, їх реакції на нововведення з 
метою підвищення конкурентоспроможності і виробництва підприємства.  

Підприємства вимушені піклуватися про здатність своїх внутрішньовиробничих систем до 
виявлення проблем, сприйняття керуючих рішень підвищення ефективності діяльності. Для цього 
потрібний не тільки розширений стратегічний аналіз, який вміщує у себе розгляд перспектив щодо 
розробки, доведення і передачі стратегії розвитку на всі рівні управління, а необхідні також методи 
оцінювання стратегії при реалізації [1, с. 89]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення економічної ефективності 
діяльності підприємства стає все більш актуальною. Про це свідчать численні розробки як зарубіжних, 
так і українських науковців: Д. Бугрова [16], О. Даніліна [18], П. Хорвата [22], І. Аверчева [15], 
І. Кубишкина [19] та інших, і публікації автора [24, 25]. Але виникла потреба в розробці 
обґрунтованіших методів оцінювання ефективності економічної діяльності підприємства, наприклад, 
для підприємств, які застосовують збалансовану систему показників в стратегічному управлінні і 
плануванні свої діяльності.  

Тому виникає необхідність при впровадженні базових елементів стратегії розвитку на основі 
системи збалансованих показників (ЗСП) оцінювати не тільки механізм функціонування стратегії 
розвитку, але і реалізацію. 

Постановка завдання. У контексті зазначеної проблематики метою даної статті є розробка 
алгоритму оцінювання ефективності економічної діяльності підприємства, заснованого на 
збалансованої системи показників. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Згідно з принципами функціонування 
господарюючих суб'єктів і характерних параметрів розвитку економіки в сучасних умовах, стратегія 
промислового підприємства повинна бути високоефективною, тобто приносити прибуток в результаті 
досягнення запланованих цілей.  

 Поняття ефективності М.В. Мейер трактує по-різному [23]: 
- здатність досягати поставлену мету; 
- співвідношення витрачених ресурсів і отриманих результатів (незалежно від того, чи досягнута 

мета); 
- розмір грошового потоку, який необхідно отримати, дисконтованого до поточної вартості.  
Оцінка застосування збалансованої системи показників в стратегічному управлінні 

підприємством має бути направлена на виявлення таких можливостей: підвищення фінансових 
результатів (економічний аспект); поліпшення системи мотивації персоналу (соціальний аспект); 
можливість збільшення частки ринку (маркетинговий аспект); можливість обґрунтованості стратегічних 
рішень за рахунок своєчасного отримання достовірної інформації (інформаційний аспект); поліпшення 
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взаємодії між підрозділами, скорочення плинності персоналу, зростання рівня освіти і підвищення 
компетентності працівників (організаційний аспект). 

Таким чином, оцінювання економічної ефективності підприємства при впроваджені 
збалансованої системі показників має проводитись по таким критеріям [23]: 

− фінансові, так і нефінансові показники з умовою взаємозв'язку між собою, а також між 
організаційними рівнями на підприємстві;  

− економічний стан минулої і поточної діяльності підприємств; 
− показники для прогнозування майбутнього підприємства – вартості або капіталізації компанії, 

приросту об'єму продажів і виручки; 
− взаємозв'язок показників із стратегією підприємства і стратегічними цілями; 
− врахування інтересів і потреб зацікавлених сторін – акціонерів, вищого керівництва компанії, 

споживачів та ін. 
− значущість, адекватність, послідовність і стабільність щодо логічної послідовності змін у 

системи; відстеження і реагування на них; відповідності короткостроковим показників довгостроковим); 
− ефективність впровадження системи показників не повинна викликати особливих складнощів 

щодо доступності інформації для розрахунку і відсутності  додаткових витрат. 
Для більшості підприємств аналіз і планування чистого прибутку, а також грошових потоків, що 

генеруються, давно стали стандартною практикою оцінювання економічної ефективності діяльності. 
Окрім цих показників, поступово входять в практику розрахунок і оцінювання рентабельності 
інвестованого капіталу, залишкового доходу, економічної доданої вартості, а також ринкової вартості 
компанії. Проте, реальних доказів оптимальності їх застосування не існує, тому процес пошуку нових 
або їх модифікації постійно продовжується. 

Максимець О.В. [4] виділяє три типи показників оцінювання економічної ефективності 
підприємства при впровадженні збалансованої системі показників:  

− ключові показники результативності, які показують положення справ загалом;  
− виробничі показники, котрі вказують на те, що потрібно робити;  
− ключові показники ефективності, які дають змогу оцінити, як можна кардинально підвищити 

продуктивність.  
Він також характеризує ключові показники ефективності як  “показники, досягнення яких 

необхідне організації для наближення до поставлених цілей, це також набір показників, які 
відображають ті аспекти організаційної діяльності, що є найважливішими для сьогоднішнього і 
завтрашнього успіху. Система ключових показників допомагає дивитися на поточну ситуацію в 
стратегічній перспективі, але потребує постійної уваги з боку вищого керівництва та стосуються 
кожного працівника компанії, організації, підприємства”. 

Ржехін В.М. [7, с. 13] дає визначання ключовим показникам ефективності як кількісним і якісним 
характеристикам оцінюваного об'єкту.  

Ключові показники результативності на думку Рамперсада Х.К. [6, с. 109] є одиницею 
вимірювання, пов'язані з ключовим чинником успіху і стратегічною метою, за допомогою яких 
оцінюється робота процесів: «це стандарт, що дозволяє кількісно оцінити ступінь досягнення 
стратегічної мети. Завдяки показникам результативності організаційне бачення і цілі стають 
вимірними. Цільове значення показника відображає конкретне значення, яке потрібно досягти». 

Беркутова Т.А., Крониковська Н.В., Мартьянова І.А., Пономарьов А.М. рекомендують розділити 
ключові показники результативності на дві категорії: базові і стратегічні. Базові показники 
відображають значні витрати, які не забезпечують прямого впливу на процес реалізації стратегії 
фірми. Стратегічні показники оцінюють результативність процесів, розроблених для забезпечення 
стратегічних можливостей підприємства [2]. 

На практиці завжди виникають труднощі у виборі того або іншого показника ефективності, які 
повинні відповідати меті стратегії підприємства; бути універсальним, тобто здатним враховувати всі 
основні властивості і особливості стратегії; бути чутливим до зміни параметрів, що впливають на 
стратегію. 

Таким чином, узагальнюючі вищесказане, можна зробити висновок, що дані показники 
відображають кількісні і якісні характеристики економічної діяльності підприємства, при цьому всі вони 
мають бути взаємозв’язаними  і взаємообумовленими.  

Як правило, вибір критерію стратегічної ефективності не обмежується яким-небудь одним 
показником, оскільки залежить від особливостей ситуації, що складається, переважаючих 
(домінуючих) цілей підприємства, а також наявності надійної і достовірної інформації про стан 
зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Каплан С. і Нортон Д. рекомендують використовувати не більше 20 ключових показників 
ефективності,  Д. Хоуп і Р. Фрейзер не більше 10 [3, 9]. Таким чином підприємство повинно визначити, 
які показники є «ключовими», виходячи з власних стратегічних цілей.  
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При формуванні збалансованої системи показників Максимець О.В. рекомендує 
використовувати правило "10/80/10" [4], яке означає розробку близько 10 ключових показників 
результативності і ключових показників ефективності, до 80 виробничих показників (табл. 1) 

Таблиця 1 
Застосування правила "10/80/10" при 

 розробці збалансованої системи показників  
 

Показники збалансованої системи 
показників Кількість, % Значення показників збалансованої 

системи показників 
Ключовий показник результативності 10 Визначає положення справ в цілому 
Виробничий показник 80 Вказує на те, що слід робити 
Ключовий показник ефективності 10 Означає, як кардинально підвищити 

виробництво 
 
Показники ефективності і результативності [4] має бути сформульовані у відсотках, числах, 

індексах, часі, кількості, ступені, рівні, співвідношенні витрат і доходів, вартості і так далі Проте, у 
деяких моментах перераховані показники вимагають уточнення. Також, вимірювання показників 
відсотковим співвідношенням вимагає попередніх розрахунків очікуваних числових значень. Деякі з 
них можуть бути визначені тільки за умови використання відповідної системи автоматизації. У зв'язку з 
цим, практичне використання пропонованих показників ефективності може бути здійснене за умови 
уточнення цілей і критеріїв вимірювання, розподілу показників по посадових групах і додаткового 
доопрацювання.  

Перед визначенням набору ключових показників ефективності мають бути сформовані  
стратегічні  карти, які дадуть можливість зробити вибір основних стратегічних цілей по чотирьох 
перспективах стратегічного розвитку підприємства: фінанси, ринок і клієнти, внутрішні бізнес-процеси, 
навчання і розвиток персоналу.  

Кожна стратегічна мета в конкретній перспективі характеризує ключові показники ефективності, 
які визначають ступінь досяжності поставленої мети.  

Таким чином, формування ключових показників  ефективності діяльності підприємства повинні 
включати такі етапи: 

− формування стратегічної карти підприємства; 
− визначення і розрахунку показників ефективності діяльності для досягнення цілей 

стратегічної карти підприємства; 
− обліку і контролю значень встановлених показників. 
При виборі показників враховуються результати стратегічного аналізу підприємства і 

визначаються найбільш важливі чинники, що впливають на положення підприємства в галузі. При 
цьому основні чинники, які безпосередньо впливають на досягнення стратегічних цілей підприємства, 
виражені у вигляді розрахункових показників, що мають кількісну оцінку (табл. 2).  

При формуванні набору головних елементів збалансованої системи показників, по – перше, 
встановлюються критерії, по яких даний показник вважається досягнутим. 

Для цього показники діляться за групами: 
1. Показники, невиконання яких має критичні наслідки для виконання основної стратегічної мети 

підприємства (зростання вартості) та задаються жорсткі критерії виконання: 
- рентабельність інвестованого капіталу;  
- співвідношення позикового і власного капіталу, і так далі. 
2. Показники, виконання яких необхідне, але не критично для зростання вартості підприємства 

встановлюється діапазон значень:  
- рентабельність власних активів;  
- коефіцієнт поточної ліквідності;  
- коефіцієнт зносу основних виробничих фондів; 
- кількість годин аварійного простою устаткування. 
За умови досягнення встановлених значень всіх показників першої групи і при невиконанні 

показників другої групи можуть не вноситися коректування в стратегічні плани підприємства. 
Моргунов А.В. [10, с. 45] визначає ефективність управління при впроваджені збалансованої 

системи показників на основі відношення результатів діяльності до витрат, який дозволить визначити 
економічну ефективність по відношенню до показників діяльності підприємства в порівнянні до 
застосування системи  управління  на основі збалансованих показників та після впровадження цієї 
системи.  

Доцільно також запропонувати ще два підходи до комплексної оцінки ефективності реалізації 
стратегії розвитку на основі збалансованої системи показників: оцінки по інтегральному показнику 
ефективності і оцінки ефективності за допомогою кореляційно-регресивного аналізу. 
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Таблиця 2 

Ключові показники  оцінки ефективності  
збалансованої системи показників  

 
Складова Цільова 

функція 
Стратегічні 
завдання 

Ключові 
показники 

Стратегічні 
цілі 

Стратегічні 
заходи 

Рентабельність 
продажів 

25% ріст Фінанси Зростання продажу, 
прибутку. 

Скорочення невиробничих 
витрат 

Зростання 
прибутку 

підпри-ємства Збільшення 
об’єму реалізації 

12% ріст 

Програма 
Капіталізації 
підприємства 

Клієнти Строге дотримання зобов'язань. 
Поліпшення знання кожного 

конкретного клієнта. 
Підвищити ступінь 

задоволеності клієнтів. 
Мінімізувати число упущених 

клієнтів 

Надавати 
якісний 
продукт 

Процент 
повернення 
товарів; 

Скорочення 
на 50% в рік 

Програма 
управління 
якістю 

Частка 
замовлень 

потрібної якості 

Підвищити 
на 70 % за 3 

роки 

Виробни-
чі 

процеси 

Високі виробничі технології, 
точність здійснення 

замовлень 

Підвищити 
якість вироб-
ництва 

Рівень запасів на 
складах 

Скоротити 
на 85% 

Корпора-
тивна 

програма 
розвитку 

виробництва 
Розвиток 
потенціа-

лу 

Висока культура 
виробництва, ефективне 
планування та постачання 

Навчати та 
підвищува-ти 
каліфі-кацію 
персоналу 

Ступінь 
задоволеності 
замовника 

90% Стратегічний 
план 

розвитку. 
Автоматиза-
ція мерчан-
дайзингу та 
планування 
закупок 

 
Перший підхід заснований на базі узагальнювального інтегрального показника ефективності по 

очікуваному результату від ухвалення стратегії розвитку на основі збалансованої системи показників і 
припускає два основні допущення: 

− визначення однорідної міри ефективності для різних стратегічних цілей на основі 
збалансованої системи показників, яка може бути визначена як сума "зважених" за цілями результатів 
у вигляді прибутку (доходу); 

− облік можливих змін в стані зовнішніх умов, які можуть мати  істотний вплив на результати 
реалізації стратегії на основі збалансованої системи показників в цілому. Тому результативність 
досягнення кожної конкретної мети носить імовірнісний характер.  

З урахуванням цього, пропонуються такі основні етапи методики оцінювання ефективності 
застосування ЗСП. 

На першому етапі визначається залежність ефективності провадження ЗСП у діяльність 
підприємства по відношенню до кожної стратегічної цілі. При цьому, якщо стратегічна  ціль виражена у 
досягненні показника у кількісному вигляді, можна побудувати функцію відповідності, а для якісних 
показників – визначити за допомогою експертних оцінок. 

На другому етапі виявляють відносну значимість стратегічних цілей за шкалою від 0 до 1. 
Третій етап визначає для кожної стратегічної цілі вірогідність досягнення можливого рівня 

ефективності (результативності)  при впровадженні ЗСП. 
На четвертому етапі підсумовуються досягнуті результати (за допомогою розрахунку ключових і 

виробничих показників) за визначеними стратегічними цілями  з метою отримання очікуваного ефекту 
від реалізації стратегії на основі ЗСП у вигляді прибутку або втрат. 

Очікувану ефективність стратегії на основі збалансованої системи показників можна виразити 
функцією прибутку (доходу): 
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де, P (D) - прибуток (дохід) від реалізації стратегії на основі збалансованої системи показників; 
i - кількість стратегічних цілей  в стратегії розвитку на основі ЗСП; 
z - відносна значимість  i-й стратегічної цілі; 
d - вірогідність досягнення i-й стратегічної цілі; 
r - результативність досягнення i-й стратегічної цілі. 
При прогнозуванні та розробці нових стратегій також доцільно використовувати кореляційно-

регресивний аналіз, який дає змогу не лише визначити вплив тих чи інших чинників на результативний 
показник, але й спрогнозувати подальшу діяльність підприємства і розробити прогнозний баланс 
(табл. 2). 

Для дослідження рівня впливу визначених показників  на стратегічний прибуток був проведений 
регресійний аналіз. Для кожного окремого року та для середніх значень за  декілька років було 
розраховано рівняння регресії з попередньою оцінкою міцності зв'язку. Ці рівняння в загальному 
вигляді мають вигляд комбінованої (адаптивно-мультиплікативної) моделі:  

у = а0+аnхn,                                (3) 
де у - результативний показник;  
    а0, аn—- коефіцієнти регресії;  
    хn - чинники, які впливають на результативний показник. 

Таблиця 2 
Оцінка впливу стратегії розвитку на основі збалансованої системи показників на 

прибуток (доходність)  підприємства через використання регресивно – кореляційної моделі  
 

Роки Складова Індикатор (ключові показники 
ефективності) 2008 2009 2010 

Коефіцієнт 
регресії 

Рентабельність активів (Х1) 186,4 256,9 564,1 1,12 
Рентабельність продаж (Х2) 254,7 344,8 653,2 1,24 
Продуктивність праці (Х3) 41,9 46,6 63,69 0,05 Фінанси 
Середньорічна вартість 
оборотних засобів (Х4) 936,8 865,6 898,9 -5,2 

Фондовіддача (Х5) 10,0 7,71 3,96 12 
Середньорічна вартість основних 
фондів (Х6) 289,5 531,7 1690,4 3,3 

Частка замовлень з потрібною 
якістю (Х7) 3453,3 3567,8 3675,5 0,1 

Внутрішні 
процеси 

Середньорічна виробнича 
потужність  (Х) 2345,8 3467,8 3546,0 0,42 

Частка ринку (Х9) 4567,9 5679,0 56456,8 7,6 
Санкції за порушення стандартів 
(Х10) 54,6 54,9 56,8 -0,22 Клієнти 
Продукція сертифікована за ISO 
(Х11) 3234,7 3567,9 3678,9 1,1 

Забезпечення підприємства 
високо кваліфікаційними 
працівниками   (Х12) 

123,0 134,0 155,0 0,56 
Розвиток і 
навчання Коефіцієнт рентабельності 

нововведень (Х13) 
34,8 43,5 45,8 11,3 

Стратегічний прибуток (Y) Y=124,5 +1,12Х1+1,24Х2+0,05Х3-5,2Х4+12Х5+3,3Х6+ 
0,1Х7+0,42Х8+7,6Х9-0,22Х10+1,1Х11+0,56Х12+11,3Х13 

 
При збільшенні рентабельності, стратегічний прибуток збільшиться в 1,12 разів від суми 

збільшення рентабельності, при збільшенні продуктивності праці – в 0,05 рази від суми збільшення 
продуктивності, а при збільшенні фондовіддачі прибуток збільшиться в 12 разів від суми збільшення 
фондовіддачі. Все це підтверджує пряму залежність між планованим стратегічним прибутком і 
індикаторами ключової ефективності. 

Висновки з проведеного дослідження. Розглянута оцінка ефективності впровадження 
збалансованої системи показників у стратегічну діяльність підприємства включає сукупність 
показників, від виконання яких безпосередньо залежить досягнення заданої стратегічної мети; 
задаються умови, при яких обов'язкове виконання показників дає можливість враховувати інтереси як 
власників підприємства, так і акціонерів; може бути використана для стратегічного планування і 
поточного контролю; дозволить проводити порівняльний аналіз з аналогічними економічними 
досягненнями підприємств промислового виробництва. 

Запропонований у статті метод прогнозування та оцінювання ефективності впровадження 
збалансованої системи показників у стратегічну діяльність підприємства на основі узагальнювального 
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інтегрального показника ефективності по очікуваному результату та кореляційно-регресійному аналізу 
дає можливість не лише визначити вплив тих чи інших чинників на результативний показник, але й 
спрогнозувати подальшу діяльність підприємства. Даний метод демонструє, як за допомогою 
збалансованої системи показників нематеріальні активи, такі як підвищення якості продукції, наявність 
кваліфікованих працівників і запровадження нововведень перетворюються в матеріальні результати – 
зростання доходів й підвищення рівня прибутку.  
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Анотація 

В статті описані процеси оцінювання економічної ефективності від впровадження на 
підприємстві збалансованої системи показників. Виділені основні етапи проведення оцінювання. 
Розрахований вплив збалансованої системи показників на прибуток (дохід) підприємства з 
використанням регресивно-кореляційної моделі. 

Ключеві слова: оцінка, ефективність, діяльність, підприємство, збалансована система 
показників 

Аннотация 
В статье описаны процессы оценки экономической эффективности от внедрения на 

предприятии сбалансированной системы показателей. Выделены основные этапы проведения 
оценки. Рассчитан влияние сбалансированной системы показателей на прибыль (доход) 
предприятия с использованием регрессивно-корреляционной модели. 

Ключевые слова: оценка, эффективность, деятельность, предприятие, сбалансирована 
система показателей 

 
Annotation 

The article describes the processes of economic efficiency of implementation at the enterprise 
balanced scorecard. The basic stages of evaluation. Calculated influence of balanced scorecard on profits 
(income) of the company using regression-correlation model. 

Key words: estimation, efficiency, activity, enterprise, the system of indexes is balanced 
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ВПЛИВ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ФОРМУВАННЯ 

ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА МОЛОКО 
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Одним з найважливіших аспектів інтенсифікації молокопереробної 

галузі АПК України є забезпечення усталеного зростання обсягів виробництва до рівня фізіологічних 
потреб споживання молочної продукції. Такі завдання обумовлено виключною важливістю даної 
продукції у харчуванні населення країни, а також з огляду на те, що ця галузь формує значний за 
обсягами ринок, виконуючи, зокрема, функції кооперації між сільськогосподарськими виробниками та 
переробними підприємствами.  

Водночас основною тенденцією останніх років стала актуалізація проблеми якості молочної 
продукції. Універсальність даної проблеми загальновизнана основними положеннями сучасної теорії 
менеджменту і набуває особливого значення для економіки України за умов загострення конкуренції 
та зменшення протекціоністських заходів з боку держави. Якість продукції є одним з найважливіших 
чинників успішної діяльності підприємств, запорукою досягнення і підтримання їх ефективності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вдосконалення управління якістю належить до 
наукових напрямів, які достатньо активно вивчаються. До фундаментальних праць в галузі економіки і 
управління якістю належать роботи таких зарубіжних вчених як М. Беста, Е. Демінга, Дж. Джурана, 
Ф.Кросбі, О. Уїльямсона, А. Робертсона, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, М. Мінору, І. Муто, Ш. 
Шінгу та ін. За радянських часів вагомим науковим внеском в теорію управління якістю стали розробки 
Г. Азгальдова, Л. Бадалова, О. Глічева, В. Панова та ін. Останнім часом дані проблеми активно 
досліджуються на пострадянському просторі, у т.ч. в Україні. До таких робіт слід віднести праці Ю. 
Адлера, П. Калити, Ю. Койфмана, Д. Крисанова, О. Орлова, М. Шаповала та ін.  

Тим не менше, цілий ряд проблемних питань і досі не мають остаточного наукового розв’язання. 
Це стосується передусім економіко-організаційних аспектів зростання та підтримання рівня якості 
продукції як невід’ємного елементу управлінського процесу.  

Постановка завдання.  Завданням статті є здійснення оцінки впливу якісних параметрів на 
закупівельну ціну молока, яке закуповують сільськогосподарських підприємствах.   

Виклад основного матеріалу. Ціна на молоко залежить в першу чергу від якості, тобто від 
жирності і наявності соматичних клітин і інших параметрів у відповідності до вимог ДСТУ 3662-97. 
Різниця між закупівельними цінами на молоко класу «екстра» і на першого ґатунку складає до 2 грн./л 
в розрізі окремих молокопереробних підприємств і коливається в залежності від пори року. 

Розглядаючи механізм взаємовідносин молокоперебних підприємств із виробниками молока 
різних форм господарювання необхідно загострити проблему якості, яка є основним фактором при 
встановленні закупівельних цін. Так, станом 01.12.10 р. закупівельні ціни на молоко ґатунку «екстра» 
становили 4,00-4,1 грн/л, вищого – 3,70-4,00, першого ґатунку – 3,5 грн/л, в той же час закупівельні 
ціни на молоко від господарств населення встановлені на рівні – 2,30-2,50 грн/л. Подібна тенденція 
спостерігається і на протязі досліджуваного періоду (рис. 1). 

Основна причина різниці в цінах полягає в рівнях бактеріологічного забруднення 
молокосировини та інших параметрах, які визначені в діючих нормативних актах, зокрема в 
Технічному регламенті щодо виробництва сирого молока, який знаходиться в нашій країні в якості 
проекту, а й у витратах на переробку. Метою прийняття цієї постанови є адаптація нормативно-
правових актів України з питань забезпечення якості сирого молока до вимог нормативно-правових 
актів до світових вимог. 
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Рис. 1. Динаміка закупівельних цін на молоко для товаровиробників різних форм 

господарювання грн./т. 
Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики у Київській 

області. 
 
Крім того, технічний регламент визначає обов'язкові вимоги до сирого молока й технологічних 

процесів його виробництва, регулює відносини, які виникають у виробника й споживача продукції при: 
виробництві, первинній обробці, зберіганні, транспортуванні, реалізації молока; оцінці відповідності 
технології умов утримання корів, якості й безпеки отриманого молока; оцінці відповідності молока як 
сировини, включаючи інформацію, що надається споживачеві; обігу молока на внутрішньому й 
міжнародному ринках в області захисту виробників молока. Зазначимо, що існуючий регламент не 
включає вимог, які мають загальний характер і включені в загальні технічні регламенти щодо вимоги 
молока, що використовується для дитячого харчування. 

Окрім, норм технічного регламенту на величину ціни впливає рівень витрат на переробку. Так, 
величина витрат на первинну переробку (охолодження, пастеризацію) станом на 1.01.2010 р. 
становила – 2 грн./л. (обов’язкова для молока, яке надходить з особистих селянських господарств), 
вторинна обробка, пакування – 0,6-5,1 грн./л. [1, c. 363]. 

Відомо, що в Україні планується перегляд стандартів молока. За нинішнім стандартом 
український перший сорт це є другий в Росії й 3-4-й у Європі. Очевидно, що новий і старий стандарти 
будуть існувати якийсь час – 3-4 роки, і вже сам виробник буде для себе вибирати, за якими 
стандартами працювати. 

Вважаємо, що нині склалася парадоксальна ситуація на ринку молока через те, що в Україні 
молоко високої якості коштує набагато дорожче, ніж у країнах ЄС. Так, закупівельна ціна на молоко в 
нашій країні на 10-15% вище, ніж у Європі (рис. 2). При цьому в Україні взагалі не вистачає 
високоякісного молока – сировини, і тільки в останні два роки ситуація з якістю молока дещо 
покращилася. 
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Рис. 2. Динаміка закупівельних цін молокопереробних підприємств, €/т 
 
Основні причини високих закупівельних цін на молоко в Україні – його висока собівартість і 

низька продуктивність у цій галузі. Крім того, на нашу думку, несприятливу ситуацію посилюють 
торгово-посередницькі структури, через які проходить до 30% молочного ринку: вони скуповують 
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молоко за завищеними цінами, а потім перепродують його, при цьому не звертаючи особливої уваги 
на якість продукції. Станом на кінець 2009 р. в Київській області офіційно зареєстровано 17 
підприємств, які здійснювали закупівлю та молока та молочних продуктів [2, c. 127]. 

Дослідженням встановлено, що на світовому ринку триває висхідна динаміка закупівельних цін 
на сире молоко. Закупівельні ціни на молоко плавно підвищуються, причому більшими темпами – там, 
де вони є найнижчими (тобто різниця в цінах на молоко в різних країнах поступово скорочується). 
Подальше зростання цін у державах ЄС буде гальмуватися поступовою відмовою від державної 
підтримки цін, про що детальніше йтиметься нижче, однак в Україні спостерігається протилежна 
тенденція. 

Якщо у вересні середньозважена ціна на молоко становила у перерахунку €35,00/т, то у жовтні 
вона складає – €33,20/т, або ціна знизилась на 5,4%. На думку переробників, зниження закупівельних 
цін на сире молоко – явище цілком очікуване. Дорога молочна продукція на прилавках магазинів 
втратила привабливість для споживача, і як наслідок, значно скоротилися продажі. Вихід з такої 
ситуації переробники вбачають у зниженні цін на сировину. Проте, для господарств населення ціна, за 
якою закуповують молокопереробні підприємства становить в межах €20,00/т. Причому в 
господарствах населення Київської області вироблялося близько 61% від загальної кількості молока. 

Просте порівняння цін у різних країнах є не зовсім коректним, оскільки в них різні базисні 
характеристики для визначення залікової вартості молока (жирність та вміст білка). При цьому 
необхідно відзначити, що стандарти на вітчизняне молоко значно поступаються світовим проте вищі 
за відповідні показники Росії (табл. 1). Наприклад: базова жирність в Україні – 3,4% (у Німеччині – 
3,7%, у Швейцарії – 4,0%); базовий вміст білка в Україні – 3,0% (у Німеччині – 3,4%, у Швейцарії – 
3,3%) [3, c. 26]. 

Зазначимо, що ціна на українське молоко, що відповідає німецьким базовим показникам по 
жирності та білку, станом на вересень 2010 р. Становила €30,69 за т. Причому лише за умови, що це 
молоко відповідало б західним показникам якості (щодо бактеріальної забрудненості, вмісту 
соматичних клітин тощо) [4, с. 86]. Вітчизняні стандарти якості відстають не лише від європейських, а 
й від російських, а фактична якість молока не завжди відповідає навіть вітчизняним стандартам 
(табл. 1). 

Очевидно, що просте порівняння середніх цін на 1 кг молока не дозволяє зробити ґрунтовних 
висновків. Порівняти ціни можна, якщо взяти до уваги краще українське молоко. Однак у даному 
випадку доцільно використати  термін “стандартне молоко” – це молоко із вмістом жиру та білка 4,2 і 
3,4%, відповідно. При цьому вміст бактерій у мілілітрі молока не має перевищувати 25 тис. од., а 
соматичних клітин – 250 тисяч [5, c. 72]. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз параметрів якості молока в Україні, Росії та світі 

 

Країна Жир,% Білок, % КСК в куб.см 
Бактеріальна 
забрудненість в 

куб.см 
Україна 3,4 3,0 <400000 <100000 
Росія 3,4 3,0 <500000 <300000 
Світ 4,2 3,4 249999 24999 

 
Зазначимо, що окрім показників якості, в деяких країнах (США, Велика Британія) молоко ділять 

ще й за напрямом використання. Так, у США існує чотири класи молока, які різняться не показниками 
якості, а напрямом використання. Найбільшу закупівельну ціну (перший клас) отримують фермери, які 
постачають молоко для подальшого використання у вигляді питного. Далі йде молоко (другий клас), 
яке використовують для виготовлення йогуртів, вершків тощо. На третьому місці – молоко (третій 
клас), яке використовують для приготування твердих сирів. Найменшу ціну (четвертий клас) дають 
фермерам, які продають молоко для виробництва масла та сухого молока. Мотивація зрозуміла: 
питне молоко та продукти із незбираного молока – це продукція негайного споживання, тоді як сири та 
масло можуть і полежати [6, c. 52]. 

Узагальнюючи вищевикладене зазначимо, що українське молоко вищого класу та класу 
«екстра» – це європейське молоко нижчого класу, яке ще прийнятне для переробки. Українське 
молоко першого й другого класів європейські молокопереробні підприємства просто відмовилися б 
приймати. 

Це пов'язано, насамперед, із не повним використанням генетичного потенціалу молочної 
худоби, захворюваннями молочного стада, низьким забезпеченням повноцінними кормами худоби, 
недостатнім технічним рівнем устаткування та технології виробництва, які застосовують 
сільськогосподарські та молокопереробні підприємства [7, c. 124]. 
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Відомо, що використання для переробки молока, що виробляють господарства населення, його 
низька якість, стало причиною заборони імпорту українських молочних продуктів у Російську 
Федерацію. 

Враховуючи стан технологічний стан тваринницьких ферм більшості сільськогосподарських 
підприємств, реалізувати молоко можуть лише першого ґатунку (рис. 3). Для вирішення цієї проблеми 
необхідно створити умови для залучення інвестицій в переобладнання молочнотоварних приміщень і 
за приклад доцільно взяти ТОВ «Українська молочна компанія», яка реалізує молоко класу «екстра», 
що є одним із факторів забезпечення прибуткового ведення  молочного скотарства.  

. 

4%

29%

55%

9% 3%

молоко класу "екстра" молоко вищого гатунку молоко   1 гатунку молоко  2 гатунку негатункове  
Рис. 3. Структура якості реалізованого молока на переробні підприємства 
сільськогосподарськими підприємствами Київської області в 2009 р. 

Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики у Київській 
області 

 
Аналізуючи фактори забезпечення якості молока доцільно у даному випадку розглянути 

проблему технологічного оснащення молочнотоварних ферм сільськогосподарських підприємств. Як 
свідчать дані органів статистики на протязі досліджуваного періоду відбувається поступове зниження 
кількості агрегатів та установок для доїння корів (рис. 4). 

Це пояснюється наступним чином. Можна зазначити що на зниження наведених статистичнтх 
даних вплинуло зменшення кількості молочнотоварних ферм. В більшості сільськогосподарських 
підприємств, які утримують незначну кількість корів, а також в господарствах населення доїльні 
технічні засоби взагалі відсутні. Для придбання доїльних установок необхідно значні кошти і саме 
головне існує необхідність в нарощуванні поголів’я корів для їх ефективного використання.  

Заслуговує на увагу досвід організації виробництва молока у ТОВ «Українська молочна 
компанія», ТОВ «Білоцерківська молочна компанія», де використовуються доїльні зали типу 
«Паралель 2х36 DeLaval», які дозволяють одночасно доїти 72 корови. Необхідно зазначити, молоко, 
отримане від корів, які утримуються ТОВ «Українська молочна компанія» відповідає класу «екстра» не 
тільки у відповідності до діючих вітчизняних стандартів, а й вимог СОТу, тобто кількість соматичних 
клітин – 53 тисяч, бактеріальна забрудненість – 36 тисяч на вагову одиницю молока і рівень 
реалізаційної ціни становить 4,50 грн/л, при собівартості молока 2,4 грн./л. 
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Рис. 4. Динаміка чисельності доїльних установок та агрегатів в сільськогосподарських 

підприємствах Київської області (шт) 
Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики у Київській 

області 
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Вивчення процесу організації доїння на даному підприємстві дозволило встановити, що 

спочатку були внесені певні корективи в саму процедуру доїння, а потім переглянули оплату праці 
оператора машинного доїння. Розробили тарифну сітку, в якій враховується ще й такий показник – 
число оборотів за 1 годину, внаслідок чого змінився підхід до оплати праці. Підприємство не платить 
за 1 л видоєного молока. Такий організаційний підхід посприяв в уникненні травмуванню дійок та 
забезпечив збільшення обороту корів у доїльній залі. До цього на підприємстві було 4 обороти за 1 
годину, а молоковіддача, на яку раніше не звертали уваги, була на рівні 1,3–1,4. Нині на підприємстві 
досягнуто 5 оборотів за 1 годину, або за 1 годину видоюють ще одну групу корів. Молоковіддача 
піднялася до 1,7–1,8. 

