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КЛАСТЕР – ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Входження національних економік у глобальний простір сприяє 

підвищенню стійкості темпів зростання ВВП. Особливо це відноситься до країн з відкритими 
фінансовими ринками. Дослідження спеціалістів МВФ дозволили виділити важливий граничний ефект, 
який зводиться до наступного: якщо фінансова відкритість економіки перевищує певну межу, тоді 
макроекономічна стабільність суттєво знижується. При вимірі фінансової відкритості відношенням 
валових іноземних активів і зобов’язань резидентів даної країни до ВВП, граничний ефект починає 
діяти при рівні відкритості біля 50%. Це пояснюється тим, що в умовах фінансової відкритості прилив 
капіталу в країну знижує відсоткову ставку, збільшує капітальні вкладення і, тим самим, створює 
сприятливі умови для прискорення економічного зростання. При цьому, приблизний інтегрований 
показник частки транснаціональної економіки в усьому світовому господарстві займає близько одної 
четвертої. Він задовольняє потреби населення розвинутих країн світу. Сюди можна додати біля 10% 
елітарного населення інших країн. 

Отже, сумарно населення планети, яке знаходиться у сфері впливу транснаціональної 
економіки з позицій його життєзабезпечення і життєствердження, орієнтовно становить 20-25% 
населення Землі. Доходи іншої частини населення планети не дозволяють його віднести до цієї 
сфери. Зрозумілою є гіпотетичність такого підходу: адже, як видно, до меж дії принципу гармонійного 
резонансу наближається лише сектор привласнення глобальних умов забезпечення гідного життя та 
ствердження людини як особистості вищеназваної частини населення. 

Таким чином, можна стверджувати лише про часткову транснаціоналізацію, а не про 
глобалізацію світової економіки. Якщо ж врахувати ще і рух потреб, то економіка світу ще далі 
відсунеться від площини «золотого перетину». Але якщо дотримуватися того, що у світовій економіці 
глобальні форми досягли рівня 20-25%, то це означає втягнення її у полосу стабільної глобалізації. 
Відповідно, постає питання про основний вектор його розвитку на сучасному етапі. 

На стику цих двох явищ виникає новий синтез, який творить глобальні та спадкує національні 
форми і назва якому «кластери», «кластеризація». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблемі присвячено і випущено друком у 
світ значну кількість наукових робіт, навчально-методичної літератури, у яких розкриваються питання 
визначення поняття «кластер», сутності кластерного аналізу, класифікації кластерів, які знайшли своє 
відображення у працях таких авторів-науковців як О. Білорус [1], О. Кузьміна, В. Жеруха [6], 
П. Мазурок, Б. Одягайло, В. Кулішов [7], О. Богма [3,4], Ю. Ковальова [5] та інші. 

Питаннями, пов’язаними з принципами роботи кластерів, з інноваційністю економіки займалося 
багато науковців як українських, так і зарубіжних. В опублікованих працях розкрито сутність 
кластерного аналізу, подано визначення поняття «кластер», здійснено класифікацію кластерів, 
показано роль інноваційного розвитку економіки, висвітлено досягнутий досвід використання 
кластерних моделей тощо. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що не існує універсальної концепції розвитку підприємств 
та окремих територіальних утворень. Оскільки кожне з них вирізняється своїми характерними 
особливостями, то особливого значення набуває локальна політика і, передусім, локальна стратегія 
інноваційного прогресу, яка часто формується саме завдяки кластерному підходу. Як зауважують 
дослідники, розуміння кластерної ідеології у світовій спільноті швидко зростає, а кластери стають 
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ключовим компонентом багатьох соціально-економічних стратегій. Даний напрямок науки передбачає 
низку перспективних досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття теоретичних і методичних засад розуміння 
поняття «кластери», «кластеризація», їх сутності, розгляд впливу моделей та наслідків кластеризації 
на інноваційний шлях розвитку світової та національної економік.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У даному контексті варто уточнити зміст поняття 
«кластер». За Великим тлумачним словником української мови, кластер – це підмножина об’єктів з 
певними наборами ознак, які виявляються під час кластерного аналізу. У «Вікіпедії» [4], а також у низці 
праць[3; 8; 9] подаються такі дефініції: 

-  географічна концентрація подібних, суміжних або додаткових підприємств з активними 
каналами для бізнес-трансакцій, комунікацій та діалогу, що поділяють спеціалізовану інфраструктуру, 
робочі ринки, послуги і мають спільні можливості або загрози; 

-  це галузеве або територіальне добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно 
співпрацюють з науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями й органами влади з 
метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції і сприяння економічному розвитку 
регіону; 

-  це мережа постачальників, виробників, споживачів, елементів промислової інфраструктури, 
дослідницьких інститутів, взаємозалежних у процесі створення доданої вартості; 

-  це група розташованих на території поселення або поблизу його взаємозалежних підприємств 
та організацій, які доповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного; 

-  це група локалізованих взаємозалежних компаній, постачальників устаткування, 
комплектуючих, спеціалізованих послуг тощо, науково-дослідних та навчальних інститутів, інших 
організацій, які доповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного. 

Як бачимо, практично кожна з наведених дефініцій містить одні й ті самі ключові слова, а саме: 
об'єднання, співпраця, конкуренція, спеціалізація, географічна концентрація, підприємства, наукові 
установи і т. д. Тому є підстави резюмувати, що головною ідеєю концепції кластерингу є створення 
коопераційних зв'язків між підприємствами-виробниками, підрядниками, постачальниками ресурсів і 
технологій, а також між науково-дослідними та фінансово-кредитними установами. Така кооперація та 
спеціалізація дають змогу учасникам кластера підвищувати ефективність своєї діяльності, швидше 
запроваджувати нові технології та продукти і т. д. Підприємства-учасники кластера, з одного боку, конкурують 
між собою, а з другого – спільно працюють над пошуком нових шляхів вирішення різноманітних проблем 
(серед них – постачання ресурсів, доступ до нових ринків збуту тощо). Таким чином, у межах кластера 
відбувається своєрідне поєднання конкуренції та кооперації. 