За даними опитування 85% господарств використовують апаратне доїння. Відповіли, що не 
використовують апаратне доїння лише представники 6 господарств, ще 8 не дали відповіді (але, 
виходячи з кількості поголів’я, можна припустити, що на цих підприємствах так само є доїльні 
установки: кількість корів у них від 100 до 800 (середній показник 502)). Кількість усіх господарств, які 
не використовують апаратне доїння менше 80 голів – середня кількість корів на таких підприємствах 
39 [8, c. 456].  

Як показують дані опитування, більшість підприємств 95% або вже здійснило, або планує 
найближчими місяцями здійснити ті чи інші модернізаційні заходи: побудувати або відремонтувати 
корівник – 35%, купити/орендувати доїльні апарати – 31%, збільшити поголів'я племінних корів – 31% 
(всього збільшити поголів'я планує 51% господарств), купити або орендувати холодильні установки – 
24%.  

Водночас 77% респондентів вважають, що можуть збільшити обсяг виробництва молока без 
збільшення поголів'я. Для досягнення цього результату, на думку респондентів, необхідно поліпшити 
кормову базу – 39% (від 78 респондентів), провести селекційні заходи/поліпшити якість стада – 17% 
(від 78 респондентів). 

Висновки з проведеного дослідження. Перспективи розвитку молочного скотарства досить 
вагомі. Як показує світовий досвід, майбутнє за великими спеціалізованими фермами, де виробництво 
базується на повноцінній годівлі, маловитратних технологіях і ефективному використанні генетичного 
потенціалу худоби. Тому одним із завдань у збільшенні продуктивності корів та ефективності 
виробництва молока має стати концентрація і підвищення рівня спеціалізації його виробництва. Крім 
суто економічних переваг, це дозволяє вирішити проблеми якості молока, а також екологічні 
проблеми, пов'язані із зберіганням та використанням гною.  

Утримання 1-2 корів у домашньому  господарстві з метою товарного виробництва молока 
малоперспективне. 
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Анотація 

Розглядається вплив якості продукції на величину закупівельних цін на молоко яке надходить 
від сільськогосподарських підприємств. Особлива увага звертається забезпеченню відповідності 
вітчизняних стандартів на молокосировину загальноєвропейським. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, молоко, закупівельна ціна, якість, 
молокосировина. 
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Аннотация 
Рассматривается влияние качества продукции на величину закупочных цен на молоко 

поступающее от сельскохозяйственных предприятий. Особое внимание обращается обеспечению 
соответствия отечественных стандартов на молокосырья общеевропейским. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, молоко, закупочная цена, качество, 
молокосырья. 
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The influence of quality on the value of purchasing prices for milk that comes from farms. Special 
attention is paid to ensuring compliance of national standards for raw milk pan. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГУ ЯК ФІЛОСОФІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 
Постановка проблеми. Розробка сучасних концепцій муніципального маркетингу, за Ф. 

Котлером, – це розробка філософії маркетингу як системи [15, с. 68], яка виходить, на наш погляд, з 
розуміння унікальності середовища, в якому функціонують муніципальні органи влади, особливостей 
місії, яку вони виконують, цілей, яких вони прагнуть досягти, специфіки діяльності, пов’язаної з 
виконанням власних та делегованих повноважень, наданням послуг, спрямованих на виконання 
насамперед функцій забезпечення життєдіяльності міста, адміністративних та соціальних функцій.  

Для муніципалітету маркетинг може виступати як «нова інтегруюча функція управління 
соціальними процесами, спрямована на гармонізацію потреб та інтересів» [28, c. 42] усіх цільових 
аудиторій муніципального утворення. Реалізується така функція в рамках концепції власне маркетингу 
(концепції класичного маркетингу), концепції соціально-етичного маркетингу (соціального, 
громадського маркетингу), концепції взаємодії (інтеграційна концепція, партнерської концепції), 
обов’язковою умовою реалізації яких є стратегічна спрямованість (на відміну від ситуативних 
характеристик виробничої, товарної, збутової концепції). Маркетинг стає загальною та центральною 
концепцією, яка сприяє процесу руху українських міст від моделі бюрократичного міста до її 
партнерської (у П.В. Ґудзь та М.В. Ґудзь корпоративної [12]) форми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепції маркетингу, як філософію 
муніципального управління, розробляли як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: концепцію класичного 
маркетингу – Г. Ашворт та М. Каварцис [31], Дональд Хайдер, Філіп Котлер та Ірвінг Рейн [16], 
С. Анхольт [30], І. Арженовський [2], О. Вендіна [7], Н.Ю. Глинський [9], П.В. Ґудзь та М.В. Ґудзь [12], 
О.І. Дейнека [13], В.Б. Зотов [28], А. Моррісон [37], М.А. Окландер, А.П. Панкрухін (2000), Є.В. Ромат 
[23], Т. Мойланєн та С. Райністо [36], концепцію соціально-етичного маркетингу – Д.І. Акімов [1], 
А. Блінов [3], В.М. Вакуленко [6], В.Г. Воронкова [18], Б.М. Голодець [10], В.Е. Гордін [11], О.В. 
Лащенко [17], В.П. Рубцов [24] (2003р.), концепцію взаємовідносин – Е. Аврахам та Е. Кеттер [32], 
І.С. Важеніна [5], Д. Візгалов [8], Ф. Го та Р. Говерс [35], Кейт Дінні [33], В.С. Єфімов[14], А.П. Панкрухін 
(2006) [22], В.П. Рубців [25], Г.М. Самостроєнко [26], А. Тета, А. Шромнік (2008) [38] та інші.  

В результаті досліджень нами сформовано поняття муніципального маркетингу в рамках кожної 
з концепцій. Ми розглядаємо муніципальний маркетинг в класичному розумінні, як філософію 
муніципального управління, спрямовану на задоволення потреб муніципальних цільових аудиторій 
шляхом формування довгострокових конкурентних переваг і визначення пріоритетних напрямків 
розвитку міста. Муніципальний маркетинг у рамках партнерської концепції – це філософія 
функціонування міста, яка базується на формуванні, підтримці та розвитку взаємовигідних 
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довгострокових відносин із учасниками процесу взаємодії, метою якої є створення нових цінностей, 
що спрямовані на забезпечення сталого розвитку міста. Довгострокові відносини сприяють 
підвищенню та трансформації іміджу міста, забезпечують лояльність усіх суб’єктів, об’єктів та 
контактних аудиторії міста (у тому числі інших міст, регіонів, країн), є одним з найбільш комплексних та 
ефективних механізмів просування міста у внутрішньому та зовнішньому соціально-економічному 
просторі.  

Постановка завдання. В рамках запропонованої статті розглядається соціально-етична 
концепція муніципального маркетингу, визначається її суть, актуальність та напрямки реалізації, 
висловлюється власне визначення муніципального маркетингу, виходячи з цілей збалансованого та 
стійкого розвитку міста.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомий російський вчений  А. Пакрухін [19] 
ідентифікував ряд змін, які сьогодні характерні для розвитку територіального маркетингу, більшість з 
яких, на наш погляд, властива і для розвитку концепції муніципального маркетингу як філософії 
діяльності в Україні (табл.1):  

На муніципальні органи влади накладається об’єктивна необхідність системного управління 
багатофакторними моделями міста на основі формування і поширення концепції «належного 
управління», під якою «розуміють управління, яке досягається за допомогою розвитку спроможності 
влади швидко реагувати на потреби суспільства, завдяки стимулюванню ефективного управління і 
прозорості процесу прийняття рішень, поліпшення якості надання суспільних послуг, підвищення 
добробуту населення та дієвості процедур моніторингу і контролю» [24]. Перспективним напрямком 
реалізації концепції належного управління та концепції муніципального маркетингу, як філософії 
розвитку міста, має бути зміна рольових функцій муніципальних цільових сегментів, в першу чергу 
мешканців, підприємців та інвесторів, перетворення їх з об’єктів надання муніципальних послуг на 
активних учасників створення муніципального маркетингового продукту, прийняттям на себе 
соціальної відповідальності за розвиток міста, формування та дотримання муніципальних соціально-
етичних стандартів. Водночас із загостренням ряду міських проблем (стан навколишнього 
середовища, зниження запасів природних ресурсів, демографічні проблеми, погіршення стану 
здоров′я населення, стан сфери соціальних послуг, дефіцит міського бюджету, зростання соціальних 
стандартів) зміна соціально-економічних відносин між муніципалітетом та його цільовими аудиторіями 
зумовлює, подальший розвиток концепції маркетингу в напрямку формування концепції соціального-
етичного маркетингу. 

Для реалізації соціально-етичної концепції муніципального маркетингу, на наш погляд, 
муніципальні програми повинні формуватися з урахуванням гуманітаризації пріоритетів соціального 
розвитку міста, пріоритетності інтересів людини в ньому та визнання негативного впливу більшості 
соціальних процесів на людину як на найважливіший елемент соціуму. Поступово частиною 
маркетингової діяльності суб’єктів муніципального маркетингу стають такі категорії, як «громадський 
добробут», «соціальна справедливість», «соціальна-орієнтація», «соціальна відповідальність», «якість 
життя», «екологічні стандарти якості життя», «соціальне партнерство», «загальноміські цінності», 
«сталий розвиток» тощо. В муніципальній сфері найяскравіше проявляється соціальна 
відповідальність маркетингу в контексті управлінської поведінки, яку В.Е. Гордін пов'язує з поєднанням 
корпоративного добросусідства, осмисленого (освіченого) особистого інтересу, довгострокового 
планування, добросусідства індивідуумів, особистої етики, раціонального менеджменту [11]. 

Визначення маркетингу міста, запропоноване В.Вакуленко [6, с. 83], на наш погляд, 
сформульоване саме в рамках соціально-етичної концепції: «Процес створення методами ринкового 
регулювання сприятливого міського середовища для виробництва товарів і послуг та життєдіяльності 
населення на основі виявлення, створення і реалізації чинників екологічної та соціально-орієнтованої 
місцевої політики розвитку і функціонування». Але, на наш погляд, підприємцям та населенню знову 
відводиться пасивна споживацька роль, як отримувачів муніципальних благ у формі соціальних та 
екологічних умов функціонування та проживання. Натомість, якщо населення, представники місцевого 
бізнесу, інвестори, відвідувачі, туристи будуть розглядати себе як активну (суб’єктну) частину міської 
спільноти, то з’явиться можливість задовольнити широке коло громадських потреб, навіть якщо їх 
реалізація зумовить зниження доходів бізнесу (обмеження на продаж алкоголю, тютюну, 
встановлення графіку роботи), додаткове навантаження на інвесторів (створення інклюзивних умов – 
парапети для інвалідів у торгових точках та в новобудовах, обов’язкова наявність паркінгу), 
обмеження для туристів та відвідувачів (наприклад, обмеження у роботі розважальних закладів, 
вимоги до дрес-коду при відвідуванні пам’яток та релігійних об’єктів), соціальні незручності для 
населення (наприклад, єдиний графік роботи закладів торгівлі, перенесення гаражів із «зелених» зон, 
обмеження на будівництво в заповідних зонах), додаткові турботи для державних органів (звукові 
світлофори, площадки для вигулу тварин).  
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Таблиця 1 
Авторські коментарі щодо напрямів змін концепції територіального маркетингу, 

ідентифікованих А. Панкрухіним 
Зміни, ідентифіковані А. 

Панкрухіним Коментарі автора щодо прояву змін у муніципальному маркетингу 

Зростає витонченість 
внутрішнього попиту.  
Ціна муніципального 
продукту важлива, але 
послуги, атмосфера 
продажу теж стають 
важливими. 

В Україні витонченість попиту на муніципальний продукт носить поодинокий 
характер, який більше стосується абстрактних оцінок міської атмосфери: «бідне 
чи багате місто», «чисте чи брудне місто», «культурне місто», «затишне місто», 
«місто приїжджих», «динамічне місто». Більш яскраво проявляється зростання 
вимог до якісних критеріїв надання муніципальних послуг: швидко, доступно, 
зручно, надійно, віртуально. Створення елітних житлових масивів, з вищою ціною 
та якістю споживання, характерне для великих міст з чисельністю понад 500 тис. 
жителів, як елемент показового дистанціювання від усереднених стандартів 
пропозиції міського продукту.  

Всі офіційні особи вже 
знають про маркетинг 
територій і про те, що він 
може стати фактором 
зростання 
конкурентоспроможності 
міста, території. 

Ми можемо відзначити підвищення обізнаності керівників та працівників 
муніципальних органів влади щодо можливості використання маркетингового 
підходу в місцевому адмініструванні, але при цьому відсутнє системне 
використання всього маркетингового інструментарію з формування стратегій 
розвитку українських міст. Використання маркетингу обмежується  застосуванням 
комунікаційних інструментів та подієвих технологій.  

Відділи маркетингу 
створюються в 
структурах регіональних 
ТПП, адміністраціях міст. 

В Україні відзначаються поодинокі, але при цьому достатньо успішні практики 
створення маркетингових підрозділів в органах місцевого самоврядування: у 
Львівській міській раді – відділ маркетингу і культурних індустрій, відділ 
містобудівного маркетингу, у Харківській міській раді – відділ маркетингу та 
менеджменту, в Івано-Франківську – відділ комплектації і маркетингу управління 
капітального будівництва. В Росії активно створюються маркетингові підрозділі 
муніципалітетів. У більшості муніципалітетів середніх та крупних міст розвинутих 
країн наявний департамент маркетингу. 

До вирішення 
маркетингових завдань 
залучаються фахівці з 
планування міського 
розвитку та 
спеціалізовані 
маркетингові агентства  

В Україні розпочалося поступове залучення фахівців до проведення 
маркетингових досліджень проблем міста, якості послуг, організації фестивалів, 
виставок, Днів міста тощо. Проблеми маркетингу територій обговорювалися на 
засіданні Клубу маркетологів у Дніпропетровську. Чернівецька міська рада 
активно співпрацює з Західною маркетинговою компанією (м. Чернівці) та з 
кафедрою маркетингу Чернівецького національного університету з розробки 
напрямків подієвого маркетингу як засобу просування міста. В той же час, саме по 
відношенню до маркетингу відмічається невігластво працівники органів місцевого 
самоврядування з невиправданою впевненістю у своїх маркетингових компетенція 
(при проведенні маркетингових досліджень, при просуванні міста, формуванні 
рекламної продукції, в процесах подієвого маркетингу, при формуванні 
маркетингових стратегій тощо).  

Відбувається офіційне 
затвердження 
маркетингових концепцій 
і стратегій 
територіальними 
органами управління 

У документах, що стосуються розробки Стратегій розвитку міста, наявні позиції, 
що стосуються маркетингових інструментів. У містах, що приймають «Євро-2012», 
розробляється: у Харкові «Маркетингова концепція проведення чемпіонату 
Європи з футболу 2012 р.»; у Донецьку – «Іміджева програма до Євро 2012»; у 
Львові – «Міська цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Львові», «Концепція 
волонтерської служби УЄФА ЄВРО 2012». У формуванні стратегій розвитку 
більшості міст України не тільки маркетингова складова виписана недостатньо, а 
й сама стратегія носить декларативний характер, пріоритети визначені нечітко. У 
розробці варіантів сценаріїв розвитку міста: не враховуються ризики, несприятливі 
фактори, загрози та можливості; проблематичним є визначення місця міста в 
системі політичних, соціальних та економічних відносин; не фіксуються 
конкурентні позиції міста по відношенню до сусідніх міст; не враховується 
інтеграція з національними, обласними ресурсами та напрямками розвитку.  

Герби і прапори, слогани 
і візуали створюються 
навіть на рівні 
муніципальних утворень. 

Практично кожний населений пункт України має розроблену гербову символіку, 
прапор та емблеми. Одночасно слід зазначити про некоректне використання 
геральдичних символів, слабку композицію елементів, відсутність змістовного 
навантаження слоганів, а головне відсутність системного послідовного брендингу міст.   

Державні та 
муніципальні органи 
влади організовують 
науково-практичні 
конференції та секції, 
навчання службовців з 
проблематики 
маркетингу територій 

Тематика заходів, присвячених територіальному, муніципальному маркетингу та 
спрямованих на просування міст України: «Місто, регіон, держава: економіко-
правові проблеми господарювання» (Донецьк), «Туризм та рекреація: стратегія 
розвитку напередодні ЄВРО-2012» (Львів), «Маркетинг сфер та галузей економіки 
регіону» (Чернівці), «Управління територіальними ресурсами міста з урахуванням 
соціальних потреб» (Обухів), Круглий стіл «Маркетинг територій в Україні: 
проблеми та перспективи» (Київ). 

Джерело: складено автором на основі [19] та власних коментарів  
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Роль соціально-етичного маркетингу полягає у формуванні механізмів узгодження потреб та 

інтересів муніципалітету, населення, бізнесу та суспільства загалом для забезпечення сталого 
економічного розвитку. Б.М. Голодець [10] принагідно порушує питання стосовно пріоритетності 
інтересів, адже соціальний маркетинг, який має справу із соціальними ідеями, завданнями чи 
конкретними діями, не є громадсько-орієнтованими, оскільки його діяльність спрямована на певні 
цільові групи, а не на все суспільство. Так, виконавчий комітет Львівської міської ради підписав 
рішення «Про заборону реалізації алкогольних напоїв» у стаціонарних об’єктах торгівлі та малих 
архітектурних формах з 22.00 до 10.00, Київська міська рада вводить обмеження щодо продажу і 
алкоголю, і тютюну. Такі заборони сприймаються в суспільстві неоднозначно, представники різних 
груп населення, відвідувачі, туристи, а головне представники торгівлі, висловлюють діаметрально 
протилежні думки стосовно їх введення, дій місцевих органів влади, механізмів вирішення проблеми. 
В цьому випадку муніципальний маркетинг, в рамках соціально-етичної концепції, оперує поняттям 
«мовчазна більшість», веденого В. Гордіним [11, с.93], як критерієм етичних норм, як системи 
координат, в рамках якої муніципалітет виробляє свою позицію щодо базової проблеми. Для 
наведеного прикладу, це – зниження криміногенної напруженості в містах та збереження здоров’я 
населення. Найголовніше, щоб, окрім міських органів влади, до реалізації цієї ідеї долучилися жителі, 
тобто ті, хто в даному випадку є «мовчазною більшістю», та великі торговельні мережі. Нехтувати 
інтересами та думкою останніх неможливо, оскільки у них є фінансові та юридичні ресурси для 
опротестування невигідних рішень, але муніципалітет має в своєму розпорядженні достатню кількість 
технологій переконання, інструментів стимулювання рішень і суспільного заохочення: міські нагороди, 
підтримка в ході реалізації інших проектів, умови оренди землі тощо.  

Концептуальні засади соціально-етичної орієнтації муніципального маркетингу, в деякій мірі 
сформовані в роботі О. Лащенко [17] (хоча автор прямо і не вказує на цю концепцію), яка, 
досліджуючи проблему цільових орієнтирів діяльності публічних інститутів на основі двох 
методологічних підходів, які орієнтують на задоволення потреб людини − техноорієнтованого та 
людиноорієнтованого, обґрунтувала необхідність їх взаємозв’язку та взаємодоповнення (табл.2).  

Таблиця 2 
Характеристика систем цілепокладання й управління в соціально-етичному маркетингу 

 
Критерії  Техноорієнтована Людиноорієнтована 

Кінцевий 
результат  

засоби задоволення потреб 
людини 

орієнтацію на задоволення потреб людини 

Засоби 
досягнення мети 

створення інфраструктури 
забезпечення потреб людей 

безпосереднє забезпечення потреб 

Показники вимірю-
вання результатів 

інфраструктурні показники індекс розвитку людини 

Зворотній зв’язок  відстеження статистичної 
інформації технічного типу  

відстеження соціальної інформації через опитування 
та анкетування  

Суб’єкти оцінки 
результатів 
заходів  

працівники органів управління  споживачі послуг  

Роль споживачів  пасивна – громадяни практично 
усунені від управління організацією 
власного життя, від участі в 
прийнятті рішень і плануванні, від 
контролю за діяльністю влади тощо 

активна – поява таких соціальних технологій і 
методів залучення громадян як референдуми і 
консультативні опитування, громадські слухання й 
обговорення, місцеві ініціативи як форми 
консультацій з громадськістю, стратегічне 
планування розвитку громади з участю 
представників відповідних спільнот тощо 

Процес прийняття 
рішень  

закритий процес прийняття рішень  прозорість, підзвітність та участь усіх зацікавлених 
сторін  

РОЗВИТОК КЕРОВАНИЙ СТАЛИЙ 
Складено автором на основі [17; 24] 

 
Відмовитися від одного механізму на користь іншого неможливо, тому саме концепція 

соціально-етичного маркетингу дає можливість забезпечити керований сталий розвиток міста (англ. 
managed sustainable urban development), який, як зазначає О. Лащенко [17], поєднує збалансоване 
функціонування трьох складових: екологічної, соціальної та економічної (рис. 1).  
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Рис.1. Трикутник цілей «Збалансований та стійкий просторовий розвиток» 
Джерело: Європейська перспектива просторового розвитку (ESDP) [34] 
 
Екологічний аспект сталого розвитку полягає в спрямуванні зусиль суспільства на збереження 

та раціональне використання природних ресурсів, регулювання діяльності господарюючих суб’єктів з 
позиції мінімізації негативного впливу їх діяльності на навколишнє середовище. Економічна складова 
сталого розвитку полягає в саморозвитку, основаному на високоефективних, ресурсозберігаючих, 
екологічно чистих та економних технологіях. Соціальна складова сталого розвитку полягає в створенні 
умов для особистості, для її особистого розвитку та самоосвіти. 

Прикладом реалізації соціально-етичної концепції в Україні є проект «Чисте місто», ініційований 
робочою групою «Національні проекти» Комітету Економічних Реформ при Президенті України. Цей 
проект є національним пріоритетом згідно з Указом Президента України від 08.09.2010 року № 895 і 
має на меті створення системи комплексів з переробки ТПВ (твердих побутових відходів). Суть 
проекту полягає у будівництві нових сучасних комплексів з переробки та утилізації твердих побутових 
відходів, системному вирішенні проблеми забруднення навколишнього середовища, припиненні 
нагромадження сміття на існуючих полігонах. Загальний соціальний ефект, очікуваний від проекту, 
полягає у вирішення критичної проблеми забруднення навколишнього середовища; створенні нових 
робочих місць; створенні нової індустрії переробки відходів. У результаті реалізації проекту 
позитивний ефект отримає як економіка країни, соціально-культурна сфера, так і кожен, окремо 
взятий громадянин. Так, ефект для економіки полягає у можливості  виробництва тепла і світла за 
рахунок переробленого сміття (до 500 тис. гкал на рік одним заводом), в економії країни на 
використанні газу за рахунок додаткових джерел отримання тепла (1 тонна відходів дорівнює 200 
літрам палива), у додаткових надходженнях до бюджету за рахунок прибутку сміттєпереробки, у 
виробництві сировини для будівництва доріг та матеріалів для будівельної галузі. Соціально-
культурна сфера, як і кожен громадянин зокрема, відчують покращення якості життя за рахунок 
поліпшення стану і чистоти навколишнього середовища міста. З відходів одержують енергію в усіх 
передових країнах світу. У Канаді працюють 17 сміттєспалювальних заводів, у США – 168, в Японії – 
1900, у Франції –170, у Швейцарії та Англії – 30, в Німеччині – 73, в Італії – 94, у Данії – 38. 
Екологічний ефект буде забезпечений завдяки зниженню небезпеки забруднення навколишнього 
середовища. 

У порядку денному Конференції Організації Об’єднаних Націй по населених пунктах (Хабітату) 
1996 р. в Стамбулі [21] були визначені цілі сталого розвитку населених пунктів, які полягають у 
створенні таких суспільств, в яких наявні ресурси будуть використовуватися ефективно відповідно до 
потенційної місткості екосистем, з урахуванням підходу, заснованого на принципі передбачливості, і 
шляхом надання всьому населенню, насамперед особам, які належать до груп, що знаходяться у 
вразливому і несприятливому становищі, рівних можливостей для здорового, безпечного і 
продуктивного життя в гармонії з природою і з повагою до його культурної спадщини, духовних і 
культурних цінностей, завдяки яким забезпечується економічний і соціальний розвиток та охорона 
навколишнього середовища. В. Рубцов [25] вказує, що відповідно до рішень, прийнятих на Зустрічі на 
вищому рівні «Планета Земля» (Ріо-де-Жанейро, 1992), на 19-й сесії ООН (Нью-Йорк, 1997), на 
всесвітньому самміті в Йоганнесбурзі (2002), Україна взяла зобов'язання розробити й реалізувати 

Просторовий 
стійкий розвиток 

ESDP 

Суспільство  

Економіка   
Оточуюче 
середовище 
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національну концепцію переходу до стійкого розвитку. Україна повинна шукати власні шляхи до 
заощадження невідновлюваних ресурсів, істотного зниження забруднення природного середовища, 
підвищення й утримання на високому рівні якості життя для більшості населення. Нам імпонує думка 
вченого, що, реалізуючи основний принцип сталого розвитку – нестатки сьогодення не повинні 
задовольнятися за рахунок майбутніх поколінь, необхідно розуміти важливість внеску тих поколінь, які 
вийшли із працездатного віку й активної фази життя і які майже втратили вплив на рішення влади. В 
контексті проблем місцевого самоврядування йде мова про необхідність створення критеріїв і 
орієнтирів сталого функціонування і розвитку для конкретних людських поселень, визначення шляхів 
переходу поселень до режиму сталого розвитку, створення середньо- і довгострокових програм 
сталого міського розвитку.  

Практична реалізація концепції стійкого збалансованого розвитку міста знайшла своє 
відображення в тематиці виставки ЕКСПО-2010 в Шанхаї – «Краще місто. Краще життя» (нім. Better 
City, Better Life) [4], адже містам належить майбутнє, і перед ними стоять крупні виклики. Виставка 
була спрямована на ідею збалансованого та стійкого розвитку, на усіх рівнях стійкості: соціальному, 
економічному та екологічному. Кожна з 240 країн та міжнародних організацій представлених на 
виставці, презентували шляхи до сталого міського розвитку, до більш кращого життя у містах 
майбутнього: Польща робить ставку на багаторазову переробку натуральних матеріалів, Люксембург 
– на великі площі зелених насаджень, Канада на спеціальну систему використання дощової води, Чилі 
– на сади на дахах. Тема павільйону Німеччини була ще конкретнішою «balancity» («balance» та 
«city»), що уособлює баланс між оновленням та збереженням, між міським розвитком та дбайливим 
ставлення до природи. Мова йде про інноваційне стійке міське планування під гаслом «Міська 
інфраструктура як живий процес»: будинок для представників декількох поколінь у Штутгарті, 
«зелений пояс» у Кельні, «селище з плюсовою енергією» у Фрайбурзі, місто геліоенергетики. . 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в основу соціально-етичної концепції 
муніципального маркетингу покладена філософія функціонування муніципального утворення, яка 
базується на принципах соціальної, екологічної та економічної відповідальності муніципальних 
суб’єктів, метою якої є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста. В Україні 
соціально-етична концепція муніципального маркетингу, як і концепція сталого розвитку, незважаючи 
на визнання актуальності і важливості ідей, поки що, не має можливості реалізуватися повною мірою 
через недостатню фінансову, ресурсну, організаційну та методичну підтримку. Також необхідно 
зазначити, що світові тенденції розвитку муніципального управління характеризуються зрушенням від 
ієрархічних відомчих моделей влади до мережних, інформаційних, гнучких моделей [20], тому 
актуалізується роль партнерської концепції муніципального маркетингу (концепції інтеграційного 
маркетингу, концепції маркетингу взаємовідносин), можливість реалізації якої в Україні є предметом 
наших подальших досліджень.  
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визначено її сутність як філософії муніципального управління. Описано теоретичні та прикладні 
аспекти реалізації соціально-етичної концепції муніципального маркетингу. Запропоноване 
визначення муніципального маркетингу, виходячи з цілей збалансованого та стійкого розвитку 
міста.  

Ключові слова: концепція муніципального маркетингу, належне управління, соціальна 
відповідальність, стійкий збалансований розвиток міста. 

 
Аннотация 

Освещена актуальность социально-этической концепции муниципального маркетинга и 
определена ее сущность как философии муниципального управления. Описаны теоретические и 
прикладные аспекты реализации социально-этической концепции муниципального маркетинга. 
Предложенно определение муниципального маркетинга, исходя из целей сбалансированного и 
устойчивого развития города.  

Ключевые слова: концепция муниципального маркетинга, надлежащее управление, 
социальная ответственность, устойчивое сбалансированное развитие города.  

 
Annotation 

The urgency of the social-ethical concept of municipal marketing is highlighted and its essence as the 
philosophy of municipal management is defined. The theoretical and applied aspects of realization of the 
social-ethical concept of the municipal marketing are described. The definition of municipal marketing on the 
basis of balanced and stable development of the city is offered. 

Key words: concept of municipal marketing, proper management, social responsibility, stable 
balanced development of the city. 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Трансформаційні перетворення в економічній і соціальній сферах 

країни спрямовані на побудову економічної системи, що ґрунтується на ринкових відносинах. В умовах 
виходу економіки України з кризи та її інтеграції у світове співтовариство особливого значення 
набуває проблема формування кадрового потенціалу, спроможного забезпечити ефективне 
управління торговельним підприємством. 

Успішне вирішення проблеми відтворення, розвитку й використання кадрового потенціалу 
формуватиме основу ефективної системи управління підприємством, забезпечить відродження 
престижності праці та підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що 
дослідження, які здійснювалися, дуже різнобічні. Так, Н. Краснокутська, О. Федонін, І. Рєпіна та 
О. Олексик дослідили й детально описали теоретико-методологічні аспекти формування та 
оцінювання потенціалу підприємства [1–2], тоді як Т. Білорус вивчала інформаційне забезпечення 
прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту [3]. Вдалою є робота М. Якуби та 
У. Павлюк [4], у якій вони визначили кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу 
підприємства в умовах глобалізації. Але питанням практичного використання їхніх методологічних 
напрацювань на рівні торговельних підприємств, на жаль, приділена не належна увага. 

Постановка завдання. Завданням даної статті є дослідження джерел формування кадрового 
потенціалу торговельного підприємства як основи складової його стратегії розвитку, а також побудова 
причинно-наслідкової діаграми з проблеми подолання низького рівня кадрового потенціалу 
торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Всі джерела фінансових ресурсів можна поділити 
на три групи: власні фінанси, позикові кошти та залучені фінансові кошти [5, с. 132]. 

На даний момент більшість досліджуваних торговельних підприємств м. Києва повністю 
орієнтується на власні фінансові ресурси. Всі проекти 2008–2010 рр., що впроваджувались на 
торговельних підприємствах, були фінансовані за рахунок власних коштів підприємств (це пов’язано з 
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наслідками фінансово-економічної кризи, а саме великі відсоткові ставки на позиковий капітал). 
Основне джерело цих коштів – нерозподілений прибуток, що є частиною прибутку, який призначений 
для капіталізації, тобто для реінвестування. Це одна з основних форм резерву власних ресурсів 
торговельного підприємства, що забезпечують його розвиток. 

Забезпечення ефективного функціонування підприємства значною мірою залежить від 
кадрового потенціалу. Тому, підвищення ефективності управління ним потребує значних 
капіталовкладень. 

В роботі визначено такі додаткові джерела фінансування торговельного підприємства: 
- ліквідація нерентабельних товарів та товарів, що мають низьку оборотність на постійній основі 

або тимчасову низьку оборотність. Оборотність коштів в цьому випадку низька, а товар за час 
перебування на складі втрачає свою вартість. Пропонується купівля даного товару лише під певний 
проект, на умовах передоплати; 

- оптимізація товарних запасів на складах; 
- здача в оренду приміщень, що не використовуються торговельним підприємством, або 

використовуються неефективно. Після оптимізації складських запасів підприємство зможе отримувати 
додатковий прибуток за рахунок здачі в оренду цих приміщень; 

- модернізація основних засобів зі швидкою окупністю; 
- оптимізація чисельності працівників. Розрахунок можливих скорочень персоналу або 

збільшення виконуваної роботи, розрахувавши робочі простої та марно витрачений час за день 
роботи працівника. 

Окрім залучення фінансових ресурсів, підприємство потребуватиме покращення якості 
кадрового потенціалу підприємства. Акцент потрібно зробити саме на якості, оскільки процес 
впровадження нововведень досить складний та потребує ефективного управління ним. 

Проблему низького рівня кадрового потенціалу було досліджено за допомогою причинно-
наслідкової моделі К. Ісікава (рис. 1). 
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Рис. 1. Причинно-наслідкова діаграма Ісікава проблеми подолання низького 
рівня кадрового потенціалу підприємства 
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Формування кадрового потенціалу торговельного підприємства повинно відбуватись на 
постійній основі, а його збільшення можливе за рахунок покращення якості – шляхом підвищення 
кваліфікації персоналу, проведення тренінгів і психологічних занять для розуміння зацікавленості та 
настрою працівників, а також розробки ефективної системи преміювання та стимулювання. 

На рис. 2 міститься запропонована система тренінгів для розвитку персоналу торговельного 
підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система тренінгів всебічного розвитку персоналу торговельного підприємства 
 
Теорією і практикою доведено [5, с. 130], що мотивація праці є основою підвищення її 

продуктивності, ефективного використання трудових ресурсів і забезпечення конкурентоспроможності 
функціонування підприємств. 

Управління трудовими ресурсами є одним із найскладніших, тому що враховуються 
індивідуальні характеристики кожного працівника. Особлива складність при використанні кадрового 
потенціалу полягає в тому, що персонал торговельного підприємства одночасно є об’єктом і суб’єктом 
управління [6, с. 171]. Суб’єктом управління персонал виступає у ролі керівників різних рівнів 
управління, тобто тих осіб, які беруть участь у формуванні й реалізації планів торговельного 
підприємства на майбутнє, координуючи та контролюючи безпосередніх учасників операційного 
процесу (як об’єктів управління), використовуючи мотиваційні механізми з метою спонукання їх до 
високопродуктивної діяльності. 

За результатами проведеного дослідження доведено, що головним фактором активізації 
діяльності працівників та ефективного використання кадрових ресурсів у сучасних умовах 
господарювання є система оплати праці. Тому, важливим елементом кадрового потенціалу 
підприємства є розподіл винагороди між працівниками, яка повинна базуватися на бальному 
оцінюванні, що переводиться в інтегруючий коефіцієнт оцінювання результатів праці персоналу, що 
дозволяє коригувати розмір стимулюючих виплат, а також винагороди за підсумками роботи 
торговельного підприємства. 

Використання такого оцінювання передбачає розробку рівнів кожного показника за 
п’ятибальною системою [7, с. 55]. 

При впровадженні бального оцінювання для кожного показника розробляється система рівнів 
показників і бальне оцінювання цих рівнів. 

Аналогічна шкала бального оцінювання має бути розроблена і затверджена за кожним 
показником на основі чого створюється система бального оцінювання (табл. 1). 

Для отримання більш повної інформації щодо заданої проблематики, нами було проведене 
анкетування персоналу 26-ти досліджуваних торговельних підприємств. За організаційно-правовою 
формою досліджені торговельні підприємства розподіляються таким чином: 8 товариств з обмеженою 
відповідальністю, 9 приватних і публічних акціонерних товариств. У свою чергу, за розміром 
підприємства до 15 осіб складають 65,4 %, тоді як більше 15 осіб мають 34,6 % від загальної кількості 
підприємств. 
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Таблиця 1 
Система бального оцінювання результатів праці за показниками 

 
Бальна оцінка з урахуванням питомої ваги 

кожного показника Фактори і показники оцінювання Коефіцієнт 
1бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

I. Підготовка 
1. Освіта 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 
2. Досвід і компетентність 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
II. Відповідальність 
3. Своєчасність і повнота виконання 
функціональних обов’язків 0,15 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 

4. Своєчасність та якість прийнятих рішень 0,15 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 
5. Складність функціональних обов’язків 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 
III. Управління 
6. Ступінь управління 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 
7. Характер управління 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 
8. Масштаби управління 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 
IV. Особисті якості 
9. Активність та ініціатива в роботі  0,15 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 
10. Прагнення до підвищення кваліфікації та 
впровадження передового досвіду 0,20 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

ВСЬОГО 1,00 х х х х х 
Коефіцієнт в даній системі балів розраховувався методом ранжування. Тобто, всі фактори і 

показники оцінювання були прийняті за одиницю, а потім, відповідно до їх вагомості, кожному з них 
присвоювалась відповідна частка. Таким чином, найбільш важливим показником оцінювання було 
«прагнення до підвищення кваліфікації та впровадження передового досвіду», якому присвоєно 0,20, 
а менш вагомим – «освіта», «складність функціональних обов’язків», «ступінь управління», «характер 
управління» та «масштаби управління» по 0,05. 

Таке оцінювання має проводитись один раз на рік. Воно дає змогу керівництву торговельного 
підприємства вжити заходів щодо стимулювання персоналу, який працює з високою продуктивністю. 
На кожного працівника заповнюється спеціальна картка за даними показниками. Приклад такої картки 
на працівників досліджуваних торговельних підприємств наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Картка бального оцінювання результатів праці персоналу досліджуваних торговельних 

підприємств за показниками 
 

Бальна оцінка з урахуванням питомої ваги 
кожного показника Фактори і показники оцінювання Коефіцієнт 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 
I. Підготовка 
1. Освіта 0,05     0,25 
2. Досвід і компетентність 0,10    0,40  
II. Відповідальність 
3. Своєчасність і повнота виконання 
функціональних обов’язків 0,15     0,75 

4. Своєчасність та якість прийнятих рішень 0,15    0,60  
5. Складність функціональних обов’язків 0,05     0,25 
III. Управління 
6. Ступінь управління 0,05  0,10    
7. Характер управління 0,05 0,05     
8. Масштаби управління 0,05 0,05     
IV. Особисті якості 
9. Активність та ініціатива в роботі 0,15   0,45   
10. Прагнення до підвищення кваліфікації та 
впровадження передового досвіду 0,20    0,80  

ВСЬОГО 1,00 0,10 0,10 0,45 1,80 1,00 
* Загальна сумарна оцінка – 3,45 бала. 
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Ці картки на торговельних підприємствах аналізує група експертів під керівництвом директора. 
На підставі цих оцінок приймаються відповідні рішення щодо заохочення працівників та 
диференціюються розміри заохочення при нарахуванні винагороди за підсумками роботи, а також при 
розподілі прибутку, винагород за результатами роботи, заохочень за вислугу років та інших 
заохочувальних виплат. 

Чим ефективніший організаційно-економічний механізм, чим сильніший його стимулюючий 
вплив на діяльність, тим з меншими витратами живої та уречевленої праці задовольняється ринковий 
попит [8, с. 47]. 

Досліджувані торговельні підприємства як соціальні системи являють собою групу працівників, 
об’єднану загальною поставленою метою і складають унікальну характеристику цього єднання. Ці 
системи формуються за допомогою встановлення і розвитку зв’язків між окремими їх елементами 
(працівниками). 

Зв’язки існують доти, поки існує причина, заради якої була створена система [9, с. 69]. З 
досягненням мети, якщо інших причин не виникає, зв’язки розриваються і ціле розпадається на окремі 
незалежні елементи. Надійність зв’язків між елементами досліджуваних торговельних підприємств в 
значній мірі обумовлена відносинами управління. Ці відносини створюють можливість керівництву 
виробляти управлінські команди, а персоналу – забезпечувати готовність їх виконувати. 

Таким чином, керівництву досліджуваних торговельних підприємств потрібно розробити нові 
положення про преміювання працівників та встановити винагороду за підсумками роботи додатково 
до системи оплати праці, а також покращити систему нематеріального стимулювання та створити 
сприятливу атмосферу у колективі, що вплине на ефективність управління кадровим потенціалом 
торговельного підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. У даній статті побудовано причинно-наслідкову 
діаграму К. Ісікава з проблеми подолання низького рівня кадрового потенціалу та оцінено джерела 
його формування. Проведений аналіз показав, що використання цих джерел може призвести до 
підвищення рівня кадрового потенціалу торговельного підприємства. 

Перспективним видається подальше дослідження щодо оцінювання внеску джерел формування 
кадрового потенціалу у збільшення людського капіталу торговельного підприємства. 
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Анотація 

В даній статті висвітлена причинно-наслідкова діаграма Ісікава з проблеми подолання 
низького рівня кадрового потенціалу з оцінкою джерел його формування. Показано, що 
використання цих джерел може призвести до підвищення ефективності управління кадровим 
потенціалом та підвищення рівня кадрового потенціалу торговельного підприємства. 

Ключові слова: кадровий потенціал, джерела фінансування кадрового потенціалу, система 
оплати праці. 
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Аннотация 

В данной статье освещена причинно-следственная диаграмма Исикавы по проблеме 
преодоления низкого уровня кадрового потенциала с оценкой источников его формирования. 
Показано, что использование этих источников может привести к повышению эффективности 
управления кадровым потенциалом и повышения уровня кадрового потенциала торгового 
предприятия. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, источники финансирования кадрового потенциала, 
система оплаты труда. 

 
Annotation 

This article highlights the cause-effect Ishikawa diagram to problems of overcoming low levels of 
human resources with the assessment of the sources of its formation. Shown that the use of these sources 
may improve the management of human resources and improve human resource capacity of commercial 
enterprise. 

Key words: HR-potential, financial resources, payment system of labour. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО 
ПРОГНОЗУВАННЯ МІСТКОСТІ РИНКУ СПОЖИТКОВИХ 

ТОВАРІВ 
 

Постановка проблеми. Місткість споживчого ринку визначає обсяг і натурально – речову 
структуру виробництва і споживання спожиткових товарів і послуг населенню. Будучи складовою 
товарного ринку, споживчий ринок залежно від економічної сутності об’єктів обміну поділяється на 
ринок спожиткових товарів та ринок послуг. 

Дослідження ринку спожиткових товарів у цілому по Україні органічно пов’язане з аналізом 
формування ринків окремих регіонів. Відстеження регіональних ринків має на меті доповнити та 
скоригувати характеристики розвитку загального ринку з урахуванням особливостей, що характерні 
для певних територій, на яких працює конкретне підприємство роздрібної торгівлі (місцевий або 
локальний ринок). Ситуація, яка складається на ринку спожиткових товарів в цілому та на окремому 
локальному ринку підприємства роздрібної торгівлі, обумовлює переважну частину рішень в сфері 
продаж, які ухвалюються на рівні підприємства.  

Виходячи з цього для підприємства роздрібної торгівлі при прогнозуванні обсягів продажу 
товарів важливим є попереднє визначення величини місткості ринку спожиткових товарів у 
перспективному періоді.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика прогнозування місткості ринку 
спожиткових товарів вже не одне десятиліття знаходиться в полі зору науковців та практикуючих 
фахівців. Ще за радянських часів були здійснені ґрунтовні наукові дослідження методологічних засад 
вивчення попиту, методичних підходів до його прогнозування. Серед дослідників того часу вагомий 
внесок у розроблення методичних підходів до прогнозування місткості ринку внесли такі науковці як 
Ф.О. Крутіков, Л.Ф. Столмов, Л.В. Архіпова, Н.Ф. Байов, О.А. Спірін, Г.П. Фомін та ін. 

Трансформація економіки України, пов’язана з переходом від соціалістичних засад на ринковий 
механізм господарювання, спричинила втрату інтересу до напрацювань радянських вчених у даній 
галузі. Прогнозування товарообороту підприємств роздрібної торгівлі почало базуватися не на 
попередній оцінці ринкових можливостей, а на простій екстраполяції минулих історичних даних та 
врахуванні ресурсних обмежень підприємства (товарних, трудових, фінансових, просторових). 

Про поновлення інтересу до проблематики прогнозування місткості ринку спожиткових товарів 
свідчить значна кількість публікацій науковців з даного напряму досліджень, серед яких можна 
відмітити напрацювання Г.Л. Азоєва, Л.І. Бушуєвої, Г.М. Богославець, С.С. Герасименка, 
Є.П. Голубкова, І. Качалова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мініна, Л.Г. Рождєственської, І.В. Пєтухової, 
Н.В. Пєтухової та цілого ряду практикуючих фахівців. 
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Вище наведене дозволяє констатувати, що в сучасній науковій і практичній фаховій літературі 
накопичений великий досвід визначення місткості ринку спожиткових товарів як необхідної умови для 
достовірного вивчення і прогнозування розвитку держави, ринків, підприємств, товарів, поведінки 
споживачів. Проте відсутність узагальнених розробок визначила потребу впорядкування процесу 
прогнозування місткості ринку спожиткових товарів за рядом послідовних етапів.  

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка науково обґрунтованих підходів до 
прогнозування місткості ринку спожиткових товарів, на основі на врахування існуючого практичного 
досвіду.    

Виклад основного матеріалу дослідження. Доцільно погодитися з тлумаченням місткості 
ринку спожиткових товарів як фактичного або можливого обсягу реалізації товарів населенню 
протягом певного періоду та у відповідних географічних межах ринку [1, с. 201], що акцентує увагу на 
просторово-часовій визначеності місткості ринку.  

Базуючись на даному визначенні, послідовність прогнозування місткості ринку спожиткових 
товарів, на нашу думку, має наступний вигляд (рис.1). 

 
Рис.1. Етапи прогнозування місткості ринку спожиткових товарів  

 
Крок 1. Визначення горизонту прогнозування місткості ринку спожиткових товарів.  
Традиційно виокремлюють три типи прогнозів: довгостроковий (на 5 та більше років), 

середньостроковий та короткостроковий (на 1 рік та менше). 
Довгострокові прогнози насамперед здійснюються з метою адаптації підприємства до змін на 

ринку, у випадку розроблення нових товарів і підготовки до виведення їх на ринок.   
І. Качалов [2] зазначає, що ретельне вивчення закономірностей ринку дозволить спрогнозувати 

його місткість на 8-10 років вперед, а в окремих випадках і на 10-20 років вперед.   
Короткострокові прогнози місткості ринку сприяють розробленню тактики протистояння 

конкурентам, визначенню обсягів товарообороту на кожен місяць з урахуванням сезонності, 
коригуванню існуючого асортименту товарів та потреби у персоналі тощо.  

Крок 2. Визначення виконавців робіт з прогнозування місткості ринку спожиткових товарів. 
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Оцінка місткості ринку може здійснюватися відповідними фахівцями підприємства роздрібної 
торгівлі або із залученням спеціалізованих агентств, дослідницьких організацій, які за замовленням 
підприємства проведуть спеціальні дослідження. 

Формування ринку маркетингових досліджень в Україні за даними ВГО «УАМ» відносять до 
кінця 1980-х років, коли з’явилася перша дослідницька компанія. Сьогодні ринок маркетингових 
досліджень налічує більше 100 дослідницьких компаній. Переважна більшість їх знаходиться в Києві. 
Існують також регіональні компанії, які сконцентровані переважно по наступних регіонах: 
Дніпропетровськ, Донецьк, Вінниця, Львів, Кривий Ріг. 

Отримавши від дослідницької організації варіанти оцінок місткості ринку на перспективу 
необхідно провести їх експертизу з метою визначення остаточного прогнозного значення. 

Прогнозування місткості ринку спожиткових товарів відповідними фахівцями підприємства 
роздрібної торгівлі здійснюється у наступній послідовності.  

І етап. Визначення ринкових факторів та збір необхідної інформації.   
Місткість ринку спожиткових товарів формується під впливом великої кількості факторів, кожен з 

яких може в певних ситуаціях як стимулювати ринок, так і стримувати його розвиток, обмежуючи при 
цьому місткість. Всю сукупність факторів можна поділити на дві групи: загального і специфічного 
характеру [3].  

Загальними є соціально-економічні фактори, які визначають місткість ринку будь-якого товару: 
обсяг і структура товарної пропозиції, в тому числі по підприємствах-виробниках; асортимент і якість 
виготовленої продукції; розміри експорту по даній товарній групі або товару; розміри імпорту по даній 
товарній групі або товару; досягнутий рівень життя і потреб населення; купівельна спроможність 
споживачів, рівень і співвідношення цін на товари; кількість споживачів; кількість покупців; ступінь 
насиченості ринку; стан збутової, торговельної і сервісної мережі; географічне розташування ринку та 
ін. 

У теперішній час стан ринку підвладний значному впливу таких процесів, як введення нових 
грошових одиниць, митних обмежень, інфляція тощо. 

Специфічні фактори визначають розвиток ринків окремих товарів, причому кожен ринок має 
характерні лише для нього фактори. До числа специфічних факторів відносять: розмір і склад 
гардеробу, природно-кліматичні умови, зміни моди, національно-побутові традиції (для ринків тканин, 
одягу і взуття); досягнутий рівень забезпеченості, строки фізичного і морального зносу, зростання 
житлового будівництва, розвиток прокатної мережі, раціоналізація побуту, зростання цін на 
енергоносії (для товарів тривалого користування).  

У якості джерел інформації для оцінки місткості ринку можуть бути використані:    
1) Джерела первинної інформації – отримання нової інформації за результатами спеціально 

організованого дослідження (польові дослідження).   
2) Джерела вторинної інформації - дані з відкритих джерел (кабінетне дослідження).   
ІІ етап. Вибір форми прогнозування місткості ринку спожиткових товарів.  
Прогнози місткості ринку спожиткових товарів можуть бути отримані у таких формах [4]:  
1. Точковий прогноз – передбачає визначення конкретного числа, що характеризує прогнозну 

місткість ринку (такий прогноз можна назвати детермінованим). 
2. Інтервальний прогноз – передбачає встановлення меж, всередині яких буде знаходитися 

прогнозоване значення місткості ринку.  
3. Прогноз розподілу ймовірностей – ґрунтується на розумінні місткості ринку спожиткових 

товарів як випадкової величини – величини, яка в результаті спостереження приймає те або інше 
значення, заздалегідь невідоме і залежне від випадкових обставин [5]. В такому випадку необхідно 
визначити ймовірність набуття місткістю ринку спожиткових товарів того чи іншого значення в межах 
груп встановлених локалізуючих інтервалів у прогнозному періоді. 

Виходячи з рівня підготовки відповідних фахівців та наявності програмного забезпечення для 
реалізації окремих розрахункових функцій, може бути обрана будь-яка з представлених форм 
прогнозу місткості ринку спожиткових товарів. Проте сучасний стан здійснення прогнозних розрахунків 
на реальних підприємствах роздрібної торгівлі свідчить про пріоритетність для практичного 
застосування точкового прогнозу.     

ІІІ етап. Вибір методів прогнозування місткості ринку спожиткових товарів. 
Детерміноване прогнозування місткості ринку спожиткових товарів полягає в обґрунтуванні 

на основі використання різних методів сукупних точкових значень обсягів споживання конкретної групи 
товарів в певному часовому періоді.  

При прогнозуванні місткості ринку спожиткових товарів слід враховувати специфіку окремих 
ринків і груп товарів. Прогнозуючи місткість ринку продовольчих товарів, слід враховувати відсутність 
на цьому ринку відкладеного попиту і взаємозамінювання товарів, які входять до нього. Місткість ринку 
прогнозується за принципами від загального до часткового, тобто спершу визначається місткість 
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усього ринку продовольчих товарів, далі – продуктів тваринництва і рослинництва, а потім 
розраховуються показники для підгруп однорідних товарів і, нарешті – ринки окремих товарів. 

При визначенні місткості ринку непродовольчих товарів треба враховувати, що вони є 
предметами багаторазового використання і споживаються з обсягу купівлі не тільки поточного, але й 
минулого періоду. Річне споживання може бути як вищим, так і нижчим за річне придбання. Тому до 
розрахунків необхідно додати матеріали вибіркових обстежень намірів певних груп населення щодо 
фактичного та бажаного набору товарів, строків їх морального та фізичного старіння тощо. У такому 
разі прогноз розробляється від часткового до загального. 

Узагальнено підходи до прогнозування детермінованої величини місткості ринку спожиткових 
товарів та відповідні їм методи, доповнені за [6], можна представити наступним чином:  

І. Підхід на основі макроекономічних та галузевих показників: метод взаємозв’язку місткості 
ринку і основних макроекономічних показників; метод відсотку від валового внутрішнього продукту або 
роздрібного ринку; метод виручки на працівника. 

ІІ. Підхід на основі споживання: метод прожиткового мінімуму; метод бюджету достатку; 
метод раціонального бюджету; метод фактичного споживчого бюджету (через питоме душове 
споживання); метод поведінки покупців. 

 ІІІ. Економіко-статистичний підхід: екстраполяція динамічного ряду; трендові моделі; на 
основі кривих життєвого циклу; факторні моделі. 

ІV. Евристичний підхід: методи середньої оцінки за індивідуальними оцінками експертів; метод 
оптимістичних, песимістичних і імовірнісних думок експертів; метод комісії; метод Дельфі; метод 
зведеного індексу готовності придбання товарів цільовими споживачами; метод аналогій; нейронні 
мережі. 

Інтервальний прогноз базується на використанні методу теорії нечітких множин, фундатором 
якої вважають Лотфі Аскера Заде, та передбачає експертне визначення локалізуючих інтервалів для 
змінних, які покладені в основу алгоритму визначення місткості ринку спожиткових товарів і побудову 
функції приналежності з урахуванням експертних думок.   

Реалізувати на практиці прогноз місткості ринку як прогноз ймовірності того, що вона буде 
вести себе тим або іншим чином (зростати, зменшуватися, знаходитися в деяких межах тощо), можна 
на основі використання нейронних мереж. Крім цього, розв’язання математичної задачі моделювання 
випадкової величини може бути реалізоване за допомогою методу Монте-Карло.  

ІV етап. Варіативне прогнозування місткості ринку спожиткових товарів. 
Наголошуємо на доцільності обов’язкового використання при прогнозуванні місткості ринку 

спожиткових товарів підходу, який базується на дослідженні середньодушового споживання. Проте до 
більш точних результатів приведе прогноз, визначений на основі використання методів з кожного із 
підходів, які характеризуються врахуванням різних факторів і обмежуючих параметрів. При чому у 
межах кожного підходу можуть бути визначені різні сценарії майбутнього розвитку ринку – 
песимістичний, реалістичний та оптимістичний. 

V етап. Визначення остаточного прогнозного значення місткості ринку спожиткових товарів.  
Дослідження фахової літератури, в якій висвітлювалися способи експертного встановлення 

вагомостей [7; 8], дозволило запропонувати два підходи до визначення остаточної прогнозної 
детермінованої величини місткості ринку спожиткових товарів за наявності декількох її оцінок – 
інтуїтивний та розрахунковий вибір.  

Інтуїтивний вибір базується на інтуїції та досвіді прогнозиста, який обирає із можливих 
варіантів найбільш ймовірний.  

Розрахунковий вибір базується на використанні наступних можливостей: 
1. Врахування отриманих прогнозних оцінок місткості ринку спожиткових товарів: 
1.1. Розрахунок середньої арифметичної простої між усіма варіантами прогнозних оцінок 

місткості ринку спожиткових товарів – для випадків, коли різні методи дають несуттєві відмінності у 
результатах розвитку ринку.  

1.2. Розрахунок середньої арифметичної зваженої між усіма варіантами прогнозних оцінок 
місткості ринку спожиткових товарів, що базується на встановленні експертами ймовірностей 
отримання кожної з прогнозних оцінок, які виступають у якості вагових коефіцієнтів.     

1.3. Аналіз отримання максимальної та мінімальної величини прогнозних оцінок місткості ринку 
спожиткових товарів – передбачає послідовний аналіз різних методів з метою з’ясування причин 
отримання максимальної та мінімальної оцінок, в результаті чого визначається зона, в якій результати 
прогнозування місткості ринку за різними методами починають співпадати. 

Розходження у результатах між різними методами і сценаріями залежно від тривалості строку 
прогнозування можна визначити наступним чином (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Припустимі розходження між результатами прогнозування місткості ринку спожиткових 

товарів [2, с. 154] 
 

Строк прогнозу Максимальне розходження між методами і сценаріями, % 
Короткостроковий (1 рік) 10 
Середньостроковий (3 роки) 15-20 
Довгостроковий (7 років) 30-40 

 

2. Врахування отриманих прогнозних оцінок місткості ринку спожиткових товарів та 
характеристик використаних методів прогнозування:  

2.1. Розрахунок середньої арифметичної зваженої між усіма варіантами прогнозних оцінок 
місткості ринку спожиткових товарів, що базується на встановленні експертами вагомості 
використаних методів прогнозування, які виступають у якості вагових коефіцієнтів. Вагомість 
визначається виходячи із загального уявлення експерта щодо переваг, недоліків, можливостей та 
обмежень у використанні кожного із використаних методів прогнозування.      

2.2. Розрахунок зважених середніх рангів для кожної прогнозної оцінки місткості ринку 
спожиткових товарів, що базується на встановленні експертами вагомості характеристик використаних 
методів прогнозування та їх оцінки за оціночною шкалою, наприклад, 10-ти бальною (визначення 
рангів): 

∑

∑

−

=

⋅
= n

і

n

і
і

В

ВР
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1 ,                         (1) 

де     Рі – ранг оцінки характеристики використаного методу прогнозування для і-ї прогнозної 
оцінки місткості ринку спожиткових товарів; 

          Ві – вагомість характеристики використаного методу прогнозування; 
          n – загальна кількість характеристик використаних методів прогнозування.  
Обирається прогнозна оцінка місткості ринку спожиткових товарів, що за результатами 

розрахунків отримала найбільший середній ранг. 
Нами пропонуються наступні характеристики методів прогнозування, які можуть виступати у 

якості критеріїв вибору остаточного прогнозу місткості ринку спожиткових товарів: 
− Простота збору вихідних даних.  
− Простота розрахунків.  
− Наявність вихідних даних в інформаційних системах підприємства. 
− Використання історичних даних.  
− Врахування факторів невизначеності.  
− Врахування експертної оцінки.  
− Наявність механізмів перевірки точності прогнозу. 

2.3. Розрахунок зважених середніх рейтингів для кожної прогнозної оцінки місткості ринку 
спожиткових товарів – найбільш складний спосіб з точки зору застосовуваного математичного 
інструментарію, проте дозволяє визначити остаточний прогноз місткості ринку спожиткових товарів з 
урахуванням безлічі критеріїв. Методика, покладена в основу розрахунків, у зарубіжній літературі має 
назву аналітичний ієрархічний процес [7] та базується на використанні зважених оцінок на підставі 
надійного і погодженого методу присвоєння оцінок та вагових коефіцієнтів. Передбачається попарне 
порівняння прогнозних оцінок місткості ринку спожиткових товарів за кожною характеристикою 
використаного методу прогнозування, щоб визначити відносну вагомість кожної характеристики і 
таким чином встановити вагові коефіцієнти.  

Прогноз місткості ринку являє собою добуток прогнозної місткості ринку у натуральному виразі 
на середню ціну на ринку.   

Кінцева роздрібна ціна товару є показником того, скільки конкретний покупець може оплатити і 
платить за конкретний товар на території того регіону, де працює підприємство роздрібної торгівлі. 
Саме роздрібна ціна безпосередньо впливає на обсяг покупок (цінова еластичність).  

У фаховій літературі пропонується використовувати метод технічного аналізу – прогнозування 
цін за допомогою розгляду графіків руху ринку за попередні періоди часу та нейронні мережі.   

За відсутності у відповідних фахівців підприємства роздрібної торгівлі спеціальних знань та 
досвіду проведення технічного аналізу, настроювання нейронних мереж, необхідного програмного 
забезпечення при прогнозуванні середньої ринкової ціни товару можна відкоригувати ціну, що 
фактично склалася у передпрогнозному періоді, на очікуваний темп інфляції.  
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VІ етап. Коригування остаточного прогнозного значення місткості ринку на вплив нових факторів 
зовнішнього середовища.  

Одночасне врахування впливу минулих та нових факторів на прогнозну величину місткості 
ринку спожиткових товарів може бути передбачене лише при використанні евристичного підходу, коли 
експерти спираються на минулі тенденції розвитку ринку і одночасно можуть брати до уваги появу 
нових факторів впливу.    

При прогнозуванні місткості ринку спожиткових товарів на основі перших трьох розглянутих 
підходів більшою або меншою мірою враховується вплив тільки минулих факторів. Поява нових 
факторів і їх можливий вплив на розміри місткості ринку в натуральному виразі та на ціни як в 
короткострокову, так і в довгостроковому періодах, вимагають використання моделей аналізу факторів 
зовнішнього середовища, таких як PEST-аналіз та його різновиди і ін.. Як свідчить практика, вплив 
нових факторів призводить до необхідності додаткового коригування величини місткості ринку на 5-
10% до вже отриманого прогнозного значення [2, с. 161]. 

У кінцевому підсумку прогноз місткості ринку є скоригованим значенням її величини, визначеної 
як остаточний прогноз, з поправкою на вплив нових факторів зовнішнього середовища. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, зміна відношення вітчизняних підприємств до 
оцінки і прогнозування місткості ринку спожиткових товарів віддала пріоритет цій проблематиці в 
маркетингових дослідженнях та затребувала науково обґрунтованих підходів. Проведене дослідження 
дозволило систематизувати накопичений досвід вивчення ринку спожиткових товарів та 
запропонувати чітку послідовність етапів прогнозування місткості ринку спожиткових товарів, яка може 
бути використана у практичній діяльності підприємств.   
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Анотація 
В статті викладена розробка науково обґрунтованих підходів до прогнозування місткості 

ринку спожиткових товарів, які базуються на врахуванні досвіду радянських вчених, сучасних 
науковців і практикуючих фахівців.    

Ключові слова: місткість ринку спожиткових товарів, прогнозування місткості ринку 
спожиткових товарів, інтуїтивний та розрахунковий вибір остаточної прогнозної величини. 

 
Аннотация 

Статья посвящена разработке научно обоснованных подходов к прогнозированию емкости 
рынка потребительских товаров, которые базируются на учете опыта советских ученых, 
современных ученых и практикующих специалистов.    

Ключевые слова: емкость рынка потребительских товаров, прогнозирование емкости 
рынка потребительских товаров, интуитивный и расчетный выбор окончательной прогнозной 
величины.  

Annotation 
The article is devoted to develop science-based approaches to forecasting market consumer products 

that are based on the experience of Soviet scientists, modern scholars and practitioners. 
Key words: size of the market of consumer goods, consumer goods forecasting market size, intuitive 

and select calculated final forecast values. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

  
Постановка проблеми. Стабільний соціально-економічний розвиток України, здійснення 

ефективних реформ у всіх сферах суспільної діяльності та поліпшення добробуту громадян, 
насамперед, залежить від потужності ресурсного потенціалу, особливо аграрного сектора економіки. 
Проте відсутність ефективних заходів щодо відтворення його окремих складових, передусім трудових 
ресурсів, негативно вплинуло на розвиток аграрної економіки та держави в цілому. Так, за останніх 18 
років кількість збиткових сільськогосподарських підприємств досягла та перевищила 30% від їх 
загальної кількості, а окремі виробничі підгалузі (тваринництво) були взагалі нерентабельними [8, с. 
52, 54]. Тому на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки України актуальним питанням є 
поліпшення відтворення трудових ресурсів всіх господарюючих суб’єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми ефективного 
використання та відтворення робочої сили займалися такі науковці як С. Апенько, А. Бачурін, 
Є. Борисов, О. Виханський, В. Трегобчук, С. Москвичев тощо [1-5; 7]. Вчені сформували основні 
засади щодо вивчення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Проте проблема якості 
відтворення трудових ресурсів у контексті трансформації соціально-економічних відносин в аграрному 
секторі економіки розроблена ними недостатньо. 

Постановка завдання. Зважаючи на важливість вищенаведених питань, головною метою 
даної статті є характеристика ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного сектора 
економіки.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:  
- сформувати та проаналізувати основні складові відтворення трудових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств; 
- оцінити їх вплив на ефективність відтворення трудових ресурсів; 
- визначити заходи щодо підвищення ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного 

сектора економіки.  
З метою вирішення всіх вищенаведених завдань нами були використані такі методи 

дослідження: діалектичний, абстрактно-логічний, системно-структурний тощо. 
Виклад основного матеріалу дослідження Для характеристики основних складових 

відтворення трудових ресурсів в 2009 р. нами було проведене соціологічне обстеження 515 
працівників сільськогосподарських підприємств Київської області (Білоцерківський, Володарський, 
Кагарлицький, Фастівський райони тощо) за допомогою розробленої анкети. Для досягнення 
репрезентативності вибірки були визначені три групи респондентів: працівники адміністративних 
підрозділів – 23% (керівники та їх заступники), спеціалісти, у тому числі головні – 35 (інженери, 
зоотехніки, бухгалтери та ін.), робітники – 42 (комбайнери, трактористи тощо).  

У результаті дослідження встановлено, що є дві складові, які безпосередньо впливають на 
ефективність відтворення трудових ресурсів аграрного сектора економіки, а саме: внутрішня (заходи, 
що спрямовані на підвищення трудової мотивації працівників) та зовнішня (загальнодержавна 
політика щодо підвищення якості трудового життя аграріїв в цілому). Тобто даний підхід створить 
передумови для розробки дієвих заходів щодо поліпшення відтворення трудових ресурсів і ресурсного 
потенціалу аграрного сектора економіки в цілому.  

На нашу думку, найбільш вагомим аспектом, що комплексно характеризує якість використання 
та поновлення робочої сили в сільському господарстві є трудова мотивація працівників. Для її аналізу 
слід використати концепцію внутрішньої та зовнішньої мотивації. Так, внутрішня мотивація – це 
задоволення психологічних потреб людини, тобто задоволення від процесу роботи (ЗР), 
самореалізація (С) тощо. Зовнішня мотивація ж – це бажання особистості задовольнити матеріальні 
та соціальні потреби – заробітна плата (З), соціальний статус (СС), кар’єра (К) та ін. Тобто зовнішні 
мотиви диференціюються на зовнішні позитивні (ЗПМ) й зовнішні негативні (ЗНМ). 

Даний підхід може застосовуватися з метою діагностики мотивації праці, в тому числі для 
соціологічної оцінки основних складових трудової мотивації аграріїв. Як наслідок, виявляються 
проблеми щодо поліпшення їх ставлення до праці і резерви відтворення трудових ресурсів. 

Результати опитування показали, що найбільш стійкими мотиваційними чинниками для 
представників адміністративного підрозділу в господарюючих суб’єктах Київської області є зовнішні 
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позитивні мотиви. Для відповідних респондентів сільськогосподарських підприємств центральних 
районів Київщини (Білоцерківський, Володарський та ін.) розмір матеріальної винагороди має суттєве 
значення для кожного працівника (оцінка 4 бали з 5 – ти можливих). Також подібні результати 
отримані за іншими стимулами та спонуками (бажання отримати належний соціальний статус тощо). 
Тобто відповідні мотиви позитивно впливають на трудову активність кожного респондента (оцінка 4 
бали з 5 – ти  можливих).  

Слід зазначити, що зовнішні мотиви більш стійкі порівняно з внутрішніми, тому що їх реалізація 
сприяє задоволенню першочергових потреб селян. В окремих районах Київської області (Києво-
Святошинський, Макарівський тощо) найбільш актуальним трудовим мотивом є бажання стабільного й  
нормального заробітку (оцінка 5 балів кожним респондентом). Завдяки цьому є можливість 
реалізувати інші потреби (соціальний статус, задоволення від результатів роботи та ін.) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка основних мотивів професійної діяльності працівників  

адміністративних підрозділів сільськогосподарських підприємств Київської області,  
2009 р., бали*  

 

Район Заробіток 
 

Соціальний 
статус, 
кар’єра 

 

Уникнення 
покарань 

 

Задово-
лення 

від роботи 

Саморе- 
алізаця 

 
Разом 

Баришівський 5 3 3 2 2 15 
Білоцерківський 4 5 4 3 3 19 
Богуславський 5 3 3 2 2 15 
Бориспільський 5 5 4 4 3 21 
Бородянський 4 4 3 3 2 16 
Броварський 5 5 3 4 3 20 
Васильківський 4 5 3 4 4 20 
Вишгородський 5 3 3 3 3 17 
Володарський 4 5 3 4 4 20 
Згурівський 5 4 2 2 2 15 
Іванківський 5 4 3 3 3 18 
Кагарлицький 4 5 3 4 4 20 
Києво-Святошинський 5 4 3 3 3 18 
Макарівський 5 4 4 3 3 19 
Миронівський 5 4 4 3 3 19 
Обухівський 4 4 4 3 3 18 
Переяслав-Хмельницький 5 4 3 3 2 17 
Поліський 5 2 2 2 2 13 
Рокитнянський 4 5 4 4 3 20 
Сквирський 4 5 4 4 3 20 
Ставищенський 4 5 4 4 3 20 
Таращанський 5 4 3 3 2 17 
Тетіївський 4 5 3 4 4 20 
Фастівський 4 5 3 4 4 20 
Яготинський 5 3 3 3 3 17 
У середньому по області,  
балів 4,6 4,2 3,2 3,2 2,9 18,1 

*В таблиці використано матеріали проведених соціологічних досліджень автора у 2009 р. в Київській 
області. 
 