Заслуговує на увагу думка О. Кузьміна та В. Жежухи, які запропонували наступну деменцію: 
кластер являє собою добровільне об’єднання географічно сконцентрованих, незалежних один від 
одного суб’єктів господарювання (підприємств, навчально-наукових установ, банків, страхових 
компаній тощо) та органів державної влади без створення окремої юридичної особи для спільної 
діяльності у сфері підприємництва, для ефективнішого використання ресурсів, стимулювання 
інноваційності, а також здобуття економічного ефекту [6]. 

Головне у структурі кластерів – це розповсюдження інновацій та налагодження соціальних 
зв’язків по всій системі створення вартості і соціокультурних цінностей. Це дозволяє мінімізувати 
трансакційні і трансформаційні витрати та підсилювати конкурентоздатність нації. Єдине логістичне 
вікно для взаємодії з зовнішнім середовищем дозволяє налагоджувати кооперативні міжнародні 
зв’язки. На світовому ринку кластери присутні як єдині агенти мережі і конкуренції, що дозволяє їм 
виступати рівноправними суб’єктами і протистояти пагубним тенденціям конкуренції. Фахівці у 
наукових працях подають різноманітні класифікації кластерів. Зокрема, за ознакою інноваційності 
виділяють такі види кластерів: 

- побудовані на знаннях і характерні для підприємств, що належать до секторів з високою 
інтенсивністю досліджень та розробок. Утворюються, зазвичай, навколо провідних науково-дослідних 
установ регіону чи держави, найчастіше – у фармацевтичній, хімічній промисловості, а також у 
літакобудуванні; 

- залежні від постачальників. Мають форму підприємств, інноваційна діяльність яких залежить, 
перш за все, від здатності співпрацювати з розробниками інноваційних товарів чи технологій. 
Зустрічаються у сільському та лісовому господарстві; 

- побудовані на інформації. Характерні для підприємств, що оперують складними системами 
перетворення інформації з метою надання спеціалізованих послуг своїм клієнтам. Діють у фінансовій, 
видавничій сферах, а також у туристичній галузі; 

- спеціалізовані на постачанні. Утворюються підприємствами, що здійснюють великі  витрати 
на дослідження та розробки, коли увага приділяється продуктовим інноваціям та взаємозв'язкам зі 
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споживачами. Характерні для підприємств, що виробляють специфічні товари (наприклад, програмне 
забезпечення); 

- побудовані на створенні інноваційних технологій. Господарюючі суб'єкти, що входять до них, 
займаються розробкою та впровадженням, зацікавлені у інноваційних технологіях. Такі кластери 
зустрічаються найчастіше у машино- та приладобудуванні [4; 6]. 

Фундаментом факторів спеціалізації і якості продукції виступають умови виробництва, які 
створюються за рахунок взаємного сполучення людських, природних та матеріальних ресурсів, 
капіталу, фізичної, адміністративної та науково-технологічної інфраструктури. Суміжні і допоміжні 
галузі забезпечують впровадження інновацій, що підвищує їх конкурентоспроможність. Зростання 
конкурентоспроможності кластера неможливо без наявності витонченого і досвідченого місцевого 
споживача, вимоги якого випереджають попит на інших ринках і є “наріжним каменем” для 
глобального попиту на нові товари. 

Новизна взаємодії у кластері обумовлює зростання продуктивності за рахунок інновацій в 
технологічній та інформаційній сферах і виникнення нових напрямків бізнесу, які розширюють межі 
кластера. Нові соціальні зв’язки створюють умови для координації і кооперації заради взаємної 
вигоди. Система соціальних відносин інтегрує економічних суб’єктів у єдину спільноту. В результаті, 
виникає капітал спілкування, співробітництва, взаємодії, взаємної довіри, взаємодопомоги, 
колективізму, соборності. 

Відкритий діалог дозволяє людям обмінюватися досвідом, навчатись один у одного. 
Інтелектуальні здобутки одних соціалізуються і стають надбанням інших. Соціальна кваліфікація 
людей підвищується і вони здобувають інтелектуальні переваги, що є фактором зростання 
конкурентоспроможності. 

Більш того, вдається запобігти появі негативного соціального капіталу або усунути його і, тим 
самим, уникнути збитків від протидії груп інтересів. 

Взагалі, кластери – це об’єднання реальної і віртуальної інтеграції. В більш конкретному 
розумінні кластер представляє собою мережу незалежних виробничих сервісних фірм разом з їх 
постачальниками, творців технологій і ноу-хау, до яких відносяться університети, науково-дослідні 
інститути, інжинірингові компанії тощо. Сюди також входять такі сполучні ланки як брокери і 
консультанти. Кінцевою ланкою єдиного ланцюжка створення вартості – є споживачі. 

Вперше на серйозному науковому рівні про кластери повів мову М.Портер, коли у 1990 році 
вийшла у світ його стаття „Конкурентні переваги країн”, у якій він висунув теорію національної, 
державної і місцевої конкурентоспроможності у контексті світової економіки. Він також розробив 
систему детермінант конкурентної переваги країн, яка отримала назву „конкурентного ромба”. Основні 
групи таких переваг наступні: 

-  факторні умови: людські і природні ресурси, науково-інформаційний потенціал, капітал, 
інфраструктура, в тому числі і фактори якості життя; 

-  умови внутрішнього попиту: якість попиту, відповідність тенденціям розвитку попиту на 
світовому ринку, розвиток обсягу попиту; 

-  суміжні й обслуговуючі галузі (кластери галузей): сфери надходження сировини, 
напівфабрикатів, обладнання, сфери використання сировини, обладнання і технологій; 

-  стратегія і структура фірм, внутрішньогалузева конкуренція: цілі, стратегії, способи організації, 
менеджмент фірм, „внутрішньогалузева конкуренція”. 