Ураховуючи всі описані вище результати соціологічного аналізу, на нашу думку, доцільно 

визначити рівень внутрішньої (ВМ), зовнішньої позитивної (ЗПМ) та зовнішньої негативної мотивації 
(ЗНМ) для всіх вищезазначених працівників. З цією метою необхідно провести наступні розрахунки 
мотиваційних показників (в балах) [7, с. 366-367]: 

2
СЗРВМ +

= .                                                  (1.1) 

2
ССКЗЗПМ ++

=  .                                      (1.2) 

УПЗНМ = .                                                        (1.3) 
У результаті здійснених за відповідною методикою розрахунків нами була визначена трудова 

мотивація аграріїв за бальною шкалою (табл. 2). Так, рівень внутрішньої і зовнішньої позитивної 
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мотивації у працівників адміністративних підрозділів реструктуризованих аграрних підприємств 
центральних районів (Володарський, Кагарлицький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський та 
ін.) достатньо високий (9 балів) порівняно з даною категорією спеціалістів відповідних підприємств 
інших районів (Макарівський, Миронівський, Києво-Святошинський тощо), де вищевказаний показник 
дещо нижчий (8 балів).   

Таблиця 2 
Соціологічна оцінка різних видів мотивації працівників адміністративних підрозділів 
сільськогосподарських підприємств Київської області,          2009 р., бали* 

 

Район 
Рівень 

внутрішньої 
мотивації 

Рівень 
зовнішньої 
позитивної 
мотивації 

Рівень 
зовнішньої 
негативної 
мотивації 

Разом 

Баришівський 2 4 3 9 
Білоцерківський  3 5 4 12 
Богуславський 2 4 3 9 
Бориспільський 4 5 4 13 
Бородянський 3 4 3 10 
Броварський 4 5 3 12 
Васильківський  4 5 3 12 
Вишгородський 3 4 3 10 
Володарський 4 5 3 12 
Згурівський 2 5 2 9 
Іванківський 3 5 3 11 
Кагарлицький 4 5 3 12 
Києво-Святошинський 3 5 3 11 
Макарівський 3 5 4 12 
Миронівський 3 5 4 12 
Обухівський 3 4 4 11 
Переяслав-Хмельницький 3 5 3 11 
Поліський 2 4 2 8 
Рокитнянський 4 5 4 13 
Сквирський 4 5 4 13 
Ставищенський 4 5 4 13 
Таращанський 3 5 3 11 
Тетіївський 4 5 3 12 
Фастівський 4 5 3 12 
Яготинський 3 4 3 10 
У середньому по області, 
балів 

 
3,2 

 
4,7 

 
3,2 

 
11,2 

 
*В таблиці використано матеріали проведених соціологічних досліджень автора  у 2009 р. в Київській області. 

 
Проте показник зовнішньої негативної мотивації є майже однаковим у  сільськогосподарських 

підприємствах всіх районів (оцінка 2-4 бали). Дана ситуація обумовлена відсутністю постійних 
інвестицій в господарствах, віддалених від обласного центру та столиці районів (Богуславський 
Іванківський тощо) у зв’язку з їх невигідним територіальним розташуванням. 

На нашу думку, результати дослідження свідчать, що вираженням кожного типу мотивації 
аграрної праці є показник із значенням у межах від одного до п’яти балів. Завдяки отриманим 
результатам можна визначити мотиваційний комплекс. 

Структура мотиваційного комплексу управлінських кадрів сільськогосподарських підприємств 
Київської області наведена на рис. 1. 

Із наведеної схеми виходить, що залежність основних складових загального мотиваційного 
комплексу описується таким рівнянням: 

 
)(2,3)(7,4)(2,3 ЗНМЗПМВМ ≥= .                          (1.4) 

Таким чином, трудова мотивація працівників адміністративного підрозділу пов’язана з 
оптимальністю мотиваційного комплексу не лише окремого виконавця, але й колективу в цілому. 
Тобто мотивація праці та ефективність трудових ресурсів буде максимальною за умови застосування 
раціонального мотиваційного механізму роботодавцем будь-якого  сільськогосподарського 
підприємства (високий рівень внутрішньої та зовнішньої позитивної і низький рівень зовнішньої 
негативної мотивації). Подібні, до вищенаведених, результати були отримані після соціологічного 
опитування двох інших груп респондентів (спеціалістів, в тому числі головних і робітників). 
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Внутрішня мотивація - 30% (3,2 балів)

Зовнішня позитивна мотивація - 40% (4,7 балів)

Зовнішня негативна мотивація - 30% (3,2 балів)

40%
30%30%

 
Рис. 1. Структура мотиваційного комплексу управлінських кадрів сільськогосподарських 

підприємств Київської області* 
*Складено за матеріалами проведених соціологічних досліджень автора у 2009 р. в Київській 

області. 
 
На наш погляд, не менш важливою складовою щодо відтворення трудових ресурсів аграрної 

сфери є реалізація загальнодержавної політики щодо підвищення якості трудового життя селян. 
Оскільки в Україні маже відсутня така ефективна політика, то ставлення до праці аграріїв та якість 
відтворення відповідних ресурсів є негативними. Це, передусім, пов’язано з низькою стимулюючою 
роллю оплати праці аграріїв (за 1990-2009 рр. частка витрат на оплату праці в структурі собівартості 
сільськогосподарської продукції становила лише 9,7%). Вони не відчувають залежності між 
досягнутими результатами роботи та власним заробітком. Так, у 2009 р. в Україні середньомісячна 
заробітна плата в сільському господарстві і пов’язаних з ним послугах складала 1220 грн., у той час, 
як у промисловості та на транспорті – майже в двічі більше. На Київщині склалася подібна ситуація. 
Заробіток кожного аграрія  в середньому становив 1609 грн., що в декілька разів менше від 
спеціалістів вказаних вище галузей. Навіть у таких сферах як освіта, державне управління оплата 
праці протягом вищенаведеного періоду була в середньому на 59% вищою [6, с. 379; 8, с. 62; 9, с. 
195].  

Відсутність дієвих матеріальних та інших соціально-психологічних стимулів аграріїв істотно 
вплинула на зайнятість населення. Так, за останні 9 років кількість найманих працівників в сільському 
господарстві скоротилася більше ніж в тричі [6, с. 343; 9, с. 190]. На нашу думку, така тенденція 
провокує неконтрольовану трудову міграцію працездатного населення та загрожує економічній 
безпеці держави в цілому.  

Висновки з проведеного дослідження. На основі аналізу відтворення трудових ресурсів в 
аграрному секторі економіки нами встановлено, що даний процес базується на двох взаємопов’язаних 
складових: внутрішніх умовах  (заходи, що спрямовані на підвищення трудової мотивації працівників) 
та зовнішньому впливі (загальнодержавна політика щодо підвищення якості трудового життя аграріїв в 
цілому). Це підтверджується оцінкою в динаміці основних абсолютних і відносних показників розвитку 
сільського господарства на загальнодержавному та регіональному рівнях, а також монографічними 
обстеженнями окремих підприємств цієї галузі. Відмічено також низьку якість їх відтворення. 

Для підвищення ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного сектора економіки 
необхідно, перш за все, розробити та реалізувати основні концептуальні засади в даному напрямі.  
Вони повинні включати в себе такі позиції: 

- паритет у правах усіх сторін соціально-економічних відносин щодо розподілу прибутку 
підприємства;  

- забезпечення провідних фахівців правом власності на акції підприємства;  
- створення умов для належного використання виробничих, людських і природних  ресурсів; 
- впровадження демократичних засад управління; 
- пріоритетне забезпечення робочими місцями перспективних молодих і висококваліфікованих 

фахівців; 
- впровадження переважно погодинної системи оплати аграрної праці на всіх видах 

механізованих та ручних робіт; 
- залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій в аграрний сектор економіки;  
- розробка на державному, регіональному та місцевому рівнях державних програм підтримки 

та розвитку сільських територій; 
- розробка цільових програм по наданню житла та інших соціально-побутових і культурних 

послуг малозабезпеченим і молодим фахівцям; 
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- об’єктивна оцінка і захист прав роботодавців і найманих працівників у процесі вирішення 
соціально-трудових конфліктів тощо.  

Вважаємо, що реалізація всіх описаних вище заходів сприятиме суттєвому підвищенню 
ефективності відтворення трудових ресурсів і ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки 
в цілому.   
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Анотація  
Проведено аналіз ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного сектора 

економіки. Акцентовано увагу на оцінці зовнішньої та внутрішньої мотивації селян з урахуванням 
впливу на неї всіх чинників на макро та мікро рівнях. Запропоновано заходи підвищення 
ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного сектора економіки.   

Ключові слова: аграрний сектор економіки, трудові ресурси, працівник, відтворення, 
мотивація праці, заробітна плата. 

Аннотация 
Проведен анализ эффективности воспроизводства трудовых ресурсов аграрного сектора 

экономики. Акцентировано внимание на оценке внешней и внутренней мотивации крестьян с 
учетом влияния на нее всех факторов на макро и микро уровнях. Предложены меры повышения 
эффективности воспроизводства трудовых ресурсов аграрного сектора экономики. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, трудовые ресурсы, работник, 
воспроизведение, мотивация труда, заработная плата. 

 
Annotation 

The analysis of efficiency of reproduction of labor resources of the agricultural sector of the economy. 
The attention to assessing the external and internal motivation of farmers in view of influence of all factors at 
the macro and micro levels. The measures improve reproduction of labor resources of the agricultural sector 
of the economy. 

Key words: agricultural sector, human resources, worker reproduction, motivation, salary. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА 
ВИСТАВКОВІ ПОСЛУГИ 

 
Постановка проблеми. Виставкова діяльність є індикатором розвитку сучасного суспільства. 

Враховуючи посилення процесів інтеграції в світовому економічному просторі, виставково-ярмаркова 
діяльність є однією з найдинамічніших сфер світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у 
зміцненні міжнародних зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді передових технологій та 
нових видів продукції. Перспективи виставкової діяльності в Україні напряму пов’язані з темпами 
економічного зростання.  

Світова економічна криза безумовно негативно позначилася на результативності господарської 
діяльності підприємств-організаторів та учасників виставок в Україні, внаслідок чого суб’єкти 
вітчизняного  виставкового ринку намагаються оптимізувати тарифи на виставкові послуги, визначити 
пріоритетні фактори, що впливають на формування тарифів. Експоненти виставково-ярмаркових 
заходів перебувають у постійному пошуку найкращих  форм участі, варіантів стендової забудови, 
обсягів та структури заявлених виставкових послуг та місце розташування стенду з метою мінімізації 
витрат і збільшення економічного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку виставкової діяльності 
займалися такі провідні вчені як: Петелін В.Г., Шарков В.І., Захаренко Г.П., Стровський Л.Є., 
Добробабенко Н.С., Савицька О.С., Збаровська Н.В., Бердишев С.Н., Пєкар В.А. та інші, проте жоден з 
вітчизняних науковців та фахівців-практиків не досліджував особливості формування тарифів на 
виставкові послуги, фактори впливу на них, залежність ціни участі у виставці від форми участі, виду 
стендової забудови, місцезнаходження експонента у виставковому павільйоні тощо.  

Постановка завдання. Мета даного дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні 
переліку факторів, які впливають на вартість участі у виставці і факторів, які забезпечують відхилення 
від базового тарифу на виставкові послуги.  

На сьогоднішній день існує три основні форми участі у виставково-ярмаркових заходах: очна, 
заочна або участь з віртуальним стендом на віртуальній виставці. Відповідно до вищевикладеного в 
ході дослідження були поставлені завдання  дослідити особливості всіх форм участі експонентів у 
виставково-ярмаркових заходах, видів стендової забудови, варіантів місцезнаходження стенду у 
виставковому павільйоні та визначити пріоритетні з метою оптимізації бюджету експонента.    

 Виклад основного матеріалу дослідження. У 2008 році намітилася тенденція до зростання 
обсягів забудованих виставкових площ організаторами виставок. Згідно з даними офіційної статистики 
приріст забудованих виставкових площ за останні п’ять років становив 104%, причому темп приросту 
обсягів забудованих площ за 2008 рік склав 24,4% стосовно показника 2007 року [2]. У 2009 році 
спостерігався спад попиту на виставкові площі в розмірі 31% до 2008 року (рис.1). 
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Рис.1. Загальна забудована площа організаторів виставок, тис. м2. 
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Дослідження довели, що, як правило, вартість участі у виставковому заході є договірною і 
визначається на ринковій основі з урахуванням ряду факторів, а саме: форми участі; обсягу та 
структури виставкових послуг (обсягу орендованої виставкової площі, виду орендованої виставкової 
площі – забудована або незабудована,  обсягу та структури додаткових платних послуг); витрат 
організатора на проведення заходу та на забезпечення участі кожного експонента; порівняльної 
вартості аналогічних послуг в межах регіону; статусу та формату виставкового заходу (всесвітній, 
міжнародний, з міжнародною участю, національний, міжрегіональний, регіональний тощо; «b-to-b»1 
або «b-to-c»2); країни походження учасника (учасники з України, країн СНД, зарубіжні учасники); 
наявності цільового фінансування виставково-ярмаркового заходу (станом на 2009 рік 2,3% всіх 
виставкових заходів в Україні проведені за рахунок змішаних джерел фінансування, в т.ч. 1,7% за 
участю державного або місцевих бюджетів); наявності додаткових угод між організатором та 
учасником (наприклад, угоди про транспортно-експедиційне обслуговування, угоди про участь у 
діловій програмі виставки тощо); пріоритетності заходу для розвитку окремих галузей та регіону в 
цілому.  

Дослідження довели необхідність формування базового тарифу на кожну послугу до початку 
виставкового заходу та надали змогу виділити фактори, із зауваженням на які можливі відхилення від 
базового тарифу, а саме: термін подачі заявки (за рік, за півроку, за квартал тощо); місце розташування 
учасника в експозиції; членство учасника у вітчизняних та міжнародних виставкових організаціях 
(Виставковій Федерації України (ВФУ), Міжнародній асоціації виставкової індустрії (UFI) тощо); наявність 
вільної виставкової площі; вид та конфігурація заявленого стенду учасника; наявність спеціальних умов 
участі у виставці; реалізація учаснику індивідуального чи типового спонсорського пакету. 

Цінова політика організаторів виставкових заходів є диференційованою залежно від виду 
стендової забудови експонента за умови очної участі у виставці.  

Стенд – це єдиний комплекс площі (вираховується у м2), яку організатор виставки надає в 
оренду зацікавленому учаснику, а також елементів конструкцій і оформлення, за допомогою яких 
досягається участь у виставковому заході. 

 В сучасній виставковій практиці використовуються наступні види виставкових стендів (табл. 1). 
Крім вищезазначених видів стендів експонент може виготовити стенд за індивідуальним 

замовленням за умови погодження технічної документації з організатором виставково-ярмаркового 
заходу.  

В сучасній виставковій практиці організатори застосовують наступні націнки за конфігурацію 
виставкового стенду:  

- лінійний стенд – націнка відсутня; 
- кутовий стенд – 10%; 
- стенд «напівострів» – 15%; 
- стенд «острів» – 25%; 
- двоповерховий стенд – 50%. 
Слід зазначити, що вид стенду є не єдиним фактором впливу на ціну очної участі у виставці для 

експонента. Ціна оренди виставкової площі залежить також від місцезнаходження стенду. Нами 
визначені пріоритетні місця розташування стендів в межах виставкової площадки (рис.2). 
Найвигіднішими і, відповідно, такими, що мають найбільшу вартість, є місця на перетині головних 
проходів, у головних проходах, в центрі виставкової експозиції, на перетині головних та другорядних 
проходів. Більш дешевими є місця по великому периметру виставкового павільйону, на перетині 
другорядних проходів і у другорядних проходах. Найдешевші місця знаходяться поряд з запасними 
виходами, колонами, буфетами тощо. Обираючи той чи інший вид стендової забудови, а також місце 
розташування стенду у виставковому павільйоні експонент повинен уточнити необхідний і наявний 
бюджет участі у виставці та узгодити їх.  

Дослідження довели, що протягом 2009-2010рр. серед експонентів намітилася тенденція до 
мінімізації вартості очної участі у виставково-ярмаркових заходах шляхом зменшення обсягів 
замовленої експозиційної площі та використання стендів більш простих конфігурацій (табл.2).  

Враховуючи той факт, що організатори виставкових заходів доводять до експонентів мінімально 
можливий розмір стенду, були проведені розрахунки вартості участі у вітчизняних виставкових 
заходах з мінімальним стендом за умови замовлення експонентом забудованої виставкової площі 
(рис.3). Націнки за конфігурацію стенду в даному випадку не враховувалися. За оцінками фахівців 
мінімальний розмір стенду не повинен бути меншим за 12 м2, проте останнім часом погіршення 
фінансового стану експонентів і організаторів призвело до зниження даного показника до 6 м2, а в 
деяких випадках навіть до 4 м2 (Міжнародна виставка «Довкілля 2011»), що негативно позначається 
на якості виставкової експозиції.   

                                                
1 Виставки для фахівців. В дослівному перекладі «бізнес для бізнесу».  
2 Виставки для широкого загалу відвідувачів. В дослівному перекладі «бізнес для споживачів». 
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Таблиця 1 

Види виставкових стендів [1, с. 281-282] 
 

№ 
з/п 

Назва Характеристика 

1.  Стенд «лінійний» 
(стенд «у ряду») 

Стенд з одного лицьового боку, найбільш розповсюджений тип стендів. 
Переваги: всі три стіни можна використовувати для розміщення експонатів і 
рекламних матеріалів. Недоліки: виходить фасадом лише на один прохід, не 
дає можливості контролювати рух по інших проходах і не сприяє створенню 
потужних точок концентрації уваги. Зліва та справа за звичай розташовані сусідні 
стенди. Має мінімальну вартість порівняно з іншими видами стендів. 

2.  Стенд «кутовий» Стенд, відкритий з двох боків: один бік відкритий на один прохід, а інший – на 
поперечний прохід. Одна стіна межує з іншим кутовим стендом, інша – із 
сусіднім стендом в ряду. Стенд з двома відкритими сторонами ідеальне 
рішення для невеликих і середніх підприємств, оскільки він легко проектується і 
забезпечує зручний доступ до двох проходів. Наявність двох відкритих сторін 
збільшує оглядовість кутового стенда. Вартість кутового стенда вища, ніж 
вартість лінійного стенда при одній і тій самій площі. 

3. Стенд «наскрізний» Стенд, що має дві паралельні стіни. Перевага: наявність двох виходів на 
проходи, що забезпечує експоненту задовільний огляд і досить великий потік 
відвідувачів.  

4. Стенд «півострів» 
(«головний стенд») 

Стенд, відкритий з трьох боків, який дозволяє експоненту легко 
«контролювати» навколишню територію. Недолік: немає стіни, тобто відсутні 
зручні для розміщення експонатів і реклами поверхні. Переваги: краще за 
інших привертає увагу відвідувачів, особливо в ході презентацій і інших заходів 
рекламного характеру.  

5.  Стенд «острів» 
(«блок-стенд», 
ізольований стенд) 

Стенд, відкритий з усіх боків, відмінне рішення для великих підприємств, оскільки він дає 
можливість експоненту максимально виділитися серед конкурентів і повністю 
«контролювати» навколишню територію. Оточений проходами з усіх боків. Він привертає 
увагу практично всіх відвідувачів, оскільки розташований окремо від всіх інших. Якісно 
переважає над всіма іншими стендами. Він є ідеальним для представницьких цілей. 
Такий стенд значно більш складний порівняно з іншими в оформленні та розміщенні 
реклами. Має більш високу вартість порівняно з рештою і вимагає додаткових затрат на 
монтаж і обладнання.  

6.  Стенд на відкритій 
площадці 

Стенд, призначений для дуже великих виробів (машин, обладнання, 
спецтехніки), які зазвичай демонструються у практичній діяльності.  

7. Стенд «візаві» Стенд, який складається з двох розташованих один навпроти одного стендів, 
за звичай лінійних. Перевага: у такого стенду два фасади, які виходять в один і 
той самий прохід. Недоліки: виникають проблеми з внутрішньою організацією 
стенда та необхідність у додатковому персоналі; справляє хибне враження – 
двох окремих стендів.  

8. Мобільний стенд Універсальний набір легких конструкцій для виїзних (рекламних) заходів та 
виставок, перевагою яких є можливість швидкого та легкого складання, без 
додаткових інструментів і спеціальних технічних знань.  

9.  Двоповерховий 
стенд 

Стенд висотою до 6,5 м, розділений несучим міжповерховим перекриттям та 
обладнаний внутрішніми сходами на другий поверх. 

10. Віртуальний стенд Інтерактивний інформаційний простір, оснащений всією необхідною 
виставково-торговельною інфраструктурою з метою надання учаснику нових 
можливостей Інтернет для ведення бізнесу. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Пріоритетність розташування виставкових стендів 

Місця розташування стендів 
у виставковому павільйоні 

Невигідні Вигідні 

– поряд із дверима для занесення і винесення 
вантажів; 

– поряд із запасними виходами; 
– поряд із колонами та за колонами; 
– поряд із туалетами; 
– поряд із буфетами; 
– поряд з тупиками; 
– поряд з більш сильними конкурентами; 
– поряд з місцями проведення масових заходів; 
– поряд із затемненими місцями; 
– у частині павільйону з низькими стелями 
 

– справа від входу; 
– у центральній частині виставкової 
площі; 

– найбільш наближені до входу; 
– на перетині головних проходів; 
– на перетині головних і другорядних 
проходів; 

– у головних проходах; 
– на перетині другорядних проходів 
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Таблиця 2 
Порівняльна характеристика вартості участі у вітчизняних виставкових заходах 

 2009-2011 рр., грн. 

№ 
з/п Найменування виставки Місце та час проведення 

Вартість 1м2 
незабудовано
ї виставкової 

площі 

Вартість 1м2  
забудованої 
виставкової 
площі 

Вартість 
реєстраційного 

внеску / 
страхового 
збору 

1. Четверта міжнародна 
виставка «Довкілля 2011» 
[3] 

Україна, м. Київ, 
«Міжнародний виставковий 
центр»,  
19.04.2011р. – 22.04.2011р. 

800 1200 1000 

2. Друга спеціалізована 
міжнародна виставка керамі-
ки, сантехніки та каменю 
«КЕРАМА ЕКСПО» [4] 

Україна, м. Київ, 
«Київекспоплаза», 
21.09.2010р. – 24.09.2010р. 1815 1980 2750 

3. Виставка ювелірних 
виробів і аксесуарів 
«JewellerExpo 2011» [5] 

Україна,  м. Київ, 
«Київекспоплаза», 
12.05.2011р. – 15.05.2011р. 

1272 1432 1920 

4. Виставка «Сучасна освіта 
в Україні 2011» [6] 

Україна,  м. Київ, Київський 
Палац дітей та юнацтва, 
16.02.2011р. – 18.02.2011р. 

800 1040 1880 

5. IX міжнародна виставка 
парфумерії та косметики  
InterCHARM-Украина 2011 [7] 

Україна,  м. Київ, 
«Київекспоплаза», 
09.02.2011р. – 10.02.2011р. 

1595 1760 1430 

6. Виставка «Мисливство та 
рибальство» [8] 

Україна, м. Київ, 
«Міжнародний виставковий 
центр»,  
21.10.2009р. – 24.10.2009р. 

1200 1360 1200 
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Рис. 3. Порівняльна вартість участі експонентів у вітчизняних виставках 2009-2011 рр., 

грн.3 
 
Найменш популярною за результатами досліджень є заочна участь у виставкових заходах, під 

якою розуміють участь експонента у виставці шляхом розміщення інформації про свою діяльність в 
офіційному каталозі виставки. Дана форма участі має найменшу кількість прихильників внаслідок 
низької ефективності її використання. 

Дослідження цінової політики організаторів віртуальних виставок в Україні та Росії (рис.4) 
показало, що різниця в цінах на участь у віртуальних виставках обумовлена перш за все типом 
віртуального стенду. Основні типи віртуальних виставкових стендів: економ-стенд, стандарт-стенд, 
бізнес-стенд, індивідуальний стенд (табл.3). Мінімальна вартість економ-стенду становить 214 грн. у 
організатора – Херсонської ТПП. Максимальна вартість не має обмежень і стосується стендів, 
виготовлених на індивідуальне замовлення.   

                                                
3 Вартість участі розрахована за умови, що експонент замовляє забудовану виставкову площу в розмірі 12 м2  
(стенд 3* 4).  
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Таблиця 3 

Порівняльна вартість віртуальних стендів, грн.4 станом на 01.10.2010 р. 
ТПП Росії [9] Типи 

віртуальних 
стендів 

Для 
зарубіж-
них 

компаній 

Для 
російських 
компаній 
членів 

ТПП Росії 

Для 
російсь-
ких 

компаній 

Херсонсь
ка ТПП 

[10] 

Запоріз
ька 
ТПП 
[11] 

Експо-центр 
«Слов’ян-
ський 
базар»,             
м. Харків 

[12] 

Управління 
розвитку 

споживчого ринку  
та підприємництва 
облдержадміністра- 
ції, м. Дніпропет-
ровськ [13] 

Бізнес-
портал 
www. 

ExpoUA.c
om [14]  

Київ-
ська 
ТПП 
[15] 

Економ-
стенд 

13165 943 1179 2146/339
7 

2888 

Стандарт-стенд 197513 1441 1782 23814/47615 48016 
Бізнес-стенд 285217 2096 2594 - 96018 
Індивідуаль-
ний стенд Ціна договірна19 

- 144020 
4809 безкоштовно10 безкош-

товно11 

від 
1506

12 

Розміщення 
банерів 

- - - - - 19521 / 
9522 / 
15023 

- - - 

                                                
4 Вартість віртуальних стендів вказана в грн. з урахуванням ПДВ за умови розміщення строком на 12 місяців. 
5 Економ-стенд передбачає публікацію базової інформації: назви, реквізитів, адреси; розміщення каталогу продукції, прайс-
листів, логотипу, показників ділової активності замовника на віртуальному стенді; розміщення віртуального стенду замовника 
на обраній виставці; розміщення стенду в мережі обміну діловою інформацією системи ТПП Росії. 

6 Економ варіант (одномовний) передбачає розміщення інформації про підприємство на одній мовній версії проекту «Віртуальні 
виставки ХТПП». Текстова частина (500 символів) містить короткі дані підприємства і коротку інформацію про продукцію.  

7 Економ варіант (двомовний) передбачає розміщення інформації про підприємство на російській та англійській мовних версіях 
проекту «Віртуальні виставки ХТПП». Текстова частина (500 символів) містить короткі дані підприємства і коротку інформацію 
про продукцію.  

8 Тип стенду № 1 містить назву підприємства, реквізити, адресу, телефон/факс, E-mail, Інтернет-адресу (URL), опис виду 
діяльності, продукції, послуг, участь у форумі. 

9 Вартість віртуальної участі включає створення сторінки підприємства в розділі «Учасники виставки» з описом напрямків 
діяльності, контактними даними, прайс-листом, розміщення на сторінці фотографій продукції з детальними описами, статті 
про продукцію, послуги, нові технології, логотипів підприємства, постачальників і партнерів, рекламного модуля підприємства 
на його сторінці. 

10 Участь у пілотному проекті "Віртуальна виставка провідних підприємств Дніпропетровщини" є абсолютно безкоштовною. 
Пілотний проект започатковано в рамках Програми розвитку малого підприємництва в Дніпропетровській області на 2009 - 
2010 роки з метою пропагування здобутків малого та середнього бізнесу, сприяння у пошуку та підборі ділових партнерів та 
розширення ринків збуту пропозицій, товарів і послуг. 

11 Сервіс для учасників виставок On-line Expo є безкоштовним. Для розміщення підприємства в розділі On-line Expo необхідно 
зареєструватися. 

12 Вартість участі у віртуальній виставці договірна від 1506,25 гривень з урахуванням ПДВ та податку на рекламу. 
13 Стандарт-стенд передбачає економ-стенд в повному обсязі; публікацію розгорнутого опису послуг і характеристик продукції; 
публікацію до 5-ти графічних зображень; розміщення додаткової інформації (один інформаційний блок на 3,5 тисячі 
друкованих знаків) з публікацією до 3-х графічних зображень. 

14 Стандарт (одномовний) передбачає розміщення інформації про підприємство на одній мовній версії проекту «Віртуальні 
виставки ХТПП». Текстова частина (2000 символів) містить контактні дані підприємства інформацію про підприємство та 
продукцію, що випускається. Передбачено розміщення декількох фото. Містить пряме посилання на сайт підприємства. 

15 Стандарт (двомовний) передбачає інформації про підприємство на російській та англійській мовних версіях проекту 
«Віртуальні виставки ХТПП». Текстова частина (2000 символів) містить контактні дані підприємства інформацію про 
підприємство та продукцію, що випускається. Передбачено розміщення декількох фото. Містить пряме посилання на сайт 
підприємства. 

16 Тип стенду № 2 містить назву підприємства, реквізити, адресу, телефон/факс, E-mail, Інтернет-адресу (URL), опис виду 
діяльності, продукції, послуг, фотографії продукції, опис і характеристики продукції, гарантійні зобов’язання і сервісне 
обслуговування, додаткову інформацію, участь у форумі.  

17 Бізнес-стенд передбачає стандарт-стенд в повному обсязі; публікацію до 10-ти графічних зображень; розміщення додаткової 
інформації (до 3-х інформаційних блоків по 3,5 тисячі друкованих знаків) з публікацією до 3-х графічних зображень в кожному 
блоці.  

18 Тип стенду № 3 містить назву підприємства, реквізити, адресу, телефон/факс, E-mail, Інтернет-адресу (URL), опис виду 
діяльності, продукції, послуг, фотографії продукції, наявність відео роликів, опис і характеристики продукції, гарантійні 
зобов’язання і сервісне обслуговування, прайс-лист, умови поставки, продажу, додаткову інформацію, участь в форумі, 
можливість участі у віртуальних групах спілкування. 

19 Індивідуальний стенд передбачає створення індивідуального виставкового стенду за макетом, наданим замовником; 
публікацію базової інформації: назви, реквізитів, адреси, телефону/факсу, e-mail, Інтернет-адреси, короткого опису 
діяльності, продукції, послуг; формування додаткових розділів стенду і розміщення в них текстової і графічної інформації 
відповідно до вимог замовника; розміщення віртуального стенду замовника на обраній ним виставці; розміщення стенду в 
мережі обміну діловою інформацією системи ТПП Росії. 

20 Тип стенду №4 містить назву підприємства, реквізити, адресу, телефон/факс, E-mail, Інтернет-адресу (URL), опис виду 
діяльності, продукції, послуг, фотографії продукції, наявність відео роликів, опис і характеристики продукції, гарантійні 
зобов’язання і сервісне обслуговування, прайс-лист, умови поставки, продажу, додаткову інформацію, участь в форумі, 
можливість участі у Інтернет-конференціях. 
21 Розміщення банеру 486х60 на головній сторінці зверху, грн./міс.  
22 Розміщення банеру 486х60 на головній сторінці знизу, грн./міс. 
 23 Розміщення банеру 100х100 на всіх сторінках сайту (наскрізний) в лівій колонці, грн./міс.  
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Рис. 4.  Середня вартість участі у віртуальній виставці з економ-стендом у 2010 р., грн. 

 
Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що Інтернет-виставки на сьогоднішньому етапі 

розвитку ринку виставкових послуг є ефективним альтернативним інструментом підтримки 
господарської діяльності підприємств-експонентів, який дозволяє економити на витратах, стимулює 
збутову діяльність, зменшує навантаження на персонал, сприяє підвищенню престижу підприємства 
та взнаваності бренду. 

Висновки з проведеного дослідження. Сформульовані та обґрунтовані фактори, що 
впливають на формування тарифів на виставкові послуги: форма участі; обсяг та структура 
виставкових послуг; витрати організатора на проведення заходу та на забезпечення участі кожного 
експонента; порівняльна вартість аналогічних послуг в межах регіону; статус та формат виставкового 
заходу; країна походження учасника; наявність цільового фінансування виставково-ярмаркового 
заходу; наявність додаткових угод між організатором та учасником; пріоритетність заходу для 
розвитку окремих галузей та регіону в цілому.  

Виділені фактори, які впливають на відхилення від базового тарифу: термін подачі заявки; місце 
розташування учасника в експозиції; членство учасника у вітчизняних та міжнародних виставкових 
організаціях; наявність вільної виставкової площі; вид та конфігурація заявленого стенду учасника; 
наявність спеціальних умов участі у виставці; реалізація учаснику індивідуального чи типового 
спонсорського пакету. 

За результатами дослідження з’ясовано, що пріоритетною формою участі на сьогоднішній день 
залишається очна участь у виставково-ярмаркових заходах, причому намітилася стійка тенденція до 
зменшення обсягів замовлених експозиційних площ та використання стендів більш простих 
конфігурацій. Альтернативним варіантом участі для підприємств-експонентів, який дозволяє 
економити на витратах, стимулює збутову діяльність та зменшує навантаження на персонал є участь 
у Інтернет-виставках з віртуальними стендами. 
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Анотація 

В статті сформульовані фактори впливу на формування тарифів на виставкові послуги. 
Визначені пріоритетні форми участі у виставково-ярмаркових заходах: види стендової забудови, 
місце розташування стендів у виставковому павільйоні. Висвітлено порівняльну характеристику 
вартості участі експонентів у вітчизняних виставках. 

Ключові слова: виставково-ярмаркова діяльність, експонент, стенд, виставкові послуги, 
Інтернет-виставка, базові тарифи, виставкові заходи. 

 
Аннотация 

В статье сформулированы факторы влияния на формирование тарифов на выставочные 
услуги. Определены приоритетные формы участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях: 
виды стендовой застройки, местоположение стендов в выставочном павильоне. Освещены 
сравнительную характеристику стоимости участия экспонентов в отечественных выставках. 

Ключевые слова: выставочно-ярмарочная деятельность, экспонент, стенд, выставочные 
услуги, Интернет-выставка, базовые тарифы, выставочные мероприятия.  

 
Annotation 

In this article the factors influencing the formation rates for exhibition services. Priority forms of 
participation in exhibitions: shotgun types of building, location of booths in the exhibition hall. Deals with a 
comparative description of participation of exhibitors in local exhibitions. 

Key words: exhibition activity, an exhibitor, the stand, exhibition services, the Internet exhibition, base 
tariffs, exhibition actions. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
 ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 
Постановка проблеми. Функціонування сучасного фінансового ринку годі уявити без новітніх 

технологій, особливо глобальної мережі Інтернет. Адже, саме завдяки йому сьогодні можливий 
перехід традиційного фінансового ринку на новий рівень ведення бізнесу – електронний фінансовий 
ринок (ЕФР). Його формування залежить від низки факторів, досліджуючи які можна виявити основні 
рушійні сили інтенсифікації цього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі є низка досліджень, 
присвячених електронній комерції (А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун [4], А. Береза, І. Козак, В. Гужва [3], 
Н. Джерк [6] та ін.), електронному бізнесу (І. Успенський [12], Д. Еймор [14] та ін.), ролі електронного 
бізнесу у фінансовій сфері (В. Міщенко, А. Шаповалов, Г. Юрчук [11], А. Андрущенко [2]). Однак 
маловивченим є питання електронного фінансового ринку, особливо факторів його формування. 

Постановка завдання. Завданням  статті є дослідження основних факторів формування 
електронного фінансового ринку в сучасній Україні та визначити характер їх впливу на цей процес. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На формування електронного фінансового ринку 
в сучасній Україні впливає низка факторів, чи рушійних сил. За напрямком впливу їх можна поділити 
на дві категорії: лімітуючі (такі, що гальмують формування та розвиток електронного фінансового 
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ринку) та стимулюючі (такі, що активують процеси формування цього ринку). Вплив цих двох видів 
факторів проявляється на різних ієрархічних рівнях: глобальному, національному, регіональному і 
локальному. 

Активізація процесу формування ЕФР обумовлена такими факторами як: 
1. Зростання кількості Інтернет-користувачів. Так, у 2008 р. Україна посіла 14-те місце за 

кількістю Інтернет-кристувачів серед європейських країн (таблиця 1). Зростання ринку інтернет-послуг 
протягом 2000-2008 рр. оцінювався на рівні 3233,3%. За результатами соціологічного дослідження 
компанії GfK Ukraine, кількість Інтернет-користувачів в Україні у 2009 році зросла на 37%. Найшвидше 
кількість постійних користувачів мережі збільшувалася серед вікових груп 30-39 та 40-49 років, де вона 
зросла на 62 і 63%, відповідно. У четвертому кварталі 2009 року 57% населення віком 16-19 років 
користувались Інтернетом, принаймні, раз на чотири тижні, тоді як серед громадян, котрим за 50 років, 
щонайбільше 5% регулярно користуються Інтернетом [10]. 

Таблиця 1 
ТОП-15 країн Європи за кількістю активних Інтернет-користувачів 

  

№ Країна Кількість 
користувачів 

Рівень проникнення від 
загальної чисельності 

населення, % 

Рівень зростання ринку 
інтернет-послуг від 2000 
до поточного року, % 

2008 р. 
1.  Німеччина 52533914 63,8 118,9 
2.  Великобританія 43221464 68,6 171,5 
3.  Франція 36153327 58,1 325,3 
4.  Італія 34708144 59,7 162,9 
5.  Росія 32700000 23,2 954,8 
6.  Туреччина 26500000 36,9 1225,0 
7.  Іспанія 25623329 63,3 375,6 
8.  Польща 16000000 41,6 471,4 
9.  Нідерланди 15000000 90,1 284,6 
10.  Румунія 12000000 53,9 1400,0 
11.  Португалія 7782760 72,9 211,3 
12.  Бельгія 7006400 67,3 250,3 
13.  Швеція 7000000 77,4 72,9 
14.  Україна 6700000 14,6 3233,3 
15.  Австрія 5601700 68,3 174,5 
 Усі країни Європи 390141073 48,5 271,2 

2010 р. 
1.  Німеччина 65123800 79,1 171,3 
2.  Росія 59700000 42,8 1825,8 
3.  Великобританія 51442100 82,5 234,0 
4.  Франція 44625300 68,9 425,0 
5.  Туреччина 35000000 45,0 1650,0 
6.  Італія 30026400 51,7 127,5 
7.  Іспанія 29093984 62,6 440,0 
8.  Польща 22450600 58,4 701,8 
9.  Україна 15300000 33,7 7550,0 
10.  Нідерланди 14872200 88,6 281,3 
11.  Швеція    8397900 92,5 107,5 
12.  Бельгія 8113200 77,8 305,7 
13.  Румунія 7786700 35,5 873,3 
14.  Чехія 6680800 65,5 568,1 
15.  Угорщина 6176400 61,8 763,8 
 Усі країни Європи 475069448 58,4 352,0 

Складено за: [1; 16]. 

 
У 2010 р. Україна увійшла у десятку найактивніших користувачів Всесвітньої мережі серед країн 

Європи. Кількість українських Інтернет-користувачів налічує 15,3 млн. осіб, що становить 33,7% від 
усього населення країни [16]. При цьому, спостерігається надзвичайно високий рівень зростання ринку 
інтернет-послуг порівняно з 2000 р. − 7550%. 

2. Електронний фінансовий ринок в деяких аспектах є більш ефективний, ніж традиційний, 
оскільки віртуальні ринки [3; 5; 6]: 

1. Забезпечують споживача повною інформацією про товари та послуги (споживач має змогу 
шукати і вибирати її у більшому обсязі, ніж у друкованих виданнях, у рекламі на телебаченні та радіо); 
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2. Уможливлюють скорочення каналів розповсюдження товарів та ліквідації проміжних ланок 
(дистриб’юторів, оптових продавців), залишаючи прямий зв’язок “виробник-покупець”; 

3. Потребують менших обсягів вкладень для виходу на ринок з боку суб’єктів електронної 
комерції; 

4. Мають глобальний доступ до них з будь-якої точки планети та у будь-який час. 
Завдяки сучасним технологіям учасники фінансового ринку мають змогу виконувати операції 

такими способами, які ще зовсім недавно були неможливі. Наприклад, для того, щоб торгувати 
акціями, зовсім не обов’язково бути присутнім на біржі. Для розміщення грошей на депозит, оплати 
телефонного рахунку, комунальних або інших послуг клієнту не завжди потрібно іти в банк. Тепер все 
це можна зробити, не виходячи з офісу чи квартири: банки, інші фінансові установи та провайдери 
різноманітних послуг запропонують використати для цього сучасні високотехнологічні інструменти. 

3. Розвиток інфраструктури електронного фінансового ринку, ключовими елементами 
якого є:  

- Інтернет; 
- веб-сайти фондових та валютних бірж, брокерських компаній, комерційних банків, 

інвестиційних, інноваційних та пенсійних фондів, Асоціації інвестиційного бізнесу, страхових та 
інвестиційних компаній, агентств нерухомості тощо; 

- електронні платіжні системи (Web Money Transfer, Moneybookers, PayPal, Perfect Money, E-gold, 
CyberPlat, Яндекс.Деньги, RuPay, UkrMoney, UA-Money, Інтернет. Гроші тощо); 

- електронні біржі, електронні торгівельні системи, віртуальні банки; 
- великі бізнес-портали (наприклад, UBS). 
4. Інтеграція в Інтернет-середовище окремих сегментів фінансового ринку. В останні роки 

спостерігається інтенсифікація надання послуг через Інтернет фінансовими установами. 
Найдинамічніший розвиток електронних послуг відбувається у банківській діяльності. Банки 
пропонують клієнтам такі види інтернет-послуг: надання фінансової інформації, управління рахунком, 
можливість розраховуватися через систему Інтернет-комерції, мобільний банкінг, обслуговування 
інтернет-комерції. Найактивнішими учасниками Інтернет-банкінгу в Україні є такі банки: "Аваль", 
"Приватбанк", "ПУМБ", "ВАБанк", "Райффайзенбанк-Україна", "Київський міжнародний банк", "ING-
Barings Україна", "Міжнародний комерційний банк",  "Трансбанк", "Мегабанк", "Експрес-банк", "Ікар-
банк" і "Мрія". За результатами досліджень "Українського фінансового порталу", використання у 
банківській діяльності інтернет-ресурсів має таку структуру: 38% банків мають інформаційний 
інтернет-ресурс, 3% надають часткові інтернет-послуги, 59% не мають ресурсів в Інтернеті [8].  

Новим напрямом у страховій діяльності є віртуальне страхування або Інтернет-страхування, що 
здійснюються за допомогою мереж обміну електронними повідомленнями. Страхові компанії, що 
надають послуги із віртуального страхування, за допомогою web-вузлів надають докладну інформацію 
про свої послуги, реалізовують механізм замовлення та оплати полісів страхування, виплачують 
страхову премію страхувальникові у випадку настання страхового випадку засобами електронних 
платіжних систем, забезпечують інформаційний обмін між страхувальником і страховиком під час дії 
договору чи між сторонами, коли настає страховий випадок, дають змогу страхувальникові визначити 
розмір страхової премії і умови її виплати для кожного виду страхування залежно від конкретних 
параметрів страхової угоди, заповнити страхувальником форму на страхування, передати клієнтам 
поліси страхування, завірені електронно-цифровим підписом страховика. 

В Інтернет-магазинах страхових компаній можна придбати поліси страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, страхування наземних 
транспортних засобів-КАСКО,  поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автострахування «Зелена 
карта», договір добровільного особистого страхування тих, що подорожують за кордоном. В Україні 
такі послуги надають страхові компанії як «Рідна», «АСКА», «Універсальна». 

Українські компанії також надають послуги Інтернет-трейдингу (брокерські послуги з купівлі-
продажу цінних паперів із власного web-сайту). Зокрема, це «Атланта Капітал», «Сократ», «Укранет-
траст», «Сігма-фонд», «Проспект Інвестментс», «Capital Standard Corporation», «Nord Group 
Investments Inc», «Saxo Bank», «УНІВЕР Капітал» та ін. 

Серед факторів, що стримують процеси формування ЕФР слід виокремити такі, як: 
1. Зростання рівня Інтернет-злочинності, яка викликає недовіру користувачів до інформації та 

бізнес-процесів в Інтернеті, що врешті-решт впливає на економічну стабільність Мережі. Згідно з 
даними однієї з провідних компаній-виробників антивірусів Symantec, у 2009 р. 87% усіх відправлень 
електронною поштою були спамом. У 2008 році цей показник становив 70%. За інформацією 
Symantec, яка відстежує близько третини всього поштового трафіку в Інтернеті, за останній рік 
кількість відправлених повідомлень, що містять спам, перевищила 40 трлн. Це означає, що на кожного 
жителя планети в середньому припало близько 5 тис. таких листів. Більша частина повідомлень, що 
містять небажану рекламу, також є переносниками шкідливих програм. Як відзначає CNN, до 2% всіх 
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спам-повідомлень, які були відправлені у 2009 р., містили в собі віруси, що у 900 разів більше, ніж 
було зафіксовано торік [15].  

Крім того, за допомогою інтернет-ресурсів дедалі частіше скоюють пограбування, вбивства, 
активізуються атаки на банківські рахунки. Багато мережевих шахрайств скоюють українські 
кіберзлочинці. До прикладу, у жовтні 2010 р. співробітники Служби безпеки України затримали п’ятьох 
хакерів, що викрали з банківських рахунків у США 70 млн. доларів США. Затримання відбулося в 
рамках спецоперації під назвою «Тризубий пролом» (Trident Breach), яку з травня 2009-го спільно 
здійснюють правоохоронні органи США, України, Нідерландів та Великої Британії [9]. Зважаючи на такі 
тенденції Інтернет-злочинності, при Міністерстві внутрішніх справ України було створено відділ 
боротьби з кіберзлочинністю. 

2. Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. спричинила низку негативних процесів як 
у національній фінансовій системі, так і на фінансовому ринку України зокрема. Це обумовлено тим, 
що українські банки мають значний обсяг зовнішньої кредитної заборгованості, що в умовах зниження 
сумарної кількості кредитних ресурсів на світовому ринку значно знизило їхню платоспроможність за 
взятими зобов’язаннями. У свою чергу, зростання дешевих зовнішньоекономічних запозичень банків 
сприяло зниженню вартості кредитів на внутрішньому ринку. Однак надмірна залежність від 
іноземного капіталу в умовах його дефіциту, спричиненого фінансовою кризою, зумовило різке 
підвищення відсоткової ставки за кредитами [13]. А також у суб’єктів господарювання знизилась 
довіра до українського фінансового ринку, що обмежило кредитні ресурси банків та їх можливість 
надавати нові кредити й виплачувати дивіденди відповідно до взятих зобов’язань. 

Очевидно, кризові явища, недовіра населення до фінансових установ та низький рівень захисту 
прав споживачів фінансових послуг, які ми спостерігаємо на традиційному ринку, також не обминуть 
ЕФР. Для подолання кризових наслідків у фінансовій сфері треба запровадити суворий контроль за 
недобросовісною рекламою надавачів фінансових послуг, кримінальну відповідальність за свідому 
оману споживачів послуг, удосконалити законодавчу базу здійснення фінансових операцій. 

3. Недосконалість законодавчої бази регулювання відносин на електронному фінансовому 
ринку. Нормативно-правове поле функціонування електронного фінансового ринку формують: 

1. Конституція України; 
2. Закони України («Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-

III; «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV; «Про електронний документ та 
електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV; «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. 
№ 1280-IV; «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
від 09.01.2007 р. № 537-V; «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI;  

3. новий Кримінальний кодекс України, деякі норми (статті 361-363) якого опосередковано 
стосуються комп’ютерних злочинів;  

4. Указ Президента України № 928 від 31 липня 2000 р. “Про заходи по розвитку національної 
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї 
мережі в Україні”; 

5. Постанови Правління Національного банку України («Положення про електронні гроші в 
Україні» від 25.06.2008 р. № 178; «Положення про систему захисту електронної інформації та вимог з 
питань захисту електронної інформації до системи масових електронних платежів населення за 
товари та  послуги в Україні» від 30.12.1996 р. № 353).  

На жаль, в Україні досі не ухвалили закон «Про електронну торгівлю (комерцію)», який має 
регулювати відносини (права, обов'язки) суб'єктів, що виникають під час оформлення й здійснення 
правочинних дій із продажу та/або постачання товарів, виконання робіт і надання послуг та інших, з 
ними пов'язаних, юридичних дій на основі електронних засобів і технологій в інформаційно-
телекомунікаційних системах загального користування, що разом утворюють сферу електронної 
торгівлі (комерції). Хоча проект такого закону двічі подавали на розгляд Верховної Ради України. Не 
слід також забувати про необхідність розробки й ухвалення Закону України «Про електронні 
договори». 

Інших нормативних документів, які хоча б опосередковано регулювали б електронний 
фінансовий ринок, немає. Чинні Цивільний, Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний 
кодекси України також не сприяють становленню та розвиткові ЕФР в Україні.  

Таким чином, функціонування ЕФР має гостру потребу в законодавчому регулюванні держави. 
Адже, не зовсім врегульовано ще такі поняття як електронні товари і послуги ЕФР, оподаткування 
операцій з цими товарами та послугами, не чітко визначені суб’єкти ринку та їх роль, не повністю 
описано права та обов’язки цих суб’єктів, відповідальність перед споживачем, державний контроль 
тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. На формування електронного фінансового ринку в 
Україні впливає низка факторів, що вимагає здійснення постійного їх моніторингу. Адже, це 
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становитиме основу для ухвалення своєчасних управлінських рішень щодо посилення або 
послаблення їх впливу на процеси формування такого ринку. 
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Анотація 
У статті розглядаються основні фактори, що мають стимулюючий та лімітуючий вплив на 

формування електронного фінансового ринку в сучасній Україні. Пропонується здійснювати 
постійний моніторинг за ними для інтенсифікації даного ринку. 

Ключові слова: електронний фінансовий ринок, інтернет-послуги, фактори. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные факторы, которые имеют стимулирующее и 

лимитующее влияние на формирование электронного финансового рынка в современной Украине. 
Предлагается осуществлять постоянный мониторинг за ними для интенсификации данного 
рынка. 

Ключевые слова: электронный финансовый рынок, интернет-услуги, факторы. 
 

Annotation 
In article major factors which have influence on formation of the electronic financial market in modern 

Ukraine are considered. It is offered to carry out constant monitoring behind them for an intensification of the 
given market. 

Key words: the electronic financial market, Internet-services, factors. 
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  
 

Постановка проблеми. Свинарство є пріоритетною галуззю тваринництва щодо відносно 
швидкого усунення дефіциту м’ясної продукції. В структурі споживання м’яса на свинину має 
припадати не менше 40 %, що становить орієнтовно 35 кг у забійній масі на одного мешканця країни, 
або 1620 тис. т (у забійній масі) свинини в цілому по Україні. 

Споживання свинини в Україні на одну особу у 2005–2006 рр. знаходилося на рівні 12,6-12,8 кг, у 
2007 р. – в межах 14,0 кг, що значно менше, ніж у розвинутих країнах світу. В Росії цей показник 
досягає 14,6 кг, Білорусі – 28,8, Польщі – 48,2, Німеччині – 53,3, США – 29,9, Канаді – 29,6, Китаї – 
34,3 кг. 

Фактичний фонд споживання свинини в Україні у 2006 р. становив 598 тис. т, у 2007 р. – 635 тис. 
т, або менше потреби в 2,6 рази. Для досягнення такого виробництва необхідно понад 15 млн. голів 
свиней з продуктивністю в 1,5 рази вище, тобто із середньодобовим приростом тварин не 300, а 450 
грамів. Але поголів’я свиней в країні з року в рік скорочується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний теоретичний вклад у вирішення проблеми 
розвитку і підвищення ефективності свинарства внесли вітчизняні вчені Бойко В.І., Гайдуцький, 
Дем’яненко М.Я., Дяченко С.Г., Лукінов І.І., Макаренко П.М., Мертенс В.П., Руснак П.П., Саблук П.Т., 
Шпичак О.М.та інші. Однак в процесі реформування сільського господарства, функціонування 
багатоукладної аграрної економіки є ще ряд невирішених питань в забезпеченні конкурентності 
свинарства, які вимагають подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – провести аналітичний огляд сучасного стану розвитку 
галузі свинарства, визначити проблемні питання і обґрунтувати напрями підвищення ефективності 
виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вперше в 2009 році за часів незалежності 
спостерігається позитивна тенденції в чисельності поголів’я свиней в сільськогосподарських 
підприємствах (рис. 1). Причинами є: 

• зростання закупівельних цін на м'ясо свиней,  
• наявність запасів зернофуражу – основного корму та низькі ціни на нього; 
• зростання інвестиційної привабливості свинарства в сільськогосподарських підприємствах. 
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Рис. 1. Динаміка поголів’я свиней в сільськогосподарських підприємствах України* 

*На основі даних Держкомстату України. 
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Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами свиней у 2009 р. досягав 
284,1 тис. т, з яких 57,6 % було реалізовано переробним підприємствам, 23,9% – комерційним 
структурам, 15,5% – на ринку та через власні магазини і лише 2,8% – продано свиней в рахунок 
оплати праці (включаючи систему громадського харчування) та 0,2% – пайовикам у рахунок орендної 
плати на землю та майнових паїв (рис. 2). Характерно, що щомісячні обсяги продажу досить постійні – 
у межах 20–25 тис. т на місяць протягом 2009 року. 

Середні ціни продажу продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами 
реалізації в цьому році становили 14152,9 грн. за тонну живої маси свиней проти 13178 грн., що 
склалися у 2008 році, (рис. 2). Як показує аналіз рівня цінна свиней по каналах реалізації, найвищі ціни 
виникали при продажу свиней переробним підприємствам – 14350 грн. за тонну. Якщо врахувати, що 
в даній ціні врахована дотація (ПДВ), то ціна для сільськогосподарського виробника становила 
12294,1 грн., а 1858,8 грн. була державна дотація. У 2009 році обсяг дотації зріс до 411750,9 грн.. Це 
свідчить, що найвигідніше реалізувати свиней на переробні підприємства. Бо тут передбачено й 
доплати за кондиційних тварин. 

переробні підприємства населенню в рахунок оплати праці
пайовикам в рахунок орендної плати на ринку
за іншими напрямками  

Рис. 2. Структура реалізації свиней сільськогосподарськими підприємствами* 
*Складено за даними Держкомстату України 
 
Для рівня цін протягом року характерні незначні сезонні коливання, за винятком, хіба що, літніх 

місяців, коли падає попит на м’ясну продукцію за рахунок посиленого споживання овочів та фруктів у 
свіжому вигляді. 

Слід зазначити, що, за даними Держцінінспекції Міністерства економіки України, середні рівні цін 
за останній період на свинину на споживчому ринку держави становили 37,54 грн./кг, у торговельній 
мережі – 43,45 грн./кг. Це вказує на те, що головним ініціатором підняття цін на споживчому ринку 
виступає торговельна мережа з її неконтрольованою хаотичністю. 

На рівень цін значно впливають поставки на внутрішній ринок країни м’яса та м’ясопродуктів по 
імпорту за низькими цінами. Так, у 2009 р. свинина морожена ввозилась по 2221 дол. США за тонну, 
або по 10900 гривень. Вартість свинини в тушах і півтушах вітчизняних товаровиробників у цей період 
становила 18000 грн., або вище, ніж імпортована, на 60%. Тобто, вона стає неконкурентоспроможною, 
якщо не враховувати якісні показники. 

За таких умов переробні підприємства надають перевагу імпортованому м’ясу без урахування 
його якості, виробляючи з нього малоякісну дешеву м’ясопродукцію, яка має попит у 
малозабезпеченої категорії населення. Вітчизняні товаровиробники змушені знижувати ціни до рівня, 
який стримує розвиток галузі, адже вони не покривають витрат виробництва. 

Конкурентоспроможність імпортного м’яса, що завозиться в Україну на початку 2009 року, в 
ціновому відношенні різко впала. Цьому найбільшою мірою сприяло значне падіння курсу гривні по 
відношенню до долара США і значно меншою – підвищення імпортних мит на м’ясопродукти. 

Реалізація свиней була збитковою за виключенням 2005 р. та 2009 р. (рентабельність 14,9% та 
12,1%). Тільки завдяки державній підтримці у вигляді дотацій (повернення ПДВ та доплат з бюджету 
за реалізованих на забій кондиційних свиней) обсяги вирощування та відгодівлі свиней почали 
збільшуватися після падіння до 2004 р. Насамперед, саме це стало своєрідним поштовхом до 
розвитку великих свинокомплексів. У 2009 р. кількість сільськогосподарських підприємств з поголів’ям 
понад 3000 голів становила 1,8% до загальної кількості поголів’я, яке знаходиться у середніх і великих 
сільськогосподарських підприємствах (85 господарств). Ці господарства утримували 39,4% поголів’я 
свиней, одержали 52,5% маси приросту, а середньодобовий приріст у них досягав 385 г проти 
середнього 289 г, або на 33,2% вище.  
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Виробничі затрати на 1 ц приросту свиней протягом цього періоду збільшувалися незначними 
темпами – з 725,9 грн. до 1108,2 грн. за центнер, або на 52,6% за сім років при значному зростанні цін 
на матеріально-технічні ресурси, які споживаються при виробництві свинини. В той же час собівартість 
1 ц реалізованої продукції зросла на 61% (з 778,6 грн. до 1254,0 грн./ц), що пов’язано зі складнощами 
при збуті свиней (транспортні витрати відносяться на господарства, підготовка до реалізації свиней, 
приймання їх м’ясокомбінатами малими партіями при обмеженості приймання продукції, 
спостерігаються випадки заниження маси тощо). 

На ефективність вирощування свиней значно впливає нестабільність цін, які мають значні 
відхилення. Так, у 2004 р. ціна 1 ц свиней у живій масі була 666,5 грн./ц, у 2005 р. – 772,1 грн, у 2007 р. 
знизилася ще нижче і становила 671,2 гривні. В наступні роки вона зростає, а в 2009 році становить 
1405,4  грн/ц. 

При такій ціновій ситуації виробництво продукції не має економічних стимулів для нормального 
стабільного розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Економічна ефективність виробництва та реалізації свиней у сільськогосподарських 

підприємствах 
 

Рік 
Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Виробничі затрати на 1 ц, грн. 725,9 785,3 789,8 878,2 1028,8 1108,2 
Собівартість 1 т, реалізованої продукції, грн. 778,6 819,3 849,9 926,4 1157,2 1254,0 
Ціна реалізації 1 т, 666,5 941,4 772,1 671,2 1160,1 1405,4 
Прибуток від реалізації 1т, грн. -112,1 122,1 -77,8 -255,2 2,9 151,4 

 
За результатами досліджень, у сільськогосподарських підприємствах з рівнем рентабельності 

понад 15%, поголів’ям до 1500 голів свиней середньодобовий приріст досягає 373 г проти загального 
по всіх господарствах 290 г, або вище на 28,6%. Собівартість реалізованої продукції становить 6957 
грн./т (середня 8489 грн.) і нижче загальної на 22%. Рівень рентабельності з доплатами та дотаціями 
тут 42%. У цій групі знаходиться 662 господарства (15,1% від їх загальної кількості). 

При визначенні порога беззбиткового виробництва свинини були проаналізовані групи 
господарств щодо продуктивності свиней (за середньодобовим приростом). У процесі розгляду 
показників виявлено, що найстабільніше працюють господарства, які одержують приріст вище 400 г за 
добу. В цю групу входить лише 8,3% підприємств від загальної кількості, що займаються свинарством 
(4610 господарств), ними одержано 86,6 тис. т приросту (40,4% від отриманого від усіх підприємств). 

Природно, що для отримання високої продуктивності необхідно вкладати значні кошти. Але 
групування за виробничими витратами на одну голову свиней показало, що нестабільність цін дає 
негативні результати. Так, при витратах на одну голову свині понад 3000 грн., у тому числі на корми – 
1676 грн., отримано товаровиробниками близько 550 г приросту на добу, але на ефективності це не 
відбилося. Собівартість 1 т приросту в таких господарствах була найвища – 16420 грн./т, при середній 
– 1108,2 грн., що склалася по всіх господарствах. Але в них була найвища збитковість. Це ще раз 
підтверджує, що з метою забезпечення населення таким цінним продуктом, як свинина, необхідно 
вводити стабільну систему економічних важелів регулювання збалансованості внутрішнього ринку. 

Необхідність державного регулювання механізму ціноутворення в агропромисловому комплексі, 
а саме на продукцію промислового свинарства, зумовлена також тим, що його кінцева продукція 
задовольняє першочергові потреби населення, а її безперервний збут значною мірою залежить від 
платоспроможного попиту населення. 

Концептуально можливі кілька варіантів регулювання цін. 
З народногосподарських позицій та в теоретичному плані прийнятними є дотації, які 

здійснюються шляхом адресної допомоги категоріям населення з найменшими доходами. Такі дотації 
існують в країнах з розвинутою економікою і вони виправдані в нашій країні. Проте здійснити цей 
прогресивний метод дотацій складно. По-перше, він буде охоплювати переважну більшість 
населення, тоді як у країнах з ринковою економікою це стосується досить незначної частини 
населення. По-друге, у нас, поки що, не відпрацьований дійовий механізм адресної допомоги 
споживачам, тоді як підтримку сільському господарству потрібно здійснювати негайно. 

У зв’язку з цим, як вимушений захід може здійснюватися регулювання цін на засоби 
виробництва та послуги, що надходять сільському господарству з промисловості. Будь-яке 
підвищення цін на такі ресурси проти тих, що враховані в цінах на сільськогосподарську продукцію, 
слід компенсувати за рахунок державного бюджету. 

Перевага зазначеної системи дотацій полягає в наданні впевненості виробникам 
сільськогосподарської продукції в майбутньому, забезпеченні хоча б мінімального технологічного 
рівня сільськогосподарського виробництва. За таких умов держава має економічне  і моральне право 
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формувати за домовленістю з виробниками необхідні продовольчі й сировинні ресурси, створюється 
передумова для стабілізації закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, а “накручування” 
цін при цьому призупиняється на стадії виробництва сировинного продукту. За розрахунками, такий 
метод регулювання скорочує в 2,4 рази кількість коштів, які необхідні для забезпечення 
товарообороту сільськогосподарської продукції. 

Економічно обґрунтованішою видається допомога через запровадження системи цін підтримки 
та еквівалентних цін на сільськогосподарську продукцію. Суть її полягає у встановленні на продукти, 
виробництво яких передбачене державними програмами, цін підтримки як гарантованих мінімально 
допустимих, нижче яких заготівельні організації та переробні підприємства не повинні оплачувати 
продукцію. Вони визначаються на основі середньої нормативної по галузі собівартості і мінімального 
прибутку по кожному конкретному продукту. У разі реалізації продукції, передбаченої державними 
програмами, за ціною, нижчою від еквівалентної (паритетної), товаровиробникам відшкодовується 
різниця між нею та середньою ринковою ціною. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою забезпечення м’ясопродуктами на рівні 
раціональних норм харчування населення та розвитку експортного потенціалу необхідно: 

1. Створити умови для беззбиткового виробництва м’яса свиней шляхом збільшення державної 
підтримки в повному обсязі (у 2009 р. – 2776 млн. грн.). 

2. Сприяти подальшому відновленню високотехнологічних комплексів із вирощування та 
відгодівлі молодняку свиней через залучення коштів, насамперед, вітчизняних інвесторів. 

Напрями державного регулювання розвитку галузі повинні базуватись на економічних моделях, 
які працюють у країнах із розвиненим аграрним сектором і тваринництвом: 

• використання цільових (мінімально допустимих) гарантованих цін на свиней. Стосовно 
зниження ринкових цін запроваджується компенсація товаровиробнику з держбюджету від’ємної 
різниці між мінімально допустимим рівнем цін та ринковою ціною; 

• обмеження імпорту м’ясних ресурсів низької якості (особливо м’яса птиці) та використання 
механізму жорстокого контролю вхідних цін на імпорт. 

3. Задіяти всі внутрішні фактори для підвищення ефективності виробництва свиней шляхом 
створення стабільної кормової бази (підвищити виробництво повноцінних концкормів, розширити посіви 
кормових культур тощо), збільшення середньодобового приросту та підвищення продуктивності праці. 

4. Ввести на державному рівні обмеження вивезення високобілкових кормів за межі країни, 
встановлення митних тарифів на експорт (митних обсягів експорту). 
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Анотація 
Розглядаються проблеми розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах. 

Особлива увага приділяється заходам щодо виробництва продукції свинарства в 
сільськогосподарських підприємствах.  

Ключові слова: продукція свинарства, сільськогосподарські підприємства, державна 
підтримка. 

Аннотация 
Рассматриваются проблемы развития свиноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях. Особое внимание отводится мероприятиям по производству продукции 
свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях.  
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РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ  

ВІДНОСИН У СФЕРІ ТУРИЗМУ 
 

Постановка проблеми. Колективно-договірне регулювання – надзвичайно важливий 
інструмент впливу на конкурентність підприємства з точки зору створення оптимальних умов 
реалізації особистісного потенціалу його працівників. Про це доводить у своїх дослідженнях професор 
Л. Шаульська, яка стверджує, що найкращі можливості забезпечення ефективного використання та 
розвитку трудового потенціалу підприємства визначаються станом соціально-трудових відносин та 
рівнем розвиненості їх колективно-договірного регулювання [1, с. 344-345]. Окрім того практика 
укладання колективних договорів є важливою ознакою розвитку громадянського суспільства. Проте на 
фоні урізноманітнення форм власності, появи дрібних підприємців багато працедавців не прагнуть іти 
на такі кроки.  

Нині розвиток колективно-договірного регулювання набуває нових тенденцій. Свідченням цьому є 
різні межі використання цього механізму в тих чи інших видах економічної діяльності. Очевидно, що для 
окремих видів діяльності питання колективно-договірного регулювання набуває стратегічно домінантних 
ознак. Ю. Петров вказує, що особливої уваги потребує регулювання соціально-трудових відносин (через 
колективно-договірне регулювання) в організаціях ринкової інфраструктури – страхових компаніях, 
комерційних банках, біржах тощо, де праця за змістом інформаційної насиченості обумовлює велику 
залежність трудових процесів від креативних здібностей працівника, потребує поєднання колективного 
регулювання праці з посиленням індивідуального підходу до її оцінки та стимулювання, підвищення ролі 
індивідуальних контрактів [2]. Вважаємо, що сфера туризму теж цілком закономірно належить до тих видів 
економічної діяльності, де праця персоналу є важливою детермінантою конкурентоспроможності 
туристичного продукту, адже сервісна складова послугового змісту тут є базовою (особливо що стосується 
послуг харчування, тимчасового проживання, екскурсійного супроводу). Тому актуальність дослідження, 
яке полягає в обґрунтуванні необхідності колективно-договірного регулювання в сфері туризму, не 
залишає сумнівів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовні напрацювання щодо різних 
аспектів колективно-договірного регулювання здійснювали у своїх дослідженнях вітчизняні вчені – 
Д. Богиня, О. Грішнова, С. Дорогунцов, А. Колот, В. Куценко, Е. Лібанова, О. Новікова, В. Онікієнко, 
С. Пирожков, У. Садова, Л. Семів, Л. Шаульська, А. Чухно та інші. Вивчення особливостей соціально-
трудових відносин у сфері туризму знаходимо в працях Г. Алейнікової, О. Бобарикіної, А. Гайдук, 
Н. Жукової, В. Кифяка, О. Любіцевої, І. Черніної, І. Школи та інших. Однак ще недостатньо вивченими 
залишаються питання колективно-договірного регулювання в сфері туризму. 