Крім того, існує дві додаткові змінні: випадкові явища та державна політика. Кластерам у цій 
системі відводиться провідна роль. Тому досліджувалась їх природа, масштаби, організаційні форми, 
вплив на конкурентоспроможність міста, галузі, регіону, країни і навіть декількох країн, зв’язок з 
продуктивністю, інноваціями, розвитком економіки, інвестиціями, життєвий цикл кластера, глибина та 
складність цього феномена. 

У наш час у соціально-економічному розвитку будь-якої країни зростає значення окремих 
територіальних утворень (регіонів, областей), у межах яких функціонують підприємства. Цим 
зумовлені переорієнтація економічних досліджень на регіональний рівень і пошук шляхів формування 
конкурентоспроможних регіонів. 

Наукові джерела трактують територіальне утворення як економічний простір, що 
характеризується певною інноваційністю та конкурентоспроможністю Саме ці дві ознаки стають 
найважливішими характеристиками окремих територіальних утворень у країнах з ринковою 
економікою. Ще зовсім недавно у нашій науковій літературі мова йшла тільки про другу з двох 
названих ознак. Світова фінансова криза, загострення конкуренції на ринку товарів та послуг, ресурсні 
обмеження, падіння попиту, технологічний застій тощо спонукали вітчизняних теоретиків і практиків 
звернутися до питання інноваційності, яка дасть змогу територіальному утворенню здобути 
конкурентну перевагу у довгостроковій перспективі через активний розвиток окремих підприємств того 
чи іншого територіального утворення. 
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Об’єднання у кластер на основі вертикальної інтеграції формує не еклектичну концентрацію 
різноманітних знань і технологічних винаходів, а певну систему розповсюдження нових знань і 
технологій. При цьому, найважливішою умовою ефективної трансформації винаходів в інновації, а 
інновацій у конкурентні переваги є формування мережі стійких зв’язків між усіма учасниками кластера. 

Як приклад, можна навести створення кластеру на базі унікального вищого навчального закладу 
сучасного типу, який органічно об’єднав державні вищі навчальні і науково-дослідні структури 
Криворізького залізорудного басейну – ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

Висновки з данного дослідження. Отже, можна зробити ряд тверджень, а саме «кластери», 
«кластеризація» сприяють:  

-  по-перше, відбувається при участі державних установ; 
-  по-друге, спирається на соціальний капітал, передусім на довіру; 
-  по-третє, оптимізує логістичні операції; 
-  по-четверте, мінімізує трансформаційні і трансакційні витрати; 
-  по-п’яте, ліквідує конкуренцію підприємств, замінюючи її конкурентоздатністю галузі, регіону і 

навіть країни; 
-  по-шосте, поєднує системи нагромадження вартості та системи нагромадження соціальних та 

індивідуальних нематеріальних цінностей; 
-  по-сьоме, інтегрує національні і наднаціональні мережі задоволення потреб певних спільнот 

як в явному, так у неявному (віртуальному) вигляді. 
Процес кластеризації набуває сили не тільки у розвинених країнах , а й у країнах, що 

розвиваються, та у транзитивних державах. Більш того, об’єктивні передумови інтенсифікації цього 
процесу знаходять суб’єктивне підґрунтя для свого подальшого зростання у вигляді ефективних 
кластерних стратегій, які базуються на центрах ділової активності. Кластерні стратегії особливо 
широко використовуються у країнах Європи і виступають як новий вектор розвитку світової економіки. 
При цьому, географічні межі кластера відтворюють економічні реалії і не обов’язково співпадають з 
адміністративними і політичними кордонами. В той же час, його формальні географічні кордони 
сприяють особливим контактам і тісній взаємодії агентів внутрішнього ринку, стимулюють 
нагромадження соціального капіталу, критична маса якого є фундаментом інноваційного розвитку. 
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РОЗВИТОК ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Корупція в сучасних умовах негативно впливає на всі сторони 
суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну та правову сфери, громадську 
свідомість, міжнародні відносини. Корупційні та пов’язані з ними «тіньові» відносини витісняють 
легальні, та, що найнебезпечніше, ці аномальні і деструктивні явища перетворюються фактично на 
інституціональну норму суспільної та економічної поведінки в Україні. За таких умов актуалізація 
проблеми визначення напрямів і форм поширення та розвитку корупції в соціально-економічному та 
суспільно-політичному середовищі України значною мірою поглиблюється через реальну загрозу 
криміналізації практично всіх комерційних відносин і сфер життєдіяльності суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем корупції у соціально-
економічному середовищі присвячені роботи таких українських вчених як С.Б. Гавриш, А.В. Гайдук, 
О.О. Дульський, Д.Г. Заброда, Д.І. Крупко, М.І. Мельник, О.Я. Прохоренко, О.В. Ткаченко, Р.М. Тучак, 
С.А. Шалгунова та ін. Проте, більшість з них регламентують правове регулювання корупційних 
відносин, тоді як їх економічний зміст потребує додаткового дослідження.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення форм та сфер розвитку корупції, ступеня її 
впливу та наслідків на економіку України, виявлення особливостей поширення корупційних дій у сфері 
комерційних відносин та життєдіяльності суспільства, формулювання можливого алгоритму стратегії 
подолання корупції в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Універсальність корупції як соціально-економічної 
категорії визначається тим, що її існування є закономірним для будь-якої держави, однак поширення - 
залежить від багатьох чинників. У зв’язку з цим, для ефективної оцінки світових тенденцій розвитку корупції 
проводяться дослідження міжнародної організації Transparency Іnternational. Головним показником, за 
допомогою якого оцінюється рівень корупції це є Індекс Сприйняття Корупції (ІСК). ІСК – це сукупний 
індекс, який спирається на відповідні питання з ряду різних джерел даних, що охоплюють бізнес та 
експертну оцінку. Щорічний ІСК робить важливий внесок в процес підвищення обізнаності з питанням 
корупції і є потужним інструментом, який створює стимул для урядів боротися із корупцією [6]. 