Рівні колективно-договірного регулювання є досить диференційованими – від 
загальнодержавного (укладання генеральних угод) до локального на рівні підприємства. Дослідження 
колективно-договірного регулювання в сфері туризму стосується саме локального рівня – рівня 
суб’єктів туристичної діяльності, але лише юридичних осіб, оскільки згідно ст. 2 Закону України «Про 
колективні договори і угоди» колективний договір укладається на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю та 
мають статус юридичної особи [3]. Тому між фізичними особами, що надають послуги в сфері туризму 
(переважно послуги з тимчасового проживання) та його працівниками колективний договір укладатися 
не може. 
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Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей колективно-договірного 
регулювання на локальному рівні у сфері туризму в контексті забезпечення конкурентоспроможності 
туристичного продукту. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: 

- розкрити суть колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у сфері 
туризму; 

- простежити тенденції щодо стану укладання колективних договорів та угод за видами 
економічної діяльності, що є найбільш суміжними до сфери туризму (оскільки показники, які прямо 
характеризують цей показник за видами економічної діяльності, що формують туризм як галузь 
національної економіки, не відображаються); 

- запропонувати структуру колективного договору, що може укладатись між суб’єктом 
туристичної діяльності-юридичною особою та його працівниками.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розкриття суті колективно-договірного 
регулювання соціально-трудових відносин у туристичній галузі передбачає його розгляд як 
інструменту, що передбачає цілеспрямований вплив на процеси організації праці на засадах найму та 
який регламентується чинним законодавством. Місце колективно-договірного регулювання серед 
інших інструментів впливу на соціально-трудові відносини зображено на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Колективно-договірне регулювання в системі  

нормативно-правового забезпечення соціально-трудових відносин 
 
Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у сфері туризму 

регламентується чинними нормативно-правовими документами загальної дії, серед яких найбільш 
важливими є Кодекс законів про працю України (глава II «Колективний договір»), вже згаданий Закон 
України «Про колективні договори і угоди», Закон України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)», Конвенція Міжнародної організації праці «Про застосування принципів 
права на організацію і на ведення колективних переговорів» №98, Конвенція про тристоронні 
консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм №144, Конвенція Міжнародної 
організації праці «Про сприяння колективним переговорам» №154, Рекомендація Міжнародної 
організації праці щодо зв’язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві №129. Особливу 
увагу хочемо звернути на положення ІІ Глави Кодексу законів про працю України «Колективний 
договір», яка детермінує сферу укладення колективних договорів, зміст колективного договору, 
порядок ведення колективних переговорів, порядок розробки, укладення, реєстрації колективного 
договору тощо [4]. 

Спеціалізоване законодавство туристично-рекреаційного спрямування прямо не регламентує 
колективно-договірне регулювання та особливості його реалізації в сфері туризму та рекреації.  

Особливості колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у сфері туризму 
детермінується роллю людського фактора в формуванні конкурентоспроможності туристичного 
продукту. Це показує аналіз методик оцінки конкурентоспроможності в туристичній сфері. Зокрема у 
методиці розрахунку Індексу туристичної конкурентоспроможності серед критеріїв, що відображають 
соціально-трудові відносини в туризмі є група людських ресурсів, яка включає, окрім освітніх 
параметрів, практики тренінгу персоналу, найму та звільнення працівників, в тому числі іноземних 
працівників [5].  

Таким чином, колективно-договірне регулювання може стати важливим інструментом впливу на 
конкурентоспроможність туристичного продукту через коригування кваліметричних характеристик 
персоналу. Це твердження повинне відображатись у реальних діях органів державної влади через 
поширення практики укладання та чіткого дотримання положень колективних договорів. Нажаль, дані 
офіційної статистики вказують, що кількість найманих працівників у сфері туризму, охоплених 
колективними договорами, є меншою за такий показник в інших видах економічної діяльності. Так, 
середній показник охоплення найманих працівників колективними договорами складає майже 70%. 

ЗАКОНОДАВСТВО  ПРО  ПРАЦЮ 
 
 

КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР  
 

Індивідуальні контракти 

Накази, які визначають внутріколективну організацію, 
функції співробітників, права і обов’язки 

Неформальні внутріколективні установки 
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Якщо більш детально проаналізувати даний показник у видах економічної діяльності, що є найбільш 
суміжними до сфери туризму, то в 2009 році він становив (рис. 2 [6]): 

- у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльності 
готелів та ресторанів – менше 36%; 

- у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності в сфері культури та спорту, у тому 
числі у сфері культури, спорту, відпочинку та розваг – менше 60%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

а) Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого 
вжитку; діяльність готелів та ресторанів 

 
б) Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

 
Рис. 1. Динаміка розвитку колективно-договірного регулювання соціально-трудових 

відносин в окремих видах економічної діяльності  
в Україні (2007-2009 рр.) [6] 

 
Такий стан справ доводить про нерозуміння, небажання керівництва та персоналу туристичних 

фірм в укладенні колективних договорів, що для перших забезпечить зростання конкурентності 
підприємства за показниками продуктивності праці та іншими, які відображають якість надання 
туристичних послуг, а для других – додаткові гарантії дотримання базових стандартів умов, мотивації 
праці, можливості саморозвитку тощо, що залежатиме від диференціації предмету такого документу.  

Загалом предметом відносин, що можуть регламентуватись колективним договором у сфері 
туризму, є [7, с. 35]: соціально-трудові відносини: в питаннях зайнятості; пов’язані з правилами 
внутрішнього розпорядку, з охороною та умовами праці; що виникають у зв’язку з розвитком 
персоналу (підвищенням кваліфікації, перепідготовки тощо); пов’язані з організацією індивідуальної та 
колективної праці; у зв’язку з оцінюванням індивідуальних якостей і результатів роботи; що виникають 
у зв’язку з винагородою за послуги робочої сили; пов’язані з дотриманням норм трудового 
законодавства та угод і договорів; з інших питань трудової діяльності.  

Для обґрунтування необхідності укладання колективних договорів між суб’єктом туристичної 
діяльності-юридичною особою та його персоналом важливо визначити структуру такого документу, 
яка б оптимально відображала інтереси сторін. Це дуже важливий момент, на який звертають увагу в 
своїх дослідженнях вітчизняні вчені. О. Лавріненко зазначає, що лише повний і змістовний 
колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцями, чітко 
визначаючи права та обов’язки сторін, стати надійною правовою основою для створення належних 
умов праці, в тому числі оплати праці [8, с. 54]. За твердженням Л. Шаульської, «ідеальна» модель 
колективного договору повинна відбивати бажаний стан договірних соціально-трудових відносин між 
його сторонами щодо організації, оцінки, оплати й охорони праці, гарантій зайнятості, професійного 
розвитку, умов життєзабезпечення та соціального захисту працюючих і пенсіонерів, враховувати 
соціально-економічні потреби персоналу підприємства та передбачати умови для реалізації 
стратегічних напрямів розвитку й ефективного використання трудового потенціалу підприємства, 
найважливішою структурною складовою якої вона (модель) є [1, с. 346]. 

Виходячи з вищезазначених положень, пропонуємо наступну типову структуру колективного 
договору для суб’єктів туристичної діяльності-юридичних осіб, яка формується з таких розділів: 

1) загальні положення. Тут вказується відповідність чинній нормативно-правовій базі, 
обов’язковість умов для сторін, можливість перегляду; 

2) трудові відносини. Тут зазначається про: недопущення виконання персоналом 
функціональних повноважень, що не передбачені індивідуальними контрактами (за винятком 
додаткової оплати); зобов’язання підприємства чітко регламентувати повноваження за посадами; 
зобов’язання працівників якісно виконувати свої функціональні повноваження, дотримуватись 
дисципліни; порядок прийому і звільнення працівників, переведення на інші посади; можливість 
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звільнення працівників з обов’язковим обґрунтованим та вчасним повідомленням причини такого 
рішення; 

3) оплата праці, заохочення, премії. Це дуже важливий розділ, оскільки фінансовий аспект 
мотивації праці навіть в умовах розвитку постіндустріального суспільства, де потреби самореалізації 
та професійного зростання займають домінантні місця, залишається пріоритетним. Для туристичної 
галузі питання матеріального стимулювання є надзвичайно актуальним, оскільки специфіка 
туристичної діяльності дозволяє застосовувати гнучкі форми оплати праці та преміювання. У даному 
розділі вказуються: порядок виплати заробітної плати; структура заробітної плати; оплата праці у 
вихідні та понаднормований робочий час; система преміювання та заохочення. У сфері туризму 
преміювання важливе з точки зору стимулювання персоналу до нових ідей, креативності та 
нестандартності підходу в процесі виробництва чи реалізації туристичного продукту, від чого 
туристична фірма отримує додаткові конкурентні переваги; 

4) гарантії. Цей розділ важливий з точки зору додаткового мотивування персоналу через 
компенсації, пов’язані з залученням особистих матеріальних цінностей, надання пільг у зв’язку з 
особистими обставинами, забезпечення безпеки перебування на робочому місці тощо; 

5) режим роботи. Тут конкретизується початок і кінець робочого дня, нормована кількість годин 
у робочому тижні, можливість гнучкості в робочому графіку, тривалість відпустки, можливість надання 
додаткової відпустки (у тому числі як спосіб преміювання найбільш успішних працівників); 

6) умови і охорона праці. Тут регламентуються: зобов’язання туристичної фірми створення 
безпечних, зручних для трудової діяльності умов праці, забезпечення персоналу необхідним 
інвентарем; право відмови працівників від виконання своїх функціональних повноважень у випадку 
нанесення шкоди їх здоров’ю; зобов’язання туристичної фірми компенсувати матеріальні втрати 
внаслідок професійних травм; зобов’язання працівників дотримуватись норм щодо безпеки праці; 

7) соціальні питання. Такі питання стосуються: надання туристичною фірмою працівникам 
можливості проходити медичні обстеження, вирішувати гострі питання, що стосуються побутового 
обслуговування тощо;  

8) відповідальність сторін за виконання умов договору; 
9) порядок внесення змін; 
10) термін дії договору. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, широкий спектр напрямів дії договору дозволяє 

усунути низку спірних моментів у відносинах підприємства та працівників у сфері праці на локальному 
рівні. Нажаль, нині існує велика кількість суперечностей у соціально-трудових відносинах туристичної 
сфери, що ставить під сумнів ефективність укладання колективних договорів. Значні обсяги тінізації 
ринків праці, поширення гнучких форм зайнятості, де колективно-договірне регулювання не 
допускається, низька ефективність діяльності в цьому напрямі профспілок, інші фактори значно 
понижують результуючий вплив колективних договорів на соціально-трудові відносини. Разом з тим, 
підкреслюємо, що практика укладання індивідуальних контрактів досить часто призводить до 
нерівності умов різних працівників, у тому числі за однаковими посадами. Наявність колективного 
договору сприяє базовій захищеності інтересів працівника та роботодавця та є індикатором рівня 
розвитку соціально-трудових відносин на локальному рівні. 
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Анотація 

У статті висвітлюється суть колективно-договірного регулювання соціально-трудових 
відносин у сфері туризму. Проведено аналіз тенденцій щодо стану укладання колективних 
договорів та угод у видах економічної діяльності, що є найбільш суміжними до сфери туризму. 
Запропоновано структуру колективного договору, що може укладатись між суб’єктом 
туристичної діяльності-юридичною особою та його працівниками. 

Ключові слова: колективно-договірне регулювання, колективний договір, соціально-трудові 
відносини, сфера туризму. 

 
Аннотация 

В статье раскрывается суть коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений в сфере туризма. Проведен анализ тенденций относительно состояния заключения 
коллективных договоров и соглашений в видах экономической деятельности, что является 
наиболее смежными к сфере туризма. Предложена структура коллективного договора, которая 
может заключаться между субъектом туристической деятельности-юридическим лицом и его 
сотрудниками. 

Ключевые слова: коллективно-договорное регулирование, коллективный договор, 
социально-трудовые отношения, сфера туризма. 

 
Annotation  

The article reveals the essence of collective contractual regulation of social and labour relations in 
tourism. The analysis of trends in collective bargaining and agreements in economic activities that are most 
related to tourism. The structure of the collective agreement can be concluded that tourism activities 
between the subject-entity and its employees.  

Key words: collective contract regulation, collective bargaining, Labor Relations, the sphere of 
tourism. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УПРАВЛІННЯ 
 

Постановка проблеми. Для вирішення завдань сучасної економіки методологія 
маркетингового дослідження виконує досить важливу функцію, позаяк ряд понять, які 
використовуються в дослідженнях, часто мають дуже широке значення, а іноді й суперечливе 
трактування. Маркетингові дослідження в умовах інформаційної економіки відіграють суттєву роль для 
усіх суб’єктів господарювання. Прийняття управлінських рішень повинно базуватись на інформації, 
зібраній в ході маркетингових досліджень. Саме тому виникає потреба детально розглянути 
алгоритмом проведення маркетингових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність і значущість вказаної проблематики 
підтверджують суттєві напрацювання таких вітчизняних авторів як: Л.В. Балабанова, А.В. Войчак, 
С.С. Гаркавенко [1], В.Г. Герасимчук, В.Н. Парсяк, В.А. Полторак, В.Р. Прауде, Г.К. Рогов, 
А.О. Старостіна, Н.І. Чухрай і зарубіжних фахівців: О.Д. Андрєєва, І. Ансофф, Г. Армстронг, 
І.К. Бєляєвський, Є.П. Голубков [3], Пітер Р. Діксон, Е. Дихтль, А.П. Дурович, Дж. Р. Еванс, 
А.І. Ковальов, Ф. Котлер, І.І. Кретов, Ж.-Ж. Ламбен, Нереш К. Малхотра [6], А.М. Романов [5], 
В.Д. Сєкєрін, Б.Є. Токарєв, X. Хершген, Гілберт А. Черчілль [2]. Однак в результатах сучасних 
досліджень ще недостатньо відповідей на питання впливу маркетингових досліджень на діяльність 
суб’єктів господарювання. 

Постановка завдання. Метою даної статті є: обґрунтування необхідності та ролі 
маркетингових досліджень в сучасних умовах управління; пояснення впливу маркетингових 
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досліджень на діяльність суб’єктів господарювання; розгляд алгоритму проведення маркетингових 
досліджень та його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток концепції маркетингу в сучасних умовах 
управління пов’язано із зростаючою роллю конкретних індивідів та сукупності споживачів в циклі 
реалізації товарів. Особливе місце маркетингу в управлінні зумовлено, передусім, маркетинговими 
дослідженнями, у реалізації яких в умовах інформаційної економіки зацікавлений кожний суб’єкт 
господарювання. В сучасних умовах, існування суб’єктів господарювання прямо залежить від них 
самих, тобто від персоналу, який володіє певним багажем знань, досвідом та здатністю вдосконалити і 
застосувати його у вітчизняних умовах, а ще більше – від правильних управлінських рішень, які в 
значній мірі базуються на інформації, отриманій в ході маркетингових досліджень. Це випливає з того, 
що саме маркетингові дослідження можуть забезпечити суб’єктам господарювання можливість 
ефективно функціонувати відповідно до вимог ринку та потреб споживачів. Адже відомо, що в 
концепції підприємницького успіху важливу, а інколи й вирішальну роль відіграє зібрана та правильно 
опрацьована інформація. Пояснюється сказане тим, що маркетингові дослідження включають 
комплексне вивчення споживачів, конкурентів, а також вивчення та прогнозування ринку, що дозволяє 
на основі необхідної інформації оперативно і своєчасно приймати оптимальні рішення щодо 
пристосування до змін у факторах зовнішнього та внутрішнього середовища. Вірно визначена 
проблема чи можливість, сформульована ціль, зібрана та опрацьована інформація сприяють 
прийняттю такого управлінського рішення, яке призводить до покращення ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання, його фінансово-економічного розвитку. І навпаки, втрата важливої 
інформації щодо поглядів споживачів, коливань в ринковій кон’юнктурі породжує труднощі в процесі 
прийняття ефективних управлінських рішень, і як наслідок, все це може призвести до поразки в 
конкурентній боротьбі та й взагалі до краху. 

В сучасних економічних умовах зростає роль і вплив маркетингових досліджень на діяльність 
суб’єктів господарювання. За допомогою систематичної і добре організованої інформаційно-
дослідницької роботи можна досягти значних переваг у конкурентній боротьбі. Намітився чіткий 
напрям в маркетингу: від споживчих потреб до споживчих побажань. Саме для визначення споживчих 
побажань важливим є отримувати достовірну інформацію про них [9, с. 188]. 

Маркетингові дослідження є не одноразовим актом, а систематичним процесом, який 
передбачає виконання певних послідовних дій для досягнення конкретного результату. 
Систематичність цього процесу дозволяє сформувати постійно поновлювану базу даних із 
врахуванням змін, що відбуваються у чинниках як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища [8, с. 33]: 

Найдоцільніше цей процес можна представити у наступному вигляді [4, с. 83]: 
ü виявлення проблем і формулювання цілей дослідження; 
ü відбір джерел інформації; 
ü збір інформації; 
ü аналіз зібраної інформації; 
ü представлення отриманих результатів. 
На нашу ж думку, наведені етапи можна дещо уточнити та виділити головні складові кожного з 

них: 
ü визначення проблем, можливостей та формулювання цілей дослідження; 
ü підготовка дослідження та відбір джерел інформації; 
ü збір, зведення, класифікація, групування інформації; 
ü аналіз і узагальнення зібраної інформації; 
ü презентація результатів дослідження. 
Нами запропонований алгоритм проведення маркетингових досліджень з виділенням головних 

складових (рис. 1). Тепер наведемо обґрунтування кожного із запропонованих уточнень щодо 
наведених етапів. 

На першому етапі, перед тим, як сформулювати ціль дослідження, необхідно проаналізувати 
власні результати діяльності, оцінити ринкову ситуацію та всі фактори маркетингового середовища, 
щоб висунути кілька гіпотез стосовно стану ринку та визначити ринкові проблеми і можливості. 
Важливою є оцінка місця суб’єкта господарювання на ринку, його частки та реальних можливостей 
зміцнення позицій в майбутньому. Ця оцінка має співвідноситись з можливістю вирішення загальних 
проблем конкретного ринку, зокрема, природної обмеженості, політичних впливів, нерозвиненості 
зовнішньоекономічних зв’язків, недосконалості нормативно-правової бази тощо. 

Другий етап вимагає детальної розробки чіткого плану подальших кроків щодо відбору джерел 
інформації. Такий відбір необхідно проводити з позиції пошуку інформації, яка б підтверджувала 
висунуту гіпотезу. Цей етап може бути зведений до акумулювання та аналізу вторинної інформації. 
Однак, якщо не вдалося висунути ніяких гіпотез, то крім акумулювання вторинних даних, необхідно 
зібрати і оцінити ще й первинну інформацію. Проводиться збір первинної інформації опитуванням, 
спостереженням, експериментом чи моделюванням. Але перед тим, як провести збір первинної 
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інформації, необхідно проаналізувати існуючу вторинну інформацію. Проведення аналізу практично 
не можливо без використання передусім статистичних методів, зокрема вибіркового методу та 
статистичної перевірки гіпотез і статистичного корегування даних. З їх допомогою відбувається 
правильна інтерпретація даних, що забезпечує ефективність управлінських рішень і як наслідок 
ринковий успіх, а невірне тлумачення даних, через примітивне розуміння статистичних методів, 
навпаки, може призвести як мінімум до небажаних результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведення маркетингових досліджень 
 
На етапі збору, зведення, класифікації та групування інформації необхідно забезпечити її 

цінність. Для цього найдоцільніше використовувати статистичні методи. Саме за їх допомогою можна 
отримати конкретні значення досліджуваних ознак від кожної одиниці статистичної сукупності шляхом 
реєстрації (обліку) їх на основі ретельно розробленої програми. Зібраний матеріал всебічно 
систематизується, тобто проводиться перевірка даних, їх групування за рядом певних ознак, підбиття 
групових і загальних підсумків. 

Для аналізу і узагальнення зібраної інформації використовуються різноманітні методики 
економічного, статистичного, математичного аналізу та обробки даних. Цей етап передбачає 
розрахунок різних показників, представлення даних у вигляді системи таблиць та графічних 
ілюстрацій, що дозволяє виділити у досліджуваній сукупності соціально-економічні типи явищ, 
охарактеризувати їх структуру, виявити взаємозв’язки і взаємозалежності між показниками; 
виконується обчислення узагальнюючих показників: абсолютних, відносних і середніх величин 
(простих, зважених, багатовимірних), коефіцієнтів, показників варіації ознак і динаміки явищ, індексів 
та показників, що характеризують щільність зв’язку між явищами та ін. Це дозволяє розкрити причинні 
зв’язки досліджуваних явищ, визначити вплив і взаємодію різних факторів, приймати рішення з 
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врахуванням фактора невизначеності і оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень та 
можливі економічні і соціальні наслідки від ситуації, що склалася в діяльності суб’єкта 
господарювання. 

Головним на завершальному етапі є те, що презентація інформації та результатів дослідження 
має відбуватись наочно, а їх виклад має бути повним, чітким, зрозумілим і повністю підтвердженим 
конкретними даними та бажано у формі звіту. При цьому важливо акцентувати увагу на інформації, 
яка була основою для формулювання тих чи інших висновків.  

В результаті досліджень отримується певна маркетингова інформація, яка в той же час є 
«цінною сировиною» і може стати достатньо вартісним ринковим продуктом. Цінність інформації, 
зібраної в процесі маркетингових досліджень, полягає в створенні максимально прийнятних якісних 
умов в порівнянні з підприємствами-конкурентами, у здобутті конкурентних переваг, знаходженні 
правильних напрямів діяльності, зменшенні міри невизначеності та ризику, тобто у вирішенні ряду 
проблем, реалізації можливостей і підвищенні ймовірності підприємницького успіху. Саме тому лише 
уміле використання комплексу статистичних методів, починаючи зі збору даних і закінчуючи їх 
аналізом, а не інтуїція і прості міркування, дозволяє маркетинговим дослідженням забезпечити 
цінність маркетингової інформації та бути одним із найважливіших інструментів пізнання і 
використання економічних та інших законів ринкового розвитку. 

На основі цього схематично представимо практичну сутність кожного етапу процесу 
маркетингових досліджень (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Практична сутність етапів процесу маркетингових досліджень 
 
Важливою рисою маркетингових досліджень є те, що інформація, яка отримується в ході 

досліджень, необхідна не взагалі, а для прийняття конкретного управлінського рішення. Ця важлива 
вимога дозволяє чітко встановлювати межі маркетингових досліджень і визначати обсяг необхідної 
інформації [8, с. 16]. 

Таким чином, розробка і прийняття рішень в маркетингу супроводжується використанням 
прийомів, які враховують умови невизначеності підприємницької діяльності, і розраховане на ризик. 
Звісно, у ряді випадків ризик можна зменшити, залучаючись підтримкою страхування або заключаючи 
відповідні угоди: у світовій торгівлі існує практика створення консорціумів – тимчасових союзів 
юридично незалежних фірм для спільної боротьби за отримання замовлень, їх спільне використання і 
підвищення тим самим власної конкурентоспроможності. Однак, значно більшого ефекту можна 
досягнути, здійснюючи превентивний вплив на фактори, під силою яких створюється ситуація, 
пов’язана з ризиком. Для цього суб’єкти господарювання повинні володіти надійною, в достатніх 
обсягах і сучасною інформацією [7, с. 24]. 

Висновки з проведеного дослідження. У статті доведено, що особливе місце маркетингу в 
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управлінні зумовлено, передусім, маркетинговими дослідженнями, в реалізації яких в умовах 
інформаційної економіки зацікавлений кожний суб’єкт господарювання. Адже відомо, що в концепції 
підприємницького успіху важливу, а інколи й вирішальну роль відіграє зібрана та правильно 
опрацьована інформація. Саме тому було детально розглянуто та уточнено процес маркетингових 
досліджень щодо збору інформації. 
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Анотація 

У статті обґрунтовано необхідність та роль маркетингових досліджень в сучасних умовах 
управління. Розглянуто вплив маркетингових досліджень на діяльність суб’єктів господарювання. 
Запропоновано удосконалення до алгоритму проведення маркетингових досліджень. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, конкурентна боротьба, управлінські 
рішення, алгоритм проведення, інформація 

 
Аннотация 

В статье обоснована необходимость и роль маркетинговых исследований в современных 
условиях управления. Рассмотрено влияние маркетинговых исследований на деятельность 
субъектов хозяйствования. Предложено усовершенствование в алгоритм проведения 
маркетинговых исследований. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, конкурентная борьба, 
управленческие решения, алгоритм проведения, информация 
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The article substantiates the need for and role of marketing research in modern conditions of 
management. The influence of marketing research activities of business entities. The improved algorithm to 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ МАРКЕТИНГОВОГО 
ПОЗИЦІЮВАННЯ ОСВІТНІХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ 

СКЛАДОВИХ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  
 
Постановка проблеми. Вища освіта в Україні все гостріше відчуває необхідність 

пристосування до умов ринкового середовища. Сьогодні ринок освітніх послуг динамічно 
розвивається, що вимагає особливої уваги до проблем, пов'язаних із позиціюванням вищих 
навчальних закладів. Це зумовлено як посиленням конкуренції на ринку освітніх послуг, так і 
активізацією інноваційної діяльності навчальних установ, що вимагає її висвітлення серед цільових 
аудиторій. У такій ситуації є необхідним розгляд процесів маркетингового позиціювання вищих 
навчальних закладів як елементу комунікаційної стратегії на ринку освітніх послуг.  

Комунікаційна стратегія вищого навчального закладу є основою залучення споживачів освітніх 
послуг і партнерів з бізнесу, сприяючи тим самим стабільному розвитку ринку освітніх послуг. При 
цьому реалізація навчальними установами комунікаційних стратегій може послужити додатковим 
інструментом стратегічного розвитку навчального закладу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання теорії позиціювання і брендингу 
викладені у наукових працях Д. Аакера [1], М. Васильєвої [2], Ф. Котлера [3], Е. Райса, Д. Траута [4] та 
багато інших. Питання, пов'язані з роллю маркетингу у розвитку комунікацій на ринку освітніх послуг та 
питання розробки комунікаційних стратегій розглянуто у працях Л. Балабанової [5], Т. Оболенської [6], 
А. Панкрухина [7], М. Вачевського [8], Ю. Петруні [9] та  інших учених. 

При відносно високому рівні розробки окремих питань, що стосуються проблем маркетингового 
позиціювання вищих навчальних закладів і різних аспектів комунікацій ВНЗ, взаємний зв’язок даної 
проблематики досліджений недостатньо, що зумовлює практичне значення вивчення питань з точки 
зору пошуку нових можливостей і напрямів маркетингового позиціювання навчальних установ як 
елементу комунікаційної стратегії на територіальному рівні. 

Постановка завдання. Завдання статті полягає в науковому обґрунтуванні інтеграції 
маркетингового позиціювання вищих навчальних закладів у комунікаційній стратегії ВНЗ як елементу 
підвищення ефективності їх функціонування на ринку освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес інтеграції вищої освіти України в світове 
освітнє середовище є складним та багатогранним завданням, що потребує модернізації освіти, 
підвищення її якості, підтримки високого статусу вітчизняної освіти і науки, підвищення 
конкурентоспроможності і відповідності сучасним світовим стандартам. 

Маркетингове позиціювання вищих навчальних закладів представляє собою діяльність, 
орієнтовану на найбільш вигідне представлення вузу і його послуг із використанням маркетингового 
інструментарію на підставі їх раціональних об'єктивних переваг порівняно із конкурентами [6, 7]. 
Специфіка маркетингового позиціювання вищих навчальних закладів визначається характером їх 
діяльності і проявляється через реалізацію наступних характеристик: 

1) статус ВНЗ (відомча належність, наявність державної акредитації, позиція у рейтингу); 
2) рівень задоволення існуючих потреб набутими знаннями (можливість подальшого 

працевлаштування, контроль знань, глибина підготовки студентів); 
3) рівень розвитку соціальної інфраструктури (забезпеченість гуртожитками, стипендії, соціальні 

доплати, пільгові туристичні поїздки, інші форми соціальної підтримки); 
4) бренд вузу (корпоративна культура вузу, традиції, історія, випускники). 
Зміни, що відбуваються на ринку освітніх послуг, зокрема зростання кількості вищих навчальних 

закладів, підвищення вимог до їх якісного рівня, зумовлюють загострення конкурентної боротьби між 
ними.  

Навчальні заклади у зв’язку зі специфікою послуг, які ними надаються, вимагають особливих 
засобів позиціювання. Використання комплексу інтернет-маркетингу дозволяє у значній мірі 
активізувати і підвищити ефективність процесів маркетингового позиціювання вищих навчальних 
закладів на ринку освітніх послуг. Це пояснюється підвищеною роллю Інтернету як засобу комунікації і 
джерела інформації для різних верств населення країни [8].  

При розробці комплексу інтернет-маркетингу як одного із інструментів позиціювання ВНЗ, 
потрібно керуватися певними параметрами, такими як інформативність маркетингових заходів, їх 
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інтерактивність, ефективність рекламних методів, а також можливість поєднання традиційної інтернет-
діяльності із проведенням досліджень у віртуальному середовищі. Правильне поєднання названих 
чинників може допомогти зробити інтернет-маркетинг найбільш ефективним інструментом 
позиціювання вищого навчального закладу [9]. 

Вирішення проблем маркетингового позиціювання вищих навчальних закладів у вітчизняних 
умовах вимагає не лише удосконалення маркетингового інструментарію, але й більш активнішого 
використання у ході конкурентної боротьби унікальних напрямів підготовки студентів, що не 
дублюються вишами-конкурентами. Для цього кожний навчальний заклад надає освітнім послугам 
відмінні, унікальні риси, а потім повідомляє про них потенційним споживачам з метою інформування 
цільового ринку про свої переваги відносно конкурентів. Надання унікальних рис для ВНЗ зроблять 
його більш ціннішим в очах студентів і він сприйматиметься на ринку освітніх послуг як кращий, більш 
сучасний у порівнянні з іншими навчальними установами. 

Оскільки маркетингове позиціювання вищих навчальних закладів не носить вузько локального 
характеру (воно націлене не лише на населення території розміщення вузу), пошук унікальних переваг 
стає складнішим. До їх числа можуть бути також віднесені: підтримка наукової активності в рамках 
вищих навчальних закладів; інноваційна діяльність; співпраця із регіональними, вітчизняними та 
іноземними партнерами; додаткові можливості освітньої установи. Проте наявність самих лише 
переваг ВНЗ не є достатнім для успіху на освітньому ринку. Інформація про вищий навчальний заклад 
повинна привернути увагу абітурієнтів, викликати бажання скористатись пропозицією та спровокувати 
до вступу на навчання. Це є основним завданням позиціонування освітніх установ.   

Позиціювання ВНЗ, послугами яких користується значна частина населення тієї або іншої 
території, в рамках реалізації їх комунікаційних стратегій на ринку освітніх послуг, має вплив на 
процеси економічного розвитку даної території.  

У процесі формування позитивного іміджу вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг, 
а також при залученні потенційних споживачів, партнерів, освітні установи є базисом, як відносно 
побудови комунікаційних каналів між учасниками територіальної економіки, так і відносно виконання 
ними індикативної функції, що свідчить про рівень розвитку території. Також вищий навчальний заклад 
може виступати і як джерело інновацій і проектів, і як учасник у їх реалізації, являє собою одночасно 
базис, потенціал для економічного розвитку території, а також засіб, інструмент її виконання. Більш 
того, активна поведінка ВНЗ на міжнародному рівні надає можливості для більш ефективної реалізації 
комунікаційної стратегії за допомогою механізмів маркетингового позиціювання.  

У сучасних умовах ефективність маркетингового позиціювання вищих навчальних закладів 
аграрного профілю на території країни достатньо низька, водночас потенціал підвищення 
ефективності оцінюється як дуже високий. Тому є доцільним коректування діяльності з позиціювання 
аграрних освітніх установ за такими напрямами: 

1) більш повніше використовувати матеріально-технічну базу ВНЗ при проведенні заходів щодо 
позиціювання; 

2) активізація діяльності ВНЗ у напрямі розвитку унікальних освітніх програм; 
3) активна інтеграція із комерційними структурами та органами територіального управління з 

метою використання можливостей ВНЗ при реалізації відповідних тематичних проектів. 
Підвищення ефективності маркетингового позиціювання вищих навчальних закладів спроможне 

активізувати найбільш інвестиційно-привабливі напрями розвитку економіки території розміщення 
навчального закладу. Вважаємо, що вище перераховані напрями будуть сприяти приведенню 
результатів позиціювання у відповідність із економічним потенціалом вищих навчальних закладів. 

Маркетингове позиціювання вищих аграрних навчальних закладів розглядається нами як 
специфічний вид діяльності, направлений на донесення конкурентних переваг вишу до цільових 
аудиторій з допомогою маркетингового інструментарію, орієнтованого на використання специфічних 
характеристик вишу (його статус, бренд, можливості використання набутих знань на практиці, 
наявність відповідної соціальної інфраструктури), що дозволило розширити даний інструментарій 
через включення до нього специфічних видів вишівської активності. 

Сформований інструментарій маркетингового позиціювання вищого навчального закладу, що 
включає: 1) рекламу ВНЗ; 2) його назву; 3) цінову стратегію; 4) стратегію розподілу; 5) Інтернет-
маркетинг; 6) наукові конференції; 7) олімпіади і конкурси; 8) захист дисертацій; 9) програми співпраці; 
10) формування студентських організацій; 11) контакти ВНЗ із органами влади дозволяє не лише 
залучати потенційних споживачів освітніх послуг, але і підсилити роль ВНЗ в економічному розвитку 
території. 

Виявлені ключові проблеми маркетингового позиціювання вищих навчальних закладів у 
теперішніх умовах (низький соціальний статус вишівського маркетингу, низький рівень 
професіоналізму в маркетинговій галузі, слабке використання існуючих методів позиціювання, 
відсутність на ринку освітніх послуг міжвишівської студентської мобільності, нерозвиненість 
маркетингових комунікацій ВНЗ) зумовлюють як внутрішній характер вирішення даних проблем, що 
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вимагає посилення ролі маркетингу в навчальних установах, так і зовнішній, пов'язаний із зняттям 
існуючих обмежень щодо розвитку конкурентних відносин на ринку освітніх послуг.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, встановлено механізм взаємного впливу 
маркетингового позиціювання вищого навчального закладу в структурі його комунікаційної стратегії та 
економічного розвитку території розміщення ВНЗ з допомогою проведення багаторівневої PR-компанії, 
який буде сприяти визначенню місця маркетингового позиціювання у структурі комунікаційної стратегії 
на кожному рівні її реалізації. Також запропоновано двофакторну схему аналізу результатів 
позиціювання вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг: у напрямі оцінки діяльності, 
пов'язаної із наданням освітніх послуг, тобто економічна ефективність «прямого» позиціювання; у 
напрямі оцінки діяльності, що впливає на рівень економічної та інвестиційної активності території – 
економічна ефективність «непрямого» позиціювання.  

Запропонована методика оцінки ефективності маркетингового позиціювання освітньої установи 
в процесі реалізації його комунікаційної стратегії на ринку освітніх послуг, включає такі етапи: 1) аналіз 
потенціалу маркетингового позиціювання ВНЗ; 2) практичне дослідження економічної ефективності 
результатів позиціювання навчальної установи; 3) співвідношення даних, отриманих на попередніх 
етапах дослідження, з метою визначення ефективності реалізації потенціалу позиціювання ВНЗ. 
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Анотація 

У статті визначено напрями позиціюванняаграрних освітніх установ у системі складових 
комунікаційної стратегії. Сформовано інструментарій маркетингового позиціювання вищого 
навчального закладу. Запропоновано методика оцінки ефективності маркетингового позиціювання 
освітньої установи на ринку освітніх послуг. 

Ключові  слова:  позиціювання, маркетинг, інтернет-маркетинг, освітні установи. 
 

Аннотация 
В статье определены направления позиционирования аграрных образовательных 

учреждений в системе составных коммуникационной стратегии. Сформирован инструментарий 
маркетингового позиционирования высшего учебного заведения. Предложено методику оценки 
эффективности маркетингового позиционирования образовательного учреждения на рынке 
образовательных услуг. 

Ключевые слова: позиционирование, маркетинг, интернет-маркетинг, учебные заведения. 
 

Annotation 
In article directions of positioning of agrarian educational institutions in system compound 

communication strategy are defined. The toolkit of marketing positioning of a higher educational institution is 
selected. The technique of an estimation of efficiency of marketing positioning of educational institution in the 
market of educational services is specified. 

Key words: positioning, marketing, internet marketing, educational institutions. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Постановка проблеми. Економічна політика держави та стратегічні цілі суб’єктів 

господарювання в ринкових умовах пов’язані із активізацією інвестиційної діяльності. Ринкова система 
передбачає застосування досягнень науково-технічного прогресу, інтенсифікації виробництва, 
спонукає суб’єктів господарювання до високоефективної діяльності, наслідком якої є їх економічне 
зростання, що супроводжується тривалими, значними і ризикованими інвестиціями. Головною 
проблемою інвестиційної діяльності є відсутність відповідного фінансового забезпечення, 
десинхронізація інвестиційних потреб і притоку фінансових ресурсів в часі і в просторі. Розв’язання 
проблем фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств є актуальним з позицій 
управління капіталом, вартістю підприємства, формування стратегічних напрямів розвитку, отримання 
конкурентних переваг,  визначення його інвестиційної привабливості тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансове забезпечення підприємства тісно 
пов’язане з категорією „фінансові ресурси підприємства”. Вивченням економічної суті фінансових 
ресурсів підприємств займалися такі відомі західні  вчені як: Р. Гільфердінг, Р. Дорнбуш,  Б. Коллас, 
Б. Мінц, Дж. О-Шонессі, Дж. Робінсон, С. Фішер, М. Шварц,  Р. Шмалензі, а також російські економісти: 
В.Г. Білоліпецький, О.І. Волкова, Н.В. Колчина, В.К. Сенчагов та інші. Серед вітчизняних вчених 
питання фінансових ресурсів з’ясовувалося у роботах Г.М. Азаренкової, 
В.В. Буряковського, В.М. Гриньової, В.М. Опаріна, А.Т. Завгороднього І.В. Зятковського, 
М.Я. Коробова, К.В. Павлюка, А.М. Поддєрьогіна. З позицій управління проблема фінансового 
забезпечення інвестиційної діяльності підприємств достатньо широко представлена в роботах 
зарубіжних науковців, зокрема  таких як: Г. Александер, Р. Бінгем, Дж. Бейли,  Е. Гілл, С.Вайт, 
Дж. К. Ван Хорн, В.В. Ковальов, Б. Коллас, О.С. Стоянова, Т.В. Теплова, Д. Ханн  Е. Хілферт, У. Шарп.  
Проблеми формування інвестиційних ресурсів для реалізації інвестицій, формування сприятливого 
інвестиційного клімату в Україні, державного регулювання інвестиційної діяльності розглядаються 
працях багатьох вчених-економістів: В.В. Борщевського,  Г.М. Азаренкової, О.В. Ареф’євої, 
І.А. Бланка, Я.В. Воловець, Ю.Н. Воробйова, С.О. Гуткевич, І.В. Зятковського, О.Ф. Іткіна, 
І.Є. Мойсеєнка, О.В. Савчука, О.О. Терещенка,  В.Г. Федоренка та ін. У цих роботах знаходять своє 
відображення різні аспекти фінансово-інвестиційної політики держави і стратегії підприємств, пов’язані 
із стимулюванням інвестиційної активності та залученням внутрішніх і зовнішніх джерел фінансових 
ресурсів. Проте, незважаючи на їх численні розробки, невизначеними залишаються питання 
поєднання інвестиційних потреб з фінансовими можливостями за умови збереження стійкості і 
стабільності роботи підприємств. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження теоретико-методичних основ фінансового 
забезпечення інвестиційної діяльності підприємств промислового сектору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове забезпечення полягає у виділенні 
певної суми фінансових ресурсів на розв'язання окремих завдань фінансової політики 
господарюючого суб'єкта. При цьому розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дію. 
Забезпечувальна дія проявляється у встановленні джерел фінансування, тобто покриття 
повсякденних потреб і характеризує пасивний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна дія 
здійснює вплив через виділення достатніх коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення 
і характеризує активний вплив фінансового забезпечення. В цілому ж дія фінансового механізму 
спрямована на реалізацію економічних інтересів учасників фінансових відносин. 

Вона має наступні напрямки свого прояву: 
− за допомогою фінансових інструментів встановлюються певні пропорції розподілу доходів, 

які впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами; 
− за допомогою встановлення певних пропорцій розподілу доходів встановлюється відповідна 

система реалізації економічних інтересів [9]. 
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Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи фінансування, яке може 
здійснюватись у трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування. Різні форми 
фінансового забезпечення використовуються на практиці одночасно через установлення 
оптимального для даного етапу розвитку суспільства співвідношення між ними. 

На мікроекономічному рівні фінансові ресурси розглядаються у контексті господарської 
діяльності підприємства, тому застосовується термін „фінансові ресурси підприємств”. Деякі науковці 
вважають, що фінансові ресурси підприємства – це грошові кошти, спрямовані на забезпечення його 
виробничого і соціального розвитку, на зростання прибутку, підвищення якості продукції, поліпшення 
використання основних виробничих фондів [10]. К.В. Павлюк, А.В. Поддєрьогін, В. Литвинов, П. Лайко, 
Ю. Ляшенко відносять до фінансових ресурсів грошові фонди та частину грошових коштів, що 
використовується в нефондовій формі [5]. 

Отже, фінансовими ресурсами можна вважати кошти, зосереджені у фондах підприємств, та 
грошові надходження, використання яких в обігу може забезпечити отримання прибутку 
підприємством. Таким чином, розмір фінансових ресурсів підприємства свідчить про забезпечення 
його фінансово-господарської діяльності.  

Ми є прихильниками позиції, за якою фінансові ресурси слід розглядати у двох ракурсах: з 
позицій сутності – це кошти, що є в розпорядженні підприємств; і з позицій джерел формування – це 
власні і залучені кошти.  

Чим більша частка фінансових ресурсів спрямовується на інвестиційну діяльність, тим більші 
темпи зростання слід очікувати від суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим важливого значення 
набуває визначення факторів, що визначають обсяги фінансового забезпечення фінансової 
діяльності. Відповідно до визначення фінансових ресурсів, наведених в статті, такими факторами 
вважаємо: 

- власний капітал (зокрема нерозподілений прибуток); 
- кредити банків та інші позики. 
З метою визначення впливу даних факторів на обсяги і ефективність інвестиційної діяльності 

підприємств, проаналізуємо статистичні дані (рис.1) [4]: 
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Рис. 1 Динаміка обсягів інвестицій в основні засоби промисловості України, тис. грн. 

 
Аналіз динаміки обсягів інвестицій в основні засоби показав, що до 2009 р. вони зростали. Так, у 

2005 р. та 2006 р. обсяги інвестицій (відносно до попереднього року) збільшились на 24,3% та 37,9% 
відповідно. Максимальний ріст 143,6% інвестицій був досягнутий у 2007 р. Падіння обсягів інвестицій 
на 24,7% відбулося у 2009 р., що пояснюється впливом економічної кризи на показники діяльності 
промисловості України.  

Для аналізу ефективності інвестиційної діяльності розглянемо динаміку обсягів реалізованої 
продукції підприємств промисловості (рис.2) [4]. 

Оцінюючи темпи зміни обсягів реалізованої продукції промисловості можна відмітити, що 
зростання обсягів виробництва відбувалося до 2009 р., досягнувши максимального значення у 30,0% 
у 2007 р. Падіння досліджуваного показника у 2009 р. на 7,0% порівняно з 2008 р. також обумовлене 
впливом економічної кризи. 

Ідентичність трендів підтверджується високим ступенем кореляції між темпами приросту обсягів 
інвестицій та обсягів реалізації продукції в промисловості. Згідно розрахунків коефіцієнт кореляції 
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становить 0,91. Таким чином, отримано математичне підтвердження зв’язку між результатами роботи 
підприємств та їх інвестиційною діяльністю.  

Передумовою інвестиційної діяльності є наявність відповідних фінансових ресурсів, структура 
джерел яких наведена на рисунку 3 [4]. 
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Рис. 2. Динаміка обсягів реалізованої продукції промисловості  

(у фактичних цінах), тис. грн. 
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Рис. 3. Динаміка і структура інвестицій в основний капітал промислового сектору за 

джерелами фінансування, тис. грн. 
 

Найбільше значення в структурі джерел фінансування інвестицій мають власні кошти 
підприємств та організації промисловості. Середнє їх значення питомої ваги за досліджуваний період 
становить 58%. Другим по значенню джерелом фінансування інвестицій є кредити банків та інші 
позики, з 2005 по 2009 рр. середнє значення цього показника становить 16%. Згідно даних, наведених 
на рисунку, можна відмітити відносну стабільність структури джерел фінансування інвестиційної 
діяльності. 

Зважаючи на важливість власних та позикових ресурсів, визначимо оптимальні пропорції 
фінансування інвестиційної діяльності промислових підприємств з врахуванням наступних принципів: 

− підприємство функціонує в умовах конкурентної боротьби та знаходиться під впливом 
мінливого ринкового середовища, тому фінансова незалежність є необхідною умовою збереження 
фінансової стійкості суб’єктами господарювання; 

− промислові підприємства зацікавлені у здійсненні реальних інвестицій, тому для реалізації 
масштабних інвестиційних проектів потребують позикових коштів, доступність яких визнається рівнем 
процентної ставки банків за кредитами [1, 7]. 
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Визначимо економетричну модель залежності ефективності інвестиційної діяльності від 
найбільш суттєвих факторів формування фінансових ресурсів підприємств (табл. 1) [4].. 

Таблиця 1 
Вихідні дані для визначення факторної залежності ефективності інвестиційної діяльності 

 

Ефективність інвестиційної 
діяльності, тис. грн./тис. грн. 

Процентні ставки банків за 
кредитами у національній 

валюті, % 

Співвідношення власних і 
позикових джерел інвестицій, 

тис. грн./тис. грн. Рік 

У х1 х2 

2000 21,48 40,30 13,00 
2001 17,98 31,90 12,45 
2002 17,16 24,80 12,33 
2003 15,74 20,20 7,46 
2004 14,22 17,90 8,14 
2005 13,38 16,40 3,89 
2006 12,31 15,40 3,73 
2007 11,14 14,40 3,42 
2008 11,96 17,80 3,27 
2009 13,75 21,00 4,45 
Коефіцієнт кореляції результативного 

показника і фактора 0,95 0,93 

 
Показником ефективності інвестиційної діяльності є відношення обсягу реалізованої продукції 

до обсягу інвестицій промислових підприємств. Відзначимо, що зниження даного показника на 1-2% 
щороку за період 2000-2008 рр. пов’язане із випереджаючими темпами зростання інвестицій порівняно 
із темпами нарощування обсягів реалізації продукції, і пояснюється тим, що  підприємства 
промисловості України активно фінансували технічне оновлення виробництва. 

За допомогою математичного апарату отримано наступний вираз: 
46,733,023,0 21 ++= xxY                  (1) 

де У -  ефективність інвестиційної діяльності, тис. грн./тис. грн.; 
х1 - процентні ставки банків за кредитами у національній валюті, %; 
х2 - співвідношення власних і позикових джерел інвестицій, тис. грн./тис. грн. 
Дане рівняння описує залежність ефективності інвестиційної діяльності від рівня відсоткової 

ставки по кредитах, а також від структури джерел фінансування інвестиційної діяльності. Зауважимо, 
що кредитна ставка, як правило, є  величиною, на яку підприємство не може впливати, тому в якості 
об’єкта прийняття управлінських рішень щодо фінансування інвестицій виступає показник 
співвідношення власних і позикових джерел інвестицій.  

Структура і обсяги фінансових ресурсів, що використовуються для реалізації інвестиційних ресурсів 
залежать від інвестиційних потреб і можуть бути прогнозовані на основі наступних тенденцій (рис. 4). 
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Рис. 4. Тренд ефективності інвестиційної діяльності промислових 

 підприємств України, млн. грн. 
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Згідно визначеного тренду, що описується логарифмічною функцією з коефіцієнтом 
апроксимації 0,914, можна прогнозувати наступні показники ефективності інвестицій в промисловість 
України: в 2011 р. на 1 тис. грн. інвестицій буде припадати 10,88 тис. грн. реалізованої продукції; в 
2012 р. на  1 тис. грн. інвестицій – 10,55 тис. грн. реалізованої продукції. Розраховані зміни зумовлені 
зростанням процентної ставки за кредитами (формула 1) та включають фактор оптимізації пропорції 
джерел фінансування інвестиційної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз обсягів і тенденції інвестиційної 
діяльності та джерел її фінансування виявив основні фактори, що впливають на обсяги фінансового 
забезпечення інвестицій в промисловому секторі України. Фінансування інвестиційної діяльності 
повинно ґрунтуватися на основі сучасних тенденцій і пропорцій джерел формування фінансових 
ресурсів з врахуванням відсоткової банківської ставки по кредитах. Саме ці фактори служать основними 
інструментами управління, впливаючи на які підприємство може максимізувати ефективність 
інвестиційної діяльності та прогнозувати обсяги інвестиційної діяльності на майбутнє.  
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Анотація 
В статті розглянуто тенденції та основні фактори, що визначають обсяги і ефективність 

інвестиційної діяльності підприємств промисловості, виходячи із їх можливостей фінансового забезпечення. 
Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, інвестиційна діяльність, джерела 

інвестування. 
Аннотация 

В статье рассмотрены тенденции и основные факторы, которые определяют объемы и 
эффективность инвестиционной деятельности предприятий промышленности, исходя из их 
возможностей финансового обеспечения. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовые ресурсы, инвестиционная деятельность, 
источники финансирования. 

 
Annotation 

Tendencies and basic factors which determine volumes and efficiency of investment activity of enterprises of 
industry are considered in the article, coming from their possibilities of the financial providing. 
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БЮДЖЕТ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Постановка проблеми. Бюджет – це кількісне відображення плану дій підприємства на певний 

період часу. Генеральний бюджет підприємства охоплює всі аспекти існування та розвитку, надає 
всебічне уявлення про розроблені операційні та фінансові бюджети на майбутній проміжок часу через 
загальну систему показників, що підсумовуються в фінансових бюджетах. 

До основних етапів складання бюджетів відносять розробку низки бюджетів – продажів, 
програми виробництва, витрат на сировину і матеріали, трудових витрат, загальновиробничих витрат, 
матеріально-виробничих запасів, собівартості проданої продукції, комерційних витрат, прибутків та 
втрат, капітальних витрат на обладнання та приміщення тощо [1]. 

Більшість західних фірм при складанні головного і гнучкого бюджетів використовують систему 
нормативних витрат «стандарт-кост». Такі системи допомагають аналізувати відмінність між тим, що 
сталося, і тим, що повинно було статися [2, с. 80]. 

Бюджетування для фірм, які виробляють засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), є актуальним в 
наш час, коли роботодавці скорочують витрати на спецодяг, а Україна посідає одне з перших місць зі 
смертності робітників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поточне планування та бюджетування пройшли 
певний шлях розвитку, позбавляючись своїх недоліків і обмежень [3, с. 259]. Так, незмінні плани-
кошториси поступово було замінено гнучкими бюджетами з інтервальними значеннями допустимих 
показників з ретельним обґрунтуванням значень по кварталах і місяцях. У США в 60-х роках значного 
поширення набули такі форми, як «програмне бюджетування», що орієнтувалося не на організацію, а 
на певний проект чи програму, а також бюджети, що орієнтували кожний структурний підрозділ 
організації, незалежно від показників, досягнутих у звітному році, доводити необхідність свого 
існування, включення до планового бюджету на наступний рік [4, с. 657]. У такому вигляді система 
бюджетування використовується і нині.  

На відміну від країн з ринковою економікою, в Україні, як і в усьому минулому СРСР, розробка 
п’ятирічних планів розвитку призвела до своєрідного «планового буму», що сприяло розвитку 
методології планування: балансового методу, застосування техніко-економічних нормативів і 
варіантних наближень тощо [5, с. 39]. Це стримувало пошук більш ефективних методів виробництва 
та управління, орієнтувало на використання управління «за відхиленнями» від централізовано 
заданих (іноді недосяжних) параметрів бюджетів. 

Слід зазначити, що багатопрофільне виробництво ЗІЗ має всі ознаки та деякі проблеми так 
званих малих багатопрофільних корпорацій, проблеми функціонування яких досліджувалися 
російськими вченими [7; 8]. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення впливу комплексного бюджетування на 
внутрішні економічно-виробничі процеси і обґрунтування  його необхідності задля націлювання 
персоналу на досягнення заданого прибутку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Після кризи 2008-2009 рр. вижили тільки ті 
підприємства легкої промисловості, які чітко знали структуру своїх витрат та встановили реальні 
життєздатні бюджети, тобто короткострокові оптимізовані плани виробничої діяльності. 

Попередній алгоритм побудови системи бюджетування виробничої діяльності 
багатопрофільного підприємства легкої промисловості з виробництва ЗІЗ може бути представлений в 
наступному вигляді: 

1. Оцінка і аналіз потреб підрозділів маркетингу та збуту, реалістична оцінка обсягів ринку ЗІЗ. 
2. Оцінка і реальні можливості постачальників основної сировини, комплектуючих, 

напівфабрикатів і матеріалів.  
3. Оцінка власних або залучених оборотних коштів, оскільки специфіка реалізації ЗІЗ є такою, що 

відстрочки платежів, особливо держпідприємств, сягає як мінімум 45 днів, а в деяких випадках і до 180 днів.  
4. Можливість отримання відносно дешевих кредитних ліній для вирішення поточних питань 

постачання, логістики, оплати праці, поповнення обігових коштів в умовах нестабільності фінансових 
потоків від споживачів. 

5. Твереза оцінка власних виробничих потужностей, якісного та кількісного персонального 
складу основних і допоміжних виробничих підрозділів.  
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6. Оцінка стану, запасу міцності і ремонтопридатності основного технологічного устаткування і 
витрат на його обслуговування. 

7. Аналіз ринку праці в регіоні, середнього рівня зарплат в галузі. Розрахунок необхідності у 
притягненні додаткової робочої сили, її професійну підготовку та адаптацію до конкретних 
технологічних процесів. 

8. Оцінка енергоємності виробництва, вартості його забезпечення енергоносіями.  
9. Інші загальновиробничі витрати – оренда приміщень, зв'язок, медичне обслуговування, 

витрати на охорону праці та ін. 
10. Оцінка адміністративних загальних витрат 
11. Прогноз витрат, у тому числі логістичних, на постачання і збут продукції. 
Але головним об’єктом дослідження цієї статті є бюджети окремих виробничих підрозділів різних 

профілів, які використовують свої специфічні технології, фахівців з різних галузей, а також 
консолідований (узагальнений) бюджет виробничого блоку.  

Природно, що бюджети окремих виробництв базуються на класифікації витрат. 
До складу виробничого блоку входить низка виробництв та відокремлених регіональних філій: 
- головне виробництво спеціального захисного взуття, що здійснює масовий випуск великими 

партіями (десятки тисяч пар виробів щомісяця); 
- експериментальне (дрібносерійне) виробництво, де проходять процеси розробки конструкцій 

та технології виготовлення нових типів взуття, відпрацювання на технологічність, виготовлення 
невеликих дослідно-експериментальних партій, проведення наукових досліджень; 

- головне виробництво захисного одягу спеціального призначення, що здійснює випуск 
спецодягу великими партіями (десятки тисяч комплектів спецодягу щомісяця); 

- відокремлені регіональні філіали з пошиття заготовок верху взуття, тобто відносно невеликі 
підприємства, що виконують частину технологічного процесу, розташовані у Полтавській та Вінницькій 
областях; 

- відокремлений філіал з виробництва спецодягу у Київській області. 
Розроблено уніфіковану форму бюджету підрозділу із замкненим циклом виробництва, до 

складу якої входять наступні статті витрат: 
1. Основні та допоміжні матеріали, в тому числі для регіональних філій. 
2. Заробітна плата 
2.1. Заробітна плата з погодинною оплатою праці для інженерно-технічних працівників – 

конструкторів-модель’єрів, технологів, начальників дільниць, майстрів, енергомеханічної ремонтної 
служби, водіїв, вантажників, прибиральниць тощо. 

2.2. Відрядна заробітна плата для основної маси колективу, що залежить від кількості виконаних 
тих чи інших операцій. Кожна найдрібніша операція або дія мають свою визначену вартість. 

3. Комунальні платежі та енергоносії 
3.1. Електроенергія, нормується приблизно на одну умовну пару взуття або іншу одиницю 

виробу. 
3.2. Телефонний зв’язок мобільний, є корпоративним, кожен менеджер виробництва 

забезпечений відносно дешевим оперативним зв’язком. 
3.3. Телефонний зв’язок стаціонарний. 
3.4. Оренда виробничих, побутових та допоміжних приміщень. Це стала величина, оскільки 

підрозділи орендують постійно ту ж саму площину виробничих приміщень. 
3.5. Сплата за використання питної води. Використовується для технологічних та побутових 

потреб. 
3.6. Сплата за використання земельної ділянки. 
3.7. Сплата за використаний природній газ. В технології не використовується, споживається 

тільки у опалювальний сезон, але його вартість розподіляється рівномірно на весь рік. 
4. Транспортні витрати, у тому числі на відрядження. Виникають у разі необхідності перевезення 

обладнання, запчастин, матеріалів для регіональних виробничих філіалів тощо. 
5. Витрати на планово-попереджувальні та аварійні ремонти, запчастини, канцтовари, 

метрологічне забезпечення. Нормується відносно фактичного об’єму виробництва та фізичного зносу 
обладнання. 

6. Витрати на виконання заходів з охорони праці. Назва статті витрат носить досить умовний 
характер, тому що до неї вирішили віднести групу витрат на різнопланові заходи 

6.1. Витрати на техніку безпеки, електробезпеку, підйомно-транспортні механізми, судини під 
тиском. 

6.2. Витрати на заходи з пожежного захисту, встановлення пожежної сигналізації, придбання 
засобів первинного пожежогасіння. 

6.3. Витрати на заходи з цивільного захисту, розробка планів ліквідації аварійних ситуацій, 
наслідків стихійних лих та техногенних катастроф. 
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6.4. Витрати на утилізацію незворотних відходів виробництва, проходження процедури 
отримання лімітів на викиди та відходи, утилізація особливо небезпечних відходів. 

6.5. Інші витрати, що пов’язані з безпекою персоналу, компенсації за особливо шкідливі умови 
праці. 

7. Витрати на виконання представницьких функцій. 
8. Оплата послуг відокремлених регіональних філіалів. 
Нормованими є наступні об’єктивні показники: 
- для головного взуттєвого виробництва - матеріальні та накладні витрати на 1 пару взуття, 

мінімальний обсяг виробництва пар взуття на добу, тиждень, місяць; 
- для головного швейного виробництва – мінімальний обсяг здачі готової продукції за 

виробничою собівартістю; 
- для регіональних взуттєвих філій – об’єм виготовлення заготовок верху взуття; 
- для філій з швейного виробництва – мінімальний обсяг здачі готової продукції за виробничою 

собівартістю. 
Окремі бюджети як головного та експериментального взуттєвого виробництва, так і швейного 

виробництва та регіональних виробничих філій відповідають зазначеній уніфікованій формі бюджету. 
При перевищені мінімальних нормативних об’ємів виробництва для кожного співробітника 

передбачені додаткові виплати у вигляді премій, бонусів. Робітники з відрядною формою оплати праці 
при перевищені норми виробництва отримують підвищену на 10% відрядну ставку. Але система 
витрат на підвищення вмотивованості виробничого персоналу та її вплив на собівартість продукції – 
це предмет окремого дослідження. 

Слід зазначити, що більшість витрат (до 90%) за статтями 4, 5 та 6 віднесена на собівартість 
спецвзуття, а собівартість спецодягу узагальнена для підвищення його конкурентоспроможності на 
державних тендерах та вільному ринку. 

Немає сенсу детально наводити конкретні дані окремих бюджетів за кожною із перелічених статей. 
Цікавим буде узагальнене уявлення про витрати багатопрофільного підприємства – консолідований 
бюджет та реальне співвідношення окремих статей витрат у процентному вигляді. У таблиці 1 наведено 
діючий консолідований місячний бюджет багатопрофільного виробництва у період осінньо-зимового 2010-
2011 років сезонного підвищення збуту ЗІЗ без урахування комерційних та адміністративних витрат. 

Таблиця 1 
Консолідований бюджет багатопрофільного виробництва 

 
№ 

статті 
витрат 

Найменування 
статті витрат Вид виробництва 

Витрати на вико-нання 
нормативних об’ємів 
виробництва, грн. 

Разом за 
статтею 

витрат, грн. 

Відсоткова частка 
у загальному 

об’ємі витрат, % 
взуттєве 1436700 
швейне 320000 

1 Основні та допо-міжні 
матеріали, у тому 
числі для філій експериментальне 40000 

1796700 70,46 

взуттєве 105950 
швейне 22770 

2.1 Заробітна плата 
ІТП 

експериментальне 6100 

134820 5,28 

взуттєве 240900 
швейне 102000 

2.2 Відрядна заробітна 
плата 

експериментальне 14800 

357700 14,02 

взуттєве 86967 
швейне 17296 

3 Комунальні платежі 
та енергоносії 

експериментальне 8660 

112923 4,43 

взуттєве 15000 
швейне 4000 

4 Транспортні 
витрати 

експериментальне 200 

21000 0,82 

взуттєве 25000 
швейне 3000 

5 Витрати на ремонти 

експериментальне 2000 

30000 1,18 

взуттєве 5000 
швейне 100 

6 Заходи з охорони 
праці 

експериментальне 100 

5200 0,20 

взуттєве 1000 
швейне 200 

7 Представницькі 
витрати 

експериментальне 200 

1400 0,05 

8 Оплата послуг філій взуттєве 84000 84000 3,29 
РАЗОМ 2543743  

 
На основі даних таблиці 1 можна робити певні висновки. 
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Багатопрофільне виробництво ЗІЗ є матеріаломістким. Витрати на матеріали, комплектуючі та 
сировину складають більше 70% всіх витрат на виготовлення продукції. Оскільки більшість основних 
матеріалів і сировини імпортується з досить віддалених регіонів Сходу і купляється за цінами у 
вільноконвертованій валюті, то підприємство є заручником курсу долара США до гривні та світових 
тенденцій щодо підвищення цін на енергоносії, транспортні послуги та міждержавної політики митного 
оподаткування. 

У вітчизняному виробництві витрати на заробітну плату складають не більше 20% витрат на 
виготовлення продукції, що свідчить про наявність відносно дешевої і достатньо кваліфікованої 
робочої сили; 

Виробництво є досить економічним з точки зору енергоспоживання. Частка витрат на 
забезпечення електроенергією та природним газом не перевищує 4% навіть під час опалювального 
сезону. Таким чином, великі капітальні витрати на скорочення енергоспоживання за допомогою 
застосування альтернативних джерел тепла або електроенергії не є доцільними. 

Перспективним є перенесення окремих технологічних етапів у віддалені регіони України з більш 
дешевою робочою силою. Навіть організація функціонування регіональних філій з повним замкненим 
технологічним циклом зі змішаною формою власності та залученим капіталом є доцільним за рахунок 
відсутності більшості комерційних та адміністративно-представницьких витрат, які притаманні великим 
торговельно-промисловим комплексам з розгалуженою мережею регіональних представництв з 
продажів та маркетингу. 

Висновки з проведеного дослідження. Бюджет націлює персонал на досягнення заданого 
прибутку. Відхилення фактичних витрат від нормативних відображається в показнику ціни, рівні 
ефективності виробництва, на розмірі прямої заробітної плати праці, а також на преміях та бонусах 
конкретних виконавців. 

Особливістю комплексного аналізу витрат та моделювання зведеного бюджету є розподіл 
умовно-змінних та умовно-постійних витрат. Крім того розмежування видів витрат є базисом для 
формування так званої «моделі поведінки витрат». 

Таким чином, комплексне бюджетування дозволило зробити прозорішим внутрішні економічно-
виробничі процеси недостатньо дослідженої галузі легкої промисловості з виготовлення ЗІЗ та 
намітити перспективи її подальшого розвитку. 
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Анотація 

В статті висвітлена розроблена загальна методика формування бюджетів, аналізу та 
оптимізації виробничих витрат багатопрофільних підприємств легкої промисловості. Наведено 
оригінальну структуру окремих та консолідованих бюджетів виробництва засобів індивідуального 
захисту (ЗІЗ). 

Ключові слова: бюджет, виробничі витрати, багатопрофільні підприємства, консолідований 
бюджет, засоби індивідуального захисту. 
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Аннотация 
В статье освещена разработана общая методика формирования бюджетов, анализа и 

оптимизации производственных затрат многопрофильных предприятий легкой промышленности. 
Приведено оригинальную структуру отдельных и консолидированных бюджетов производства 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Ключевые слова: бюджет, производственные затраты, многопрофильные предприятия, 
консолидированный бюджет, средства индивидуальной защиты. 

 
Annotation 

The article highlighted the common methods of budgeting, analysis and optimization of production 
costs diversified light industry. An original structure of the individual and consolidated budgets of personal 
protective equipment (PPE). 

Key words: budgeting, consolidated budgets, personal protective equipment. 
 
 
 
 
УДК 336.76  

Бабух І.Б.,  
методист економічного факультету 

Кравець В.І., 
 асистент кафедри фінансів і кредиту 

 Чернівецький національний університет  ім. Юрія Федьковича 
 

ІНСТИТУЦІЙНА РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТУ У 
РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 
Постановка проблеми. У господарському житті існує чимало об’єктивних та суб’єктивних 

перешкод на шляху координації інтересів власників надлишкових фінансових ресурсів та потенційних 
їх споживачів. Перш за все протиріччя виникає у встановленні системи спільних інтересів. Мотивація 
поведінки споживача переважно базується на системі особистих цінностей і відчуває значний вплив 
психологічних чинників, а цим вона кардинально відрізняється від корпоративної мотивації, основою 
якої є максимізація ефективності з першочерговим урахуванням економічних мотивів господарської 
діяльності. Крім того, за кількісними параметрами не завжди є можливість порівнювати фінансові 
потреби підприємства та інвестиційні можливості окремого індивіда. Вагомим негативним чинником є 
також територіальне розміщення, значний обсяг ринкової інформації, врешті – решт-некомпетентність 
власників ресурсів у знаннях стосовно ринкової кон’юнктури. В цих умовах ринкова економіка сприяє 
розвитку специфічного виду економічної діяльності – фінансового посередництва.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність та важливість дослідження 
фінансового посередництва визначена його значенням для системного розвитку національної 
економіки, що досить детально розкрито у працях як іноземних (Р. Габбарт, Л. Зінгалес, Р. Колб, 
Ф. Мишкін), так і вітчизняних учених (З. Варналія, З. Ватаманюка, О. Дзюблюка, В. Корнєєва, І. Лютого, 
С. Науменкової тощо). Однак поставлена проблема ще недостатньо висвітлена у вітчизняній науковій 
літературі. 

Постановка завдання. Важливим питанням, яке вимагає детального вивчення, є особливості 
реалізації функцій вітчизняних фінансових посередників та їх вплив на розвиток структури ринку 
фінансових послуг. У цьому напрямку перспективним є виявлення тих інституційних одиниць, які є 
детермінантами розвитку ринку фінансових послуг у трансформаційній економіці та дослідження 
особливостей їх діяльності у контексті забезпечення можливостей активізації забезпечення потреб 
господарських суб'єктів у фінансуванні економічного розвитку, що здійснюється за допомогою 
фінансового посередництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове посередництво в умовах ринкового 
господарства функціонує у вигляді певних господарських структур. З іншого боку, як вид економічної 
діяльності, фінансове посередництво реалізується за допомогою визначених форм. На наш погляд, 
такими формами економічної діяльності фінансових посередників є фінансові послуги.   