У 2012 році було оновлено методологію обчислення Індексу Сприйняття Корупції. ЇЇ було 
розроблено шляхом всебічного обговорення, як у межах системи організацій Transparency International, так 
і за допомоги зовнішніх експертів. У новому Індексі Сприйняття Корупції використовується підхід, за яким 
більш чітко видно складові індексу. Це спрощує можливість відстеження того, як дані з джерел 
переформатовуються для включення в індекс. Оновлений метод також означає, що бали країн в ІСК 
краще відображатимуть зміни в сприйнятті корупції в державному секторі в тій країні протягом певного 
часу, оскільки на відміну від переднього року ІСК 2012 буде презентовано за шкалою від 0 до 100. До того 
ж в попередні роки ІСК базувався на сприйнятті корупції в кожній країні/території, відносно до інших країн, 
які оцінювалися в цьому індексі. Причиною цього було те, що Індекс охоплював місце кожної країни в 
рейтингу в кожному джерел і даних, таким чином бали країн були в прямій залежності від змін у балах 
інших країн в індексі. Починаючи з 2012 року, використовуються сирі бали з кожного джерела даних, що 
створює більшу прозорість процесу відстеження зміни сприйняття корупції протягом часу. Суттєвою 
поправкою в методології розрахунку ІСК 2012 є й те, що попередні випуски ІСК спиралися на дані з 
опитувань бізнесу, зібрані протягом періоду більше ніж один рік, тобто річні рамки ІСК охоплювали дані 
більше одного року. Починаючи з 2012 року буде використовуватись лише найбільш останні дані з кожного 
джерела для кожної країни. Це краще показуватиме зміни з одного року в інший [6]. 

За рівнем корупції у 2012 році Україна зайняла 144-е місце серед 176 країн, набравши лише 26 
балів зі 100 можливих. Результати Індексу Сприйняття Корупції показали, що незважаючи на певні 
кроки української влади в напрямку подолання корупції, ситуація все ж таки залишається невтішною. 
Чим нижчий бал ІСК, тим ближче країна знаходиться до корупційної прірви. Будь-який результат, 
менший за 30 балів, з точки зору Transparency International вважається «ганьбою для нації». 
Минулорічний показник України складав 27 балів (2.3 бали за старою методологією). Держава 
продовжує впевнено крокувати назад, шукаючи своє місце поміж Конго та Папуа Нова Гвінея [8]. 

На сьогодні в Україні проблема корупції та тінізації є чи не найнагальнішою серед тих, що 
хвилюють суспільство і перешкоджають функціонуванню соціально-економічної сфери (рис. 1).  

Як і в попередні роки, респондентам було запропоновано оцінити поширеність корупції у 
двадцяти сферах суспільного життя (див. рис. 1). Як і раніше, найбільш корумпованими були названі 
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Державтоінспекція (64,4% опитаних вважають, що в цьому середовищі корупція дуже поширена) та 
судова система (60,3%). Варто підкреслити, що у цьому році система охорони здоров’я за 
сприйняттям корупції наздогнала судову систему (60,3%) й міліцію (59,1%), яка раніше одноосібно 
посідала третю сходинку цього антирейтингу. 

 

 
 

Рис. 1. Сфери найбільшого поширення корупції в соціально-економічному  
середовищі України 

Джерело: [4] 
 
З-поміж усіх запропонованих сфер лише в трьох було зафіксоване незначне скорочення рівня 

корумпованості порівняно з 2009 роком: серед керівництва й викладачів вищих навчальних закладів (із 
49% до 47,1%), у сферах отримання державного житла (із 40,2% до 38,3%) та реєстрації або 
приватизації об’єктів нерухомості (із 35,4% до 33,5%) – всі зміни статистично значущі на рівні р = 0,01. 

У більшості (дев’яти) сфер було зафіксоване зростання рівня корумпованості в уявленнях 
громадян. Зокрема, отримання медичних послуг (з 54,2% до 60,3%), проходження митного контролю 
або оформлення митних документів (з 38,6% до 42,1%), влаштування на роботу до державної 
установи (з 31% до 36,2%), регламентація підприємницької діяльності (з 29,3% до 34%) та 
оформлення або отримання соціальних виплат (з 16,3% до 20,4%). Опитані також вважають, що 
корупція зросла під час підключення або ремонту комунальних послуг, отримання кредиту в державній 
установі, серед керівників та вчителів шкіл і податківців 

У решті восьми сферах рівень корумпованості залишився на рівні дворічної давнини. Порівняльний 
аналіз даних попередніх років виявив певний зв’язок між зростанням сприйняття поширеності корупції в 
окремих сферах і зниженням рівня урядових антикорупційних заходів, або їх неефективністю.  

Зважаючи на вище представлені показники, корупція для сучасної України виступає нормою 
суспільно-політичного і соціально-економічного середовища. Як підтвердження цього може виступити 
своєрідна «сегментарна модель корупції як соціально-економічного явища в Україні». Сутність даної 
моделі полягає в розподілі напрямів поширення корупції в суспільстві, в залежності від інтересу 
суб’єктів відповідного процесу рис. 2. 
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Рис. 2. Сегментарна модель корупції 

 
У відповідності до ілюстрації сегментарної моделі корупції в Україні основними сферами 

розвитку корупції в Україні є: 
- побутові відносини ; 
- бізнес-відносини; 
- політико-правові відносини. 
Побутова корупція (побутовий сегмент корупції) включає у себе корупційні відносини, які стосуються 

особистих інтересів окремого індивіда, при чому, ці інтереси не носять комерційної вигоди. Характерною 
ознакою побутового сегмента корупції є надання «корупційної винагороди» лише за вчинення окремої дії, 
при чому, основними учасниками (суб’єктами) побутового сегменту корупції є виключно фізичні особи. І 
«корупційна вигода» і «корупційна винагорода» привласнюється самими фізичними особами. Як приклад 
побутового сегменту корупції в Україні, слід визначити її існування у таких формах: 

1. корупційні стосунки у закладах освіти; 
2. корупційні стосунки у закладах охорони здоров’я; 
3. корупційні стосунки у ДАІ та інших виконавчих органах влади; 
4. корупційні стосунки у сфері працевлаштування. 
Базовою характеристикою побутового сегменту корупції виступає незначний рівень «корупційної 

винагороди», який здебільшого обмежується розміром середнього доходу населення. Зародження 
«корупційних стосунків в даному сегменті» є наслідком системного недофінансування бюджетних 
установ та низьким рівнем заробітку у суспільстві. 

Бізнес-корупція (бізнес-сегмент корупції) включає у себе корупційні відносини, які стосуються 
комерційних інтересів фізичних та (чи) юридичних осіб. Найбільшого розвитку цей «сегмент» корупції 
набув у сфері розподілу різного роду ресурсів. Основою функціонування даного сегменту корупції є 
недобросовісна конкуренція між різними господарюючими суб’єктами. В Україні базовим інструментом 
підтримання «бізнес-корупції» є механізм державних тендерних закупівель, надання ліцензій та дозволів і 
т.п. На відміну від побутового сегменту корупції, бізнес-корупція оперує великими сумами «корупційних 
винагород», у зв’язку з чим його вплив на загальну економічну систему є більш суттєвішими. Саме бізнес-
корупція є, як правило, основопричиною формування тіньового сектора економіки.  

Високою феноменальністю в своєму функціонуванні відзначається політико-правовий сегмент 
корупції. Сферою поширення корупційних стосунків для даного сегменту виступає представництво 
інтересів як фізичних, так і юридичних осіб, шляхом владного чи службового лобіювання, при чому в 
більшості випадків всупереч окремим нормативно-правовим актам. «Ціна» (корупційна винагорода) 
такої діяльності, як правило, залежить від характеру діяльності і в більшості випадків є прямо 
пропорційною статусу осіб, залучених в корупційні стосунки. Основним негативним «ефектом» від 
функціонування даного роду корупції є дестабілізація правової системи держави, що в більшості 
випадків зводиться до недотримання принципу справедливості. 

Наявність різноманітних форм функціонування корупції та її суттєвий вплив на економічні відносини 
дають повноправні підстави для визначення та зарахування її як окремої соціально-економічної категорії. 
Підтвердженням цього виступає дослідження процесу розвитку корупції в суспільстві. Як і більшості 
економічним категоріям, «корупції» притаманний своєрідний «життєвий цикл» рис. 3. 

Кожна із зображених на рис. 3 стадій «життєвого циклу» корупції характеризується різними 
формами її прояву. Зокрема, на стадії зародження корупція зводиться до так званої «подяки» за 
виконану роботу. Тобто, алгоритм отримання «корупційної вигоди» зводиться до схеми рис. 4. На цій 
стадії, як правило, корупція здійснюється на добровільних ініціативах, а тому вона забезпечує 
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добробут безпосередньо обом учасникам корупційних стосунків, а негативний корупційний вплив 
проявляється лише в соціальній несправедливості. 
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Рис. 3. Стадії «життєвого циклу корупції» як соціально-економічної категорії 
 
 

 
 

Рис. 4 Алгоритм виконання корупційної угоди на стадії зародження корупції 
 

Наступною стадією поширення корупції в суспільстві є стадія зростання і піднесення. ЇЇ сутність 
полягає в тому, що прецеденти корупції починають розповсюджуватись практично в кожній сфері 
суспільних відносин. ЇЇ відмінність від стадії зародження полягає в системності надання корупційної 
винагороди, тобто її передачі, ще до виконання дії рис. 5.  

Крайньою формою розвитку корупції в суспільстві є, так звана, стадія «піку». Корупція, яка на 
відміну від попередніх двох, характеризується тим, що виконавець корупційної угоди відмовляється 
здійснювати будь-які дії без передачі йому корупційної винагороди. До того ж, на попередніх двох 
стадіях корупційні стосунки виникають лише при виконанні дій незаконного характеру, а на стадії піку – 
виконавець без передачі йому корупційної винагороди відмовляється здійснювати не лише дії 
незаконного характеру, але й від виконання своїх обов’язків. Загальна схема корупційних стосунків на 
даній стадії представлена на рис. 6. 

Як крайня стадія поширення корупції, «пік» характеризується усіма негативними ефектами на 
соціально-економічну сферу.  

Настання наступної стадії «спаду», на відміну для інших економічних категорій не є 
закономірним, вона є результатом дій владних органів в сфері антикорупційної політики, причому її 
глибина прямо пропорційна ефективності цієї політики. 

Останніми тенденціями в сфері антикорупційної політики України стало прийняття у 2011 році 
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» №3206-17 (далі – Антикорупційний закон), 
що носив декларативний характер і Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 3207-17 [1, 2, 5], проте, попри 
високий рівень активності владних ініціатив в сфері антикорупційної політики, їх ефективність 
залишаться «нульовою». Основною проблемою, що зумовлює такі наслідки є «метеморфозність» 
нормативно-правових актів та високий рівень корупції в самих же виконавчих органах, на які 
покладено функції контролю у відповідній системі. Тому, забезпечення ефективних напрямів 
антикорупційної політики можливе через поєднання системного впливу на корупційні схеми шляхом 
забезпечення окремих напрямів соціально-економічного характеру, що окреслюються в пропонованій 
нами векторальній стратегії подолання корупції в Україні. Сутність даної стратегії полягає в тому, що 
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на макрорівні необхідно забезпечити виконання різного роду цілей, котрі за своїм характером 
співставні з напрямами подолання причин виникнення корупції в українському суспільстві. Зважаючи 
на це, основними векторами відповідної стратегії повинні бути: 

1. Підвищення рівня добробуту населення і працівників бюджетних установ зокрема; 
2. Легалізація окремих корупційних платежів (в побутовому сегменті); 
3. Збільшення рівня відповідальності за корупційні діяння; 
4. Підвищення рівня гласності корупційних справ. 
 

 
 

Рис. 5 Алгоритм виконання корупційної угоди на стадії зростання і піднесення корупції 
 

 

 
 

Рис. 6. Алгоритм виконання корупційної угоди на стадії піку корупції 
 
Пропоновані нами перспективні стратегічні цілі є теоретичним припущенням ефективності 

впровадження окремих напрямів економічного та соціального розвитку для оптимізації корупційних 
відносин. Загалом, векторальну стратегію подолання корупції в Україні можна представити за 
допомогою схеми, що подана на рис. 7. 

Центральне місце у пропонованій стратегії займає вектор «економічного зростання», його 
виконання можливе за рахунок впровадження економічних реформ, спрямованих на розширення 
інвестування, стимулювання підприємництва, тобто реформ, котрі здатні суттєво вплинути на 
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скорочення безробіття. Такі ініціативи здатні забезпечити відновлення стабілізації на ринку праці та 
урівноважити відносини між працівниками і потенційними роботодавцями. Більше того, поєднання 
цього вектора з вектором «Збільшення рівня відповідальності за корупційні діяння», повинно дещо 
оптимізувати діяльність службовців щодо укладання корупційних відносин. 

 

 
 

Рис. 7. Схема векторальної стратегії подолання корупції в Україні 
 
Певною «непопулярністю» визначається другий вектор стратегії «Легалізація окремих 

корупційних платежів (у побутовому сегменті)» Сутність його полягає в тому, що окремі платежі, які 
справляються в окремих бюджетних установах, як «корупційні платежі» можна трансформувати у 
власні надходження цих установ. Для прикладу такими платежами можуть виступити внески батьків 
для ремонту дитячих садків, шкіл, тощо.  

Даний вектор є актуальним не лише із сторони забезпечення покриття обов’язкових витрат, що 
неспроможний «проплатити» бюджет, а й урегулювання стихійності цих невідворотних в Україні 
процесів. Звично контраргументом даного вектору виступає забезпечення конституційних гарантій і 
забезпечення політичних дивідендів від електорату, однак його реалізація – це прямих крок для 
раціоналізації бюджетних витрат.  

Стратегійчний вектор «Підвищення рівня гласності корупційних справ» являє собою метод 
психологічного стимулювання суспільства щодо негативного сприйняття корупції. Його сутність 
полягає у залученні представників засобів масової інформації в процес розслідування і 
санкціонування, так званих, корупційних справ. Необхідність впровадження заходів даного вектора 
зумовлена тим, що більшість в Україні вважала безперспективним оскарження корупційних справ 
(51%), а 21% – що в оскарженні не було потреби. Цікаво, що дуже незначна кількість (8%) 
побоювалися відплати за оскарження [4]. 

Кожен із вказаних векторів становить собою своєрідну систему заходів, реалізація яких повинна 
забезпечити синергетичний ефект в подоланні корупції. Зважаючи на те, що стратегією визначається 
чотириосновних вектори стратегії, відповідальність за які визначаються різними виконавчими 
органами, що підсилює ефективність їх впровадження через взаємовплив.  

Висновки з даного дослідження. Корупція – це не інфекція, яку раптом може «підхопити» 
здорове суспільство. Вона є наслідком явищ та тенденцій політики, економіки та розвитку держави. 
Такі ознаки наведені в сегментарній моделі поширення корупції та її життєвого циклу. 

Основними причинами та умовами поширення корупції в Україні стали результати стратегічних 
прорахунків у реформуванні суспільства. Значною мірою цей процес відбувався стихійно, що 
призвело до формування нової політично-економічної еліти на основі перерозподілу державної 
власності, а не на основі збільшення суспільного продукту, як результату підприємницької діяльності. 
Дослідження підтверджують, що найбільш корумпованою сферою в Україні це сфера приватизації 
державної власності, виконання бюджету та розподіл бюджетних коштів. Відповідно до цього, можна 
визначити такі причини корупції в системі органів державної влади: 

-  поєднання підприємницьких та комерційних структур із державним апаратом, які формують 
свої бізнес відносини поза межами правового поля; 

-  ставлення громадськості до корупції і сприяння її розвитку; 
-  лобіювання прийняття та зміни нормативно-правових актів; 
-  складність урядової структури бюрократичних процедур; 
-  відсутність належного механізму здійснення ротації кадрів; 
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-  низький рівень оплати праці та надання соціальних послуг. 
В даний час корупція стала частиною нашого життя. Фактично, за хабарі можна відкрити усі 

двері та вирішити усі проблеми. За рівнем боротьби з корупцією Україна займає стабільно низькі 
позиції у рейтингу, а тому корупційні та пов’язані з ними «тіньові» відносини витісняють легальні та, 
що небезпечніше, ці аномальні і деструктивні явища перетворюються, фактично, на інституціональну 
норму суспільної та економічної поведінки. Банально, але підтвердженням виступає навіть крилатий 
вислів народної мудрості: «Хай Бог посилає здоров’я, а все решта – ми купимо». Такий сценарій подій 
у соціально-економічному розвитку вітчизняного суспільства суттєво обмежує євроінтеграційні амбіції 
та міжнародне визнання в цілому.  

Тому, у загальному, можна сказати, що на даний момент викорінити таке явище як корупція 
неможливо, на це потрібно не один десяток років. І перші кроки потрібно робити у напрямку 
формування суспільної свідомості людини та визначенні її життєвих орієнтирів, а для цього просто 
необхідна єдність нації, громадян, держави. Ці напрями є базою світового досвіду, що може 
використовуватися у вітчизняній практиці, а механізм їх впровадження окреслюються у пропонованій 
нами векторальній стратегії подолання корупції в Україні. Зважаючи на це, основними векторами 
відповідної стратегії можуть бути: 

1. Підвищення рівня добробуту населення і працівників бюджетних установ, зокрема. 
2. Легалізація окремих корупційних платежів (в побутовому сегменті). 
3. Збільшення рівня відповідальності за корупційні діяння. 
4. Підвищення рівня гласності корупційних справ. 
Оскільки відповідальність за виконання цих векторів є компетенцією різних виконавчих органів, 

це суттєво підсилює ефективність їх впровадження через взаємовплив.  
 

Література 
 

1. Закон України «Про засоби запобігання і протидії корупції» від 12.08.2012 р. – Сайт ВРУ:  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon. Rada. Gov.ua. 

2. Аналітична довідка « Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні». – К. : ТОВ «Фарбований 
лист», 2011. – 51 с. 

3. Невмержинський Є.В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією : 
навч. посібн. / Є.В. Невмержинський. – К. : АПСВ, 2010. – 415 с. 

4. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальноекономічних досліджень: 2007-2009, 
2011. Звіт за результатами соціологічних досліджень. – Київ, 2011-47с. 

5. Антикорупційне законодавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dr.ckpfu.org.ua/content/view/70/46/ 

6. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.feg.org.ua/ 

7. Комітет по боротьбі з корупцією та захисту прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.komitet.in.ua/ 

8. Стан корупції в Україні, UNCTAD [Електронний ресурс].– Режим доступу : 
http://www.unctad.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 14 

УДК 336:378:330.342.146 
Константюк Н.І., 

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і контролю 
Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя 

 

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Постановка проблеми. Фінансування вищої освіти в усьому світі зазнало серйозних змін, 

особливо в останні десятиліття 20-го та першій декаді 21-го століття. В основному, ці зміни у 
фінансуванні є відповідями на всесвітній феномен витрат вищої освіти, які мають тенденцію до 
зростання та значно перевищують відповідні темпи зростання доступних доходів. Наслідком у 
більшості країн світу є брак доходів, якими необхідно компенсувати зростаючі витрати на навчання і 
дослідження, оскільки збільшення доходів вимагає зростання кількості студентів. Ці траєкторії є 
суперечними – дуже швидке зростання потреб у ресурсах і більш статичне або навіть непостійне 
отримання доходів від державних бюджетів – повинні, у свою чергу, знайти вирішення з обидвох 
сторін – як щодо видатків, так і доходів. Зниження витрат до рівня доходів, а також деякі з так званих 
шляхів їх вирішення можуть чинити шкідливий вплив як на якість, так і пропускну здатність 
університетів і, тим самим, на ціль, практично у всіх країнах, щодо розширення участі вищої освіти у 
житті суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам функціонування системи вищої освіти 
присвячені праці таких українських вчених як Т. Боголіб, М. Ванієва, І. Вахович, О. Грішнова, 
Б. Данилишин, С. Єрохін, М. Згуровський, І. Каленюк, В.Куценко, Е. Лібанова, І. Лук’яненко, 
Т. Оболенська, К. Павлюк, С. Юрій та інших. Питанню фінансування вищої школи приділяли увагу 
відомі зарубіжні вчені, серед яких Е. Аткінсон, Н. Барр, Г. Беккер, С. Беляков, В. Глухов, Є. Жильцов, 
Е. Макгіннес, Дж. Стігліц, Е. Тоффлер, Т. Шульц, Л. Якобсон та ін. 

Поряд з тим, сьогодні залишаються невирішеними питання щодо фінансового забезпечення 
вищої освіти, котра перебуває під впливом формування глобальної економіки. В умовах глобалізації 
економіки, багатство і влада все більш і більше переміщується від розташування природних ресурсів 
та виробництва товарів до власності, заснованій на капіталі і знаннях, захищеній патентами, 
авторськими правами і ліцензійними угодами. Глобалізація безпосередньо проявляється у вищій освіті 
через розширення можливостей університетів щодо передачі знань через кордони в електронному 
вигляді і без особливого контролю чи регулювання з боку урядів держав. Все зазначене вище впливає 
на фінансування вищої освіти і потребує подальших досліджень у цьому напрямку. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення та аналіз світових тенденцій у 
фінансовому забезпеченні вищої освіти та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення фінансування вищих навчальних закладів (ВНЗ). 

Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки спостерігається декілька основних 
тенденцій у фінансуванні вищої освіти, кожна з яких має економічні, політичні і соціальні причини та 
наслідки, які, в свою чергу, впливають на участь населення у вищій освіті та рівні її доступності. Хоча 
ці тенденції є різними як між країнами, так і всередині кожної держави, однак, формують спільний 
контекст для фінансової економії у сфері вищої освіти, а також для прийняття нових політичних 
рішень, які демонструють дуже схожі моделі. В загальному, цими тенденціями є: 

1. Збільшення витрат на навчання одного студента. 
2. Конкурентна боротьба вузів за абітурієнтів. 
3. Зростання наукоємної економіки і, як наслідок, додаткові очікування від вищої освіти як 

основної рушійної сили економічного зростання та індивідуального добробуту. 
4. Скорочення державних доходів у фінансовому забезпеченні вищих навчальних закладів. 
5. Зростання глобалізації, яка сприяє як збільшенню траєкторії вартості, так і непостійності 

державних доходів. 
6. Зростання лібералізації економіки в результаті децентралізації, передачі повноважень та 

приватизації державних і приватних систем та інститутів вищої освіти. 
Більш детально зупинимось на кожній з цих тенденцій та проаналізуємо їх вплив на 

фінансування закладів вищої освіти. 
1. Збільшення витрат на навчання одного студента. 
Фундаментальні фінансові проблеми вищої освіти існують в усьому світі, і причина того, що 

навіть багаті установи можуть відчувати необхідність жорсткої економії починається з того, що 
університети зіткнулися з щорічним збільшенням витрат, серед яких цілком доречним є темпи 
зростання заробітної плати, яка, в свою чергу, зростає у загальній економіці. Зростання вартості 
навчання одного студента також спричинене появою інших факторів, властивих багатьом 
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університетам, які ще більше прискорюють зростання щорічного обсягу витрат, що варіюються у 
різних країнах, залежно від наявних доходів [6]: 

-  технології, які у вищій освіті мають тенденцію не до зниження вартості, замінюючи капітал 
працею, і знижуючи витрати на його одиницю, як це відбувається у виробничому секторі, а до 
збільшення витрат і, відповідно, підвищують вартість навчання; 

-  постійні зміни, оскільки нові програми додаються, і майже завжди скоріше ніж старіють 
попередні; 

-  високі і швидкозростаючі витрати на наукові дослідження, особливо з фізичних і біомедичних 
наук з їх високими технологічними витратами.  

Підтвердженням збільшення витрат на навчання одного студента є дані, наведені у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Зміни у витратах на навчання одного студента у ВНЗ [6] 

  
Вища освіта 

Зміни у витратах 
(2005=100%) 

Зміни у кількості студентів 
(2005=100%) 

Зміни у витратах на 1 
студента (2005=100%) Назва країни 

1995 2000 2009 1995 2000 2009 1995 2000 2009 

ОЕСР                   

Австралія 74 83 124 73 - 117 102 - 106 

Австрія 72 75 117 93 103 133 77 73 87 

Бельгія m 98 123 - 94 107 - 104 114 

Канада 64 86 109 - - - - - - 

Чілі - - 156 - - 149 - - 104 

Чеська Республіка 64 65 141 46 72 127 139 90 111 

Данія 78 86 109 94 98 104 83 88 104 

Естонія 64 92 150 51 85 99 124 108 151 

Фінляндія 77 86 112 85 95 97 91 91 115 

Франція 85 93 116 - 95 99 - 98 116 

Німеччина 89 94 119 96 93 109 92 101 109 

Греція 28 42 - 46 68 - 61 63 - 

Угорщина 64 81 109 38 66 91 167 122 119 

Ісландія - 69 110 53 68 112 - 103 98 

Ірландія 58 100 143 72 85 105 80 118 136 

Iзраїль 64 90 97 59 82 104 107 110 94 

Італія 73 93 110 90 89 98 82 104 113 

Японія 82 94 108 98 99 95 84 95 113 

Корея - 79 129 63 93 101 - 84 128 

Люксембург - - - - - - - - - 

Мексика 57 73 123 64 83 114 89 88 108 

Нідерланди 82 86 117 82 85 114 100 101 103 

Нова Зеландія 87 84 133 - - 130 - - 102 

Норвегія 92 86 106 88 88 102 104 98 104 

Польща 34 57 117 35 60 96 97 96 122 

Португалія 51 70 105 69 90 103 74 78 103 

Словацька Республіка 54 67 125 51 71 125 106 94 99 

Словенія - - 110 - - 107 - - 102 

Іспанія 63 88 123 108 107 109 59 82 113 

Швеція 70 86 112 68 82 98 102 105 114 

Швейцарія 69 77 99 75 79 122 92 97 81 

Туреччина - - - - - - - - - 

Великобританія 61 65 127 83 93 105 74 70 120 

США 60 85 95 81 89 114 74 96 83 
Середнє значення ОЕСР  67  81  118  72  86  110  94  95  109  
Середнє значення ЄС21 65  80  120  71  86  107  95  94  113  
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Так, у 2009 році загальні витрати на вищу освіту зросли на 18% серед країн-членів ОЕСР та на 
20% серед країн Євросоюзу у порівнянні з 2005 роком та на 37% і 40% відповідно у порівнянні з 2000 
роком. Якщо аналізувати витрати на навчання одного студента, то зростання відбувалося 
повільнішими темпами. Так, у 2009 р. витрати на навчання одного студента зросли на 9%  серед 
країн-членів ОЕСР та на 13% серед країн Євросоюзу у порівнянні з 2005 роком та на 14% і 19% 
відповідно у порівнянні з 2000 роком. Найбільше витрати на навчання зростали у Чілі, Естонії, Чеській 
Республіці, Ірландії. 

Фінанси вищої школи є обтяжені собівартістю послуг, яка має тенденцію до збільшення, і в 
окремі роки перевищує середні темпи зростання споживчих цін у цілому, тобто природно перевищує 
рівень інфляції. Собівартість освітніх послуг також зростає через інфляцію, і не є результатом 
управлінської неефективності. Зважаючи на те, що офіційний рівень інфляції не більший, ніж у 
середньому масове зростання