Згідно із Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг”, операції з грошовими коштами, цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами 
вимоги боргу (тобто фінансовими активами), що здійснюються в інтересах третіх осіб за їх рахунок чи 
за власний рахунок фінансових посередників або ж за рахунок залучених від інших осіб фінансових 
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активів з метою отримання прибутку чи збереження реальної власності фінансових активів 
називаються фінансовими послугами [1, с. 1]. 

За визначенням проф. Науменкової С.В., за економічною сутністю ринок  фінансових послуг – 
сукупність економічних відносин, які виникають між його учасниками у ході формування попиту та 
пропозиції на послуги, пов'язані зі здійсненням операцій з фінансовими активами [2, с. 24]. До ринків 
фінансових послуг належать професійні послуги на банківських, страхових та, інвестиційних ринках, 
операцій з цінними паперами та інших видів ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. 

Учасники  ринків фінансових послуг – юридичні  та фізичні  особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, які  мають право здійснювати  діяльність з надання фінансових послуг на території України 
та споживачі таких послуг. 

У Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” 
зазначено, що фінансовими вважаються такі послуги: 

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, 
кліринг та інші форми забезпечення розрахунків; 

2) довірче управління фінансовими активами; 
3) діяльність з обміну валют; 
4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 
5) фінансовий лізинг; 
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 
7) надання гарантій та поручительств; 
8) переказ грошей; 
9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; 
10) торгівля цінними паперами; 
11) факторинг. 
Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількісними та якісними параметрами 

фінансових послуг, адже фактично фінансовий ринок є системою, в якій господарські агенти 
реалізують свій економічний потенціал за допомогою фінансового посередництва на ринках грошей та 
капіталів. Тому ми вважаємо, що в кожному із сегментів структури ринку діють певні господарські 
суб’єкти. При цьому їх економічна діяльність здійснюється у формі специфічних фінансових послуг. 
Тобто кожному зі складових фінансового ринку (ринку грошей, кредитному та ринку цінних паперів) 
властивими є певні послуги, котрі надаються суб’єктами ринкових відносин, задіяними на цьому ринку. 

У розрізі впливу фінансового ринку на стимулювання економічної діяльності, на наш погляд, 
важливо в структурі фінансових послуг виокремити ті, котрі пов’язані з прямим формуванням  стимулів 
економічної діяльності та фінансові послуги, котрі забезпечують обіг фінансових активів і формують 
елементи інфраструктури фінансового ринку, а отже, побіжно впливають на стимулювання 
економічної діяльності. 

До першої групи можна віднести банківські послуги, послуги інвестиційних компаній, 
інвестиційних фондів та довірчих товариств, послуги небанківських кредитних установ, послуги 
пенсійних фондів та страхових компаній, послуги торговців цінними паперами та фондових бірж.  

До другої групи відносяться андерайтинг, послуги аудиторських фірм, послуги з консалтингу та 
антикризового управління, послуги кредитно-гарантійних установ, послуги лізингових, факторингових 
компаній, послуги зберігачів та реєстраторів цінних паперів тощо. 

Ми вважаємо, що послуги першої групи є визначальними для динаміки розвитку фінансового 
ринку, адже вони безпосередньо використовуються у системі інвестиційного забезпечення 
національної економіки, в той час як послуги другої групи можна назвати допоміжними, хоча у 
розвинутих ринкових економіках вони створюють позитивне мотиваційне середовище на ринку, проте 
в інвестиційному процесі безпосередньої участі не беруть. Тому наша увага, в контексті цього 
наукового дослідження, зосереджується на послугах першої групи. 

З урахуванням національної специфіки на вітчизняному фінансовому ринку, поки що, домінуюче 
значення займають банківські установи, тому відповідно переважна більшість фінансових послуг 
надається банками. При цьому банківська система розвиває не тільки традиційні банківські послуги 
(касове, клірингове обслуговування, кредитування та залучення депозитів тощо), але й сприяє 
розвитку таких послуг як банківський (фінансовий) лізинг, довірчі операції з цінними паперами, 
андерайтингові  та інші послуги.  

Інституціональне становлення банківської системи, безумовно, впливає на формування 
розвинутого ринкового середовища, адже система акумулювання, нагромадження і перерозподіл 
фінансових потоків вимагає професіональної спеціалізації для задоволення попиту учасників ринку. 
Стимулююче призначення банків полягає, насамперед, у сприянні рухові фінансових активів від 
власників-постачальників вільних ресурсів до їх споживачів. Банки реалізують посередницьку функцію 
через надання різних послуг своїм клієнтам, виконуючи при цьому відповідні укладені угоди.  

Виняткова значущість банківських послуг підкреслюється, у першу чергу, тим фактом, що саме 
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банки безпосередньо оперують грошима як найбільш ліквідними фінансовими активами. 
Небезпідставною є думка, що в системі інститутів фінансового ринку головна роль належить банкам 
як інститутам, через які проходить рух основної частини грошових ресурсів [3, с. 41]. Така позиція 
дозволяє оцінювати банки в ролі основних носіїв і організаторів грошово-кредитних відносин.  

Особливе значення на ринку фінансових послуг має банківська система у країнах з 
трансформаційною економікою, адже майже всі країни Центрально-Східної Європи, а отже, й колишні 
радянські республіки пішли шляхом створення банківсько-орієнтованої моделі структурної організації 
фінансової системи, за основу якої взято німецьку модель універсального фінансування комерційними 
банками. Цьому процесу сприяло, по-перше, те, що банки існували як робочі інститути за часів 
командно-адміністративної економіки, а ринок цінних паперів та небанківські фінансові інститути 
необхідно створювати заново. По-друге, бажання країн швидше адаптувати власне банківське 
законодавство до директив Європейського Союзу щодо ринку банківських і фінансових послуг із 
метою подальшої інтеграції в Європейський Союз. До того ж багато хто з економістів відстоював 
позицію розвитку тільки універсальної банківської сфери, як основний аргумент висуваючи той факт, 
що вона здатна повністю забезпечити ефективний розподіл фінансових ресурсів. 

Проте, об’єктивно кажучи, банківським структурам, які формуються у перехідних економіках, 
нелегко розширювати сферу послуг, оскільки керувати універсальними банками і контролювати їхню 
діяльність набагато складніше, ніж керувати спеціалізованими фінансовими установами з гнучкою 
системою організації та добрим володінням інформацією про ринок та клієнта. Хоча домінування 
банківської системи у структурі фінансового сектора є фактом очевидним (на банківську систему 
Польщі припадає 86% фінансових активів, Чехії – 85%, Словенії – 78%) [4]. 

У Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” 
термін “фінансова послуга” офіційно пояснюється як “операції з фінансовими активами” [1, с. 2], тому 
банківські послуги як частина фінансових відповідним чином детермінуються з банківськими 
операціями. 

Проте, як зазначає професор В. Корнєєв, банківські послуги в окремих випадках набувають 
матеріалізованої форми (наприклад, ощадна книжка, платіжні картки, чеки тощо), у той час як 
банківська операція означає виважену процедуру дій, спрямованих на управління власним і 
клієнтським капіталами. Зрозуміло, що такі дії дематеріалізовані і створюють додаткову вартість 
шляхом продажу послуги на ринку [5, с.2]. 

Узагалі банківських послуг набагато більше, ніж банківських операцій. Сучасний комерційний 
банк може надавати до 300 різних фінансових послуг. Банківське посередництво диференціюється у 
наданні традиційних і нетрадиційних фінансових послуг. Перші з них пов’язані з формуванням і 
розміщенням банківських ресурсів, а також здійсненням взаєморозрахунків між клієнтами. Потреба ж у 
других виникає за необхідності диверсифікувати ринкові позиції у суміжних сферах бізнесу, де 
присутні небанківські установи-партнери. Нетрадиційні форми обслуговування клієнтів пропонуються і 
з огляду на посилення конкурентного тиску на тому чи іншому сегменті ринку. 

У групі традиційних банківських послуг домінуючим залишається кредитування клієнтів як таке, 
що надається одним банком за рахунок його власних коштів і депозитних надходжень, так і 
синдиковане та (або) паралельне за участю кількох кредиторів. Кредитування є найприбутковішим 
видом банківського бізнесу. Привабливими є також надання позик за міжнародними кредитними 
лініями, кредитування за овердрафтом, гарантійна підтримка різного роду, обслуговування власників 
різних чеків і карток. Депозитні та депозитарні послуги орієнтовано, відповідно, на зберігання грошей і 
цінних паперів. Розрахунково-касовий сервіс передбачає відкриття рахунків і проведення за ними 
платежів, інкасацію і видачу готівки. Реалізація необхідних валютних трансакцій вимагається 
клієнтами у ході купівлі-продажу валюти на міжбанківському ринку, а також при розрахунках під 
зовнішньоекономічні контракти.  

Як зазначає проф. В.Д. Базилевич, нетрадиційні послуги є своєрідним свідченням зрілості 
банківського менеджменту й активності фінансової поведінки на ринку. За відповідних умов 
викликають інтерес інвестиційні операції з цінними паперами, брокерська і дилерська купівля-продаж 
цінних паперів, андерайтингове обслуговування при розміщенні нових емісій на первинних ринках, 
виконання корпоративних домовленостей щодо концентрації та деконцентрації капіталу. Набувають 
розвитку трастові пропозиції щодо управління активами клієнтів, факторинг, форфейтинг, участь у 
фінансуванні лізингових угод, операції з дорогоцінними металами. З середини 90-х років банки беруть 
участь у реалізації приватизаційних схем. Практикується різноманітний фінансовий консалтинг – 
типовий та індивідуальний на замовлення. В окремих випадках можливим є спеціальне VIP-
обслуговування клієнтів, яке здійснюється в інтересах інсайдерів та афілійованих осіб [6, с.8]. 

Для сучасного розвитку банківського сектора характерним є те, що банки приваблюють клієнтів 
пакетом пропонованих послуг і конкурентними цінами на них, у результаті чого відмінність між 
традиційними і нетрадиційними послугами поступово зникає, а останні стають масовими і звичними. 
Нерідко користування однією банківською послугою спонукає до необхідності споживання додаткових 
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сервісних пропозицій. Банківський продукт, набуваючи форми товару, не ізолюється в ринковому 
середовищі, а тому банки зацікавлені у можливості надавати повноцінний комплекс послуг для 
задоволення попиту клієнтів, а іноді й випереджати і формувати цей попит, що вимагає додаткової 
активності на ринку. Більш того, саме завдяки розширенню обсягів та видів фінансових послуг банки 
отримують конкурентні переваги в умовах посилення ринкової боротьби. 

Для вітчизняної економіки особливої ваги набуває факт активного розвитку банківських послуг 
на фондовому ринку, адже саме завдяки банківській системі ринок цінних паперів України отримує 
стимули для розбудови. 

Банківські посередницькі послуги на ринку цінних паперів мають широкий спектр: це депозитарні 
послуги банку як зберігача фондових активів, купівля-продаж цінних паперів у власних інтересах і на 
замовлення, кліринговий облік руху цінних паперів, діяльність як первинних дилерів в організації 
розміщення паперів, портфельні та трастові варіанти інвестування коштів у цінні папери інших 
емітентів, підтримання необхідного рівня ліквідності окремих цінних паперів на біржових і 
позабіржових майданчиках тощо. 

Проте, для національної економіки характерним є той факт, що комерційні банки проявляють 
неоднакову активність на ринкових сегментах державних і корпоративних цінних паперів. Зокрема, як 
зазначено проф. І. Лютим, банківські установи є найактивнішими учасниками ринку державних цінних 
паперів, а пояснюється це тим, що з самого початку становлення ринку ОВДП (з березня 1995 р.) 
дворівнева банківська система України забезпечила їх продаж через комерційні банки, коли НБУ був і 
залишається генеральним агентом Уряду в розміщенні облігаційної державної позики, а банки 
відіграють роль первинних дилерів, забезпечуючи динаміку вторинного ринку боргових зобов’язань [7, 
с.109]. Комерційні банки були монопольними андерайтерами державних облігацій до вересня 2000 р., 
коли спеціальним наказом Міністерства фінансів України до аукціонів НБУ були допущені інші 
(небанківські) посередники. 

До кризи 1998 року українські банки досить інертно діяли на ринку корпоративних цінних 
паперів, пропонуючи при цьому досить обмежений набір послуг. Проте, після кризи вони значно 
зміцнили свої позиції на вітчизняному ринку корпоративних цінних паперів. В  основному на прийняття 
рішення про зміну пріоритетів вплинуло падіння довіри до ринку ОВДП. Крім того, через інституційну 
нерозвиненість фондового ринку банки зайняли вільну нішу інвестиційних фондів і компаній, які 
фактично до завершення строку сертифікатної приватизації перебували у стані вимушеної пасивності 
(оскільки до квітня 2001 р., коли набрав чинності Закон України “Про інститути спільного інвестування”, 
не було забезпечено наступності в розвитку посередництва для небанківських структур при переході 
до грошової приватизації).  

Парадоксом українського фінансового ринку донедавна була практична відсутність 
інституціонально-правового поля діяльності інвестиційних банків. Унаслідок цього окремі комерційні 
структури (як власне банки, так і небанківські структури), що пропонували посередництво в 
інвестиційній сфері, розуміли свої завдання і можливості досить довільно. Фінансові послуги щодо 
підтримки руху інвестиційних активів мали здебільшого індивідуально-епізодичний і далеко не 
масовий характер. Після набуття чинності Закону України “Про банки і банківську діяльність” у січні 
2001 р. інвестиційні банки дістали легітимний статус як один з спеціалізованих видів банківських 
установ. Інституціональне розмежування між комерційними банками класичного кредитно-депозитного 
типу та інвестиційними банками є ознакою і результатом зрілості фінансового посередництва у 
задоволенні потреб клієнтів. 

Проте, на сьогодні в Україні інвестиційних банків як таких за західними стандартами, поки що, не 
існує і причина цього є не тільки те, що для національних умов більш притаманною є універсальна 
європейська модель організації банківської справи. Головним інституційним протиріччям вітчизняного 
фінансового ринку є фактична неможливість реалізації прав власності, зафіксованих у таких 
фінансових інструментах як акції. Відсутність важелів впливу на діяльність менеджменту акціонерних 
підприємств стримує інвестиційну діяльність у цінні папери певного виду, а тому вони практично не 
використовуються у функції інвестиційних інструментів на фінансовому ринку. Той незначний обсяг 
акцій, що обертається на вітчизняному фондовому ринку, обслуговує спекулятивну сферу операцій з 
цінними паперами і не може претендувати на роль головного чинника перерозподілу прав власності та 
індикатора економічної активності як це властиво для розвинутих економічних систем. Відсутність 
захисту прав власника, практична відсутність реалізації дивідендної політики акціонерних товариств, а 
відтак відсутність реального обігу цінних паперів на фондовій біржі не дозволяє розраховувати на 
можливість отримання більш-менш гарантованого економічного результату. З огляду на відносно 
невелику меркантильну привабливість цінних паперів та високу ризиковість вкладень у цінні папери, 
очікувати на істотне поширення відокремленого банківського інвестиційного посередництва у нашій 
державі, поки що, не доводиться. 

У загальному, очевидним є факт домінування на вітчизняному ринку фінансових послуг 
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банківських установ. Проте, в світовій практиці розвитку фінансових ринків спостерігаються 
протилежні явища. Зокрема, у 1970-90-х роках на фінансових ринках розвинутих країн відбулось 
суттєве посилення ролі небанківських фінансових інститутів. Останнім часом частка активів 
комерційних банків, наприклад, у США ледь перевищувала 25% сукупних активів усіх фінансових 
інститутів [8, с. 36] і цю пропорцію не змінила навіть світова фінансова криза. Тенденції структурної 
інституційної зміни глобального фінансового ринку повинні бути враховані та адекватно відображені у 
структурі фінансового ринку України. 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток організаційних форм діяльності  інститутів на 
ринку фінансових послуг відображає специфіку форм і методів мобілізації ресурсів та їх подальший 
перерозподіл, тож очевидно, що в Україні банківський сектор як найрозвиненіший сегмент 
фінансового ринку є домінантом у наданні фінансових послуг. Розширення кола інституційних 
учасників та спектра фінансових послуг залежить від ємності фінансового ринку. Проте,  збільшення 
фінансових ресурсів у національній економіці сприяє не тільки зростанню чисельності учасників, але й 
посилює конкуренцію між ними, що призводить до вдосконалення методів мобілізації фінансових 
ресурсів та збільшує спектр фінансових послуг. 
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Анотація 
У статті аналізується роль банкiвського сектору в структурі ринку фiнансових послуг. 

Висвітлено особливостi реалiзацii функцiй вiтчизняних фiнансових посередникiв та обґрунтовано 
їх вплив на розвиток структури ринку фiнансових послуг.  

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансова послуга, банківська послуга, iнвестицiйна 
компанія, страхова компанія, довірче товариство, торгiвля цінними паперами. 

 
Аннотация 

В статье анализируется роль банковского сектора в структуре рынка финансовых услуг. 
Освещены особенности реализации функций отечественных финансовых посредников и 
обосновано их влияние на развитие структуры рынка финансовых услуг. 

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовая услуга, банковская услуга, 
инвестиционная компания, страховая компания, доверительное общество, торговля ценными 
бумагами. 

Annotation 
The article analyzes the role of banking sector in the structure of the financial services. Deals with the 

peculiarities of domestic financial functions realizatsii mediators and proved their impact on the structure of 
the financial services. 

Key words: financial market, financial services, banking, investment company, insurance company, a 
trust company, trading of securities. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ 

КАПІТАЛОУТВОРЕННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Вже сотні років дослідження капіталу як фундаментальної економічної 
категорії не могли не принести своїх плодів. Його істотні характеристики описані досить повно та 
змістовно. Але і на сьогоднішній день недостатньо вивченою залишається проблема взаємозв’язку 
капіталу банку з джерелами його формування, а також аналізу структури капіталу, його оптимальної 
величини в процесі зміни в часі. Даний факт пояснюється тим, що дуже часто основною метою 
власників є задоволення поточних потреб, швидке отримання прибутку на інвестований капітал, а не 
стратегічні завдання розвитку та розширеного відтворення капіталу. Крім того, власники та менеджери 
більше орієнтовані на вивчення окремих видів джерел формування пасивів банку, ніж усієї сукупності 
джерел його діяльності та необхідності цілеспрямованого формування структури капіталу. 
Розглядаючи капітал, треба виходити з діалектичної єдності власних, залучених та позичених джерел 
формування ресурсів банку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню структури капіталу банку, а також 
понятійного апарату, пов’язаного з джерелами  капіталоуторення, присвячені роботи багатьох вчених: 
М.Д. Алексєєнко [1, с. 35], О.А. Кириченко [2, с. 633-634], Л.О. Примостка [3, с. 81-84], С.К. Реверчук 
[4, с. 15-33] , П. Роуз [5, с. 449-451], Швець Н.Р. [6, с. 56-57]. 

Однак в умовах поглиблення ринкових відносин проблема капіталоуторенння в банківській 
системі ще недостатньо досліджена. 

Постановка завдання. Основною метою даної статті є дослідження методологічних аспектів 
формування структури капіталоутворення в банківській системі та виділення власного, залученого і 
позиченого капіталу в структурі банку. 

Виклад основного матеріалу. Для початку визначимо зміст поняття «структура». Так, Дж. К. 
Ван Хорн дає наступне визначення: «Структура капіталу – це співвідношення цінних паперів, що 
використовуються в банківських установах для фінансування» [7, с. 472]. Але, на наш погляд, дане 
твердження вірне лише для спрощеної моделі діючого банку. Тому, на практиці багато економістів, 
чиїх позицій ми дотримуємося, розглядають під структурою капіталу співвідношення власних та 
залучених фінансових ресурсів, що використовуються банками у процесі своєї діяльності.  

Так, наприклад, С. Росс, Р. Вестерфілд і Б. Джордан розуміють під структурою капіталу 
«відношення заборгованості до акціонерного капіталу» [8, с. 453]. Б. Грем та Д.Л. Додд, у свою чергу, 
пишуть про «відношення між акціонерною власністю та усім капіталом підприємства», а І.А. Бланк 
визначає структуру капіталу, як «співвідношення усіх форм власних та залучених фінансових ресурсів, 
що використовуються банком в процесі своєї діяльності для фінансування активів» [9, с. 45]. Проте, 
розуміючи під поняттям «капітал» в даній статті саме стабільні ресурси, ми не можемо однозначно 
прийняти жодну з вищенаведених позицій у відношенні структури капіталу та дамо власне тлумачення 
як «співвідношення лише стабільних та довгострокових джерел фінансування банківської діяльності». 

Розглянемо структуру джерел фінансування діяльності банку та розмежуємо його капітал на 
власний, залучений та позичений, при цьому ознакою даного поділу в рамках даної роботи будуть 
джерела капіталоутворення (рис. 1).  

Проте, варто відзначити, що наведений підхід до класифікації капіталу не є єдиним, і серед 
економістів відсутня єдина позиція до розуміння структури капіталу і її класифікації. Так, наприклад, 
М.Д. Алексеєнко, Л.О. Примостка, С.К. Реверчук  та  деякі інші вчені, класифікуючи капітал, 
розрізняють джерела його формування, виділяючи зовнішні та внутрішні, бюджетні та не бюджетні, 
основний та додатковий капітал та інші джерела капіталу. Окремі підходи до складу джерел капіталу 
банку наведені в табл. 1.  

Матеріал табл. 1 свідчить про неоднозначність розуміння джерел капіталоутворення банку. На 
нашу думку, виділення власного, залученого і позиченого капіталу та інших джерел ресурсів на основі 
використовуваного нами критерію власності не зовсім виправдане, оскільки ознакою класифікації 
капіталу на власний, залучений та позичений в даному випадку слугують не належність пасивів банку 
на праві власності, а саме джерела формування капіталу (капіталоутворення). У цьому відношенні ми 
поділяємо думки М.Д. Алексєєнка та С.К. Реверчука, результати досліджень яких наведені в табл.1. 

Окрім того, варто відзначити, що використання банком власного, залученого чи позиченого 
капіталу несе за собою ті чи інші позитивні або негативні наслідки. Так банк, що спирається виключно 
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на власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (тобто, його коефіцієнт автономії дорівнює 
одиниці), однак при цьому він не використовує фінансові можливості збільшення прибутку на 
вкладений капітал, тим самим, обмежуючи темпи та масштаби свого розвитку.  
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7.3. грошовий капітал  

8. за метою 
використання 

8.2. капітал спекулятивний 

8.3. капітал позиковий 

8.1. капітал виробничий 

1.3. капітал позичений 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 
 

 308 

Таблиця 1 
Різні підходи до складу джерел формування капіталу комерційного банку 

 
 

Автор 
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Власний капітал X  X X X X 
Власні ресурси, як внутрішні джерела формування 
власного капіталу  X   X  

Основний та додатковий капітал, як джерело формування 
капіталу банку   X X   

-статутний (акціонерний) капітал, 
-резервний капітал, 
-нерозподілений прибуток, 
-інші фонди 

X  X X X X 

Залучений капітал, як джерело формування банківського 
капіталу: 

-кошти юридичних та фізичних осіб, залучені банком на 
вклади  

X   X   

Позичений капітал, як джерело формування капіталу 
банку: 

-запозичення коштів на міжбанківському ринку; 
-кредити отримані від НБУ; 
-кошти отримані від емісії власних боргових зобов’язань 

X   X   

 
З іншої сторони, використання позиченого та залученого капіталу забезпечує банк більш 

високим потенціалом розвитку та розширення масштабів своєї фінансово-господарської діяльності, 
дає можливість збільшення рентабельності капіталу, при цьому, зіштовхуючи банк із істотним 
збільшенням фінансових ризиків з ймовірністю реальної загрози банкрутства, що, у свою чергу, не 
повинно випускатися з уваги при виборі тої чи іншої політики щодо формування структури капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження понять структури капіталу 
банку ми прийшли до наступних висновків: 

- відсутнє єдине загальноприйняте трактування поняття «структура капіталу», а також джерел 
капіталоутворення в банківській діяльності; 

- існують різні точки зору до класифікації капіталу з позиції його структури на основі виділення 
критеріїв класифікації; 

- структуру капіталу банку варто розглядати з урахуванням особливостей його функціонування 
та формування джерел капіталоутворення у його діяльності; 

- існування позитивних та негативних характеристик як власного, так залученого і позиченого 
капіталу не дозволяє говорити про «оптимальну» структуру капіталу лише на основі зіставлень 
переваг та недоліків в тих чи інших джерел капіталоутворення, а потребує ретельного аналізу інших 
факторів, що впливають на вибір джерел капіталу, а також цілеспрямованих дій власників, 
спрямованих на формування структури капіталу з метою досягнення очікуваних результатів. 
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Анотація 
Розглянуто суть поняття «структура капіталу», а також джерел капіталоутворення в 

банківській діяльності. Досліджено різні точки зору щодо класифікації капіталу з позиції його 
структури. Виявлено позитивні та негативні характеристики власного, залученого і позиченого 
капіталу банку.  

Ключові слова: структура капіталу, капіталоутворення, класифікація капіталу, власний, 
залучений і позичений капітал банку. 

 
Аннотация 

Рассмотрена суть понятия «структура капитала », а также источников 
капиталообразования в банковской деятельности. Исследованы различные точки зрения 
относительно классификации капитала с позиции его структуры. Выявлены позитивные и 
негативные характеристики собственного, привлеченного и заемного капитала банка. 

Ключевые слова: структура капитала, капиталообразования, классификация капитала, 
собственный, привлеченный и заемний капитал банка. 

 
Annotation 

The essence of the concept of "capital structure", and sources of capital formation in the banking 
business. Different viewpoints on the classification of capital positions of its structure. The positive and 
negative characteristics of their own, raised and borrowed capital. 

Key words: capital structure, formation of capital, classification of capital, own, attracted and lent 
capital of bank. 
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«Університет економіки і підприємництва» та до Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП»  на 
2011р. 
 

Напрям підготовки/Спеціальність 
Рівень 
акреди- 
тації 

Ліцензований 
обсяг (денна/ 
заочна) 

Вартість 
навчання 

(денна/заочна) 
станом на 

01.11.10  

Вступні екзамени 
(сертифікати, конкурсний відбір) 

«Економіка і підприємництво» 
5.03050901«Бухгалтерський облік» 50/50 
5.03050401 «Економіка 
підприємства» 50/50 

5.03050801 «Фінанси і кредит» 

I 

50/- 

5000 / 3990 укр. мова; математика 

6.030509 «Облік і аудит» 50/50 
6.030504 «Економіка підприємства» 50/50 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

II 
50/50 

6500 / 3990 
укр. мова та література; 

математика; історія України або 
географія 

7.03050401 «Економіка 
підприємства» 50/50 

7.03050801 «Фінанси і кредит» 50/50 
7.03050901 «Облік і аудит» 

III 

50/50 

6500 / 3690 

8.03050401 «Економіка 
підприємства» IV 15/- 7535 

фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування; вступний 
екзамен  з іноземної мови у 

вигляді тестування 

«Менеджмент і адміністрування» 
5.03060101 «Організація 
виробництва» I 50/- 5000 /– укр. мова; математика 

6.030601 «Менеджмент» II 50/50 6500 / 3990 
укр. мова та література; 
математика; географія або 

іноземна мова 
«Менеджмент» 

7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» III 50/50 6500 / 3690 

8.03060101 «Менеджмент 
організацій» IV 10/- 7535 / – 

фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування; вступний 
екзамен з іноземної мови у 

вигляді тестування 
«Інформатика та обчислювальна техніка» 

5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення» I 50/- 5000 / – укр. мова; математика 

 
Денна форма навчання: документи приймаються з 01 липня. 
Заочна форма навчання: документи приймаються з 11ерпня. 
В університеті: 

• гуртожиток, їдальня, бібліотека, медичний пункт, спортивний майданчик; 
• працюють довузівські підготовчі курси поглибленого вивчення предметів – укр.мова, 

математика, географія, історія України; 
• військова кафедра. Юнаки мають можливість отримати військову підготовку за 

програмою офіцерів запасу.   

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ  І  ПІДПРИЄМНИЦТВА »   

 

mailto:uniep@ukrpost.ua
http://www.uniep.km.ua
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Л.Р. Прус 
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА : навч. пос. / Л.Р. Прус. –  
Хмельницький : Метод.-ред. центр ПВНЗ «УЕП», ПП «Ковальський В.В.», 2010. – 364 с.  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/1-4591 від 01.06.2010 р.) 

     У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни 
викладено теоретичні аспекти та методологічні засади технології управління 
потенціалом підприємства. Також розглянуто сучасний інструментарій підвищення 
результативності діяльності підприємства. Засвоєнню викладеного матеріалу 
сприятимуть запропоновані для розгляду і вирішення тестові завдання та практичні 
ситуації. 
     Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, слухачів 
магістерських програм, викладачів, аспірантів економічних спеціальностей. Може бути 
корисним також економістам широкого профілю, менеджерам і всім, хто цікавиться 
проблемами управління потенціалом підприємства та прийняттям ефективних рішень. 

Д.М. Хома 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: Курс лекцій / Д.М. Хома. – Хмельницький, 2010. – 173с. 

У курсі лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит»автор звернув особливу увагу на 
передумови виникнення внутрішнього аудиту за кордоном і в Україні, предмет, об’єкти, 
методичні прийоми, принципи, класифікацію внутрішнього аудиту, його організацію. Також 
детально висвітлено внутрішній аудит господарських процесів підприємства: постачання, 
виробництва, реалізації продукції, інвестування. Окремо досліджувався внутрішній аудит 
процесу управління.  
          Запропонована робота розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів 
вищих навчальних закладів, аудиторів, бухгалтерів, ревізорів, менеджерів. 
  
 
 

 
С.Д. Джерелейко 
ОСНОВИ АУДИТУ: Підручник / С.Д. Джерелейко. – Хмельницький, 2009. – 144с. 
Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 - Г-408 від 19.02.2007 р.) 
  
 

 

      У навчальному посібнику викладені теоретичні та практичні аспекти аудиторської 
діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту.  
        Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що вивчають 
дисципліну „Аудит”, слухачів системи закладів післядипломної освіти, аспірантів, а також 
практичних працівників облікового, аудиторського, податкового та фінансового профілю. 
 

 
 
 

 
 

Л.В. Кирик 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: 
Методичний посібник / Л.В. Кирик. – Хмельницький, 2010. – 184с. 
 
 

       У методичному посібнику міститься матеріал про порядок виконання, оформлення та 
захист лабораторних робіт. Викладені вказівки спрямовані на застосування інформаційних 
технологій в менеджменті й економіці. Особливу увагу приділено методичним 
рекомендаціям щодо використання статистичних, економіко-математичних методів під час 
збирання, обробки, аналізу даних, необхідних для прийняття управлінських рішень та 
аналізу їх ефективності. 
     Запропоновані вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін 
«Інформаційні системи в менеджменті» і «Інформаційні системи і технології в економіці» 

для студентів напрямів підготовки «Менеджмент організації» та «Економіка підприємства» 
 
     Наші книги відповідають навчальним програмам, цікаві та змістовні за викладом матеріалу, зручні у користуванні, 
максимально адаптовані для вивчення навчальних дисциплін, доступні за ціною.  Переконайтесь у цьому самі. 

Для довідок: 
29016,  м. Хмельницький, Львівське шосе, 51/2, ПВНЗ «УЕП» 

тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84 (вн.127), E-mail: uniep@ukrpost.ua; Cайт: www.uniep.km.ua 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 « У Н І В Е РС И Т Е Т  Е КО НОМ І К И  І  П І Д П РИЄМ НИЦ ТВА »   

пропонує сучасні навчальні підручники та посібники, підготовлені науковцями університету  
 

mailto:uniep@ukrpost.ua
http://www.uniep.km.ua
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До відома авторів 
науково-виробничого журналу 
«Сталий розвиток економіки» 

(Засновники: Університет економіки і підприємництва,  
Інститут економіки, технологій і підприємництва  

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.) 

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. 
 № 1-05/8 як наукове фахове видання України 

 (Бюлетень ВАК України №2, 2011 с.8) 
 

НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка;  
• економіка природокористування і екологія; 
• інноваційно-інвестиційна діяльність; 
• облік, аналіз і аудит; 
• менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
• фінансово-кредитна система. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог: 
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й 

оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку 
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі);  текст статті, з 
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей 
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список 
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті 
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською, 
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською, 
російською та англійською мовою. *Взірець оформлення розміщений після вимог. 

  
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату 

А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF. Шрифт тексту –Times New Roman, 
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін –  20  мм.   

 
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці, то вони повинні бути компактними, мати назву. Математичні 

формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та 
ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. 
Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи 
порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну 
сторінку. 

 
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на 

дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами); 
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора 
економічних наук), рецензія доктора або кандидата економічних наук – для магістрів; відомості про 
авторів на окремому аркуші: адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи 
(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. Вартість однієї 
сторінки публікації – 20 грн. (включаючи пересилання журналу автору статті). Для одноосібних 
статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі (не більше 5 пільгових статей в одному 
номері). 
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V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький, 
вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.    

Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru 
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами: 
ПП Стельмащук А.М., ід.код 1729201934,  рахунок 26001000258126  
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк"  МФО 300023  
 
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги 

в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки»" з відміткою прізвища 
відправника).  

 
Взірець оформлення тексту статті  

УДК 338.1:332.14 

Петрова Г.В., 
 д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій 
Ященко В.О.,  

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

  
НАЗВА СТАТТІ  

 
Постановка проблеми.  ……. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  ……………… 
 
Постановка завдання.  ……………………. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження. …………………… 
 
Висновки з проведеного дослідження.  ……………………….. 

 
Бібліографічний список 

 (не менше 8-ми джерел) 
 

 
 

Анотація 
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Ключові слова: ………………………………………………………………………………………. 
 

Аннотация 
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Ключевые слова: ……………………………………………………………………………………. 
  

Annotation 
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Key words: …………………………………………………………………………………………….. 
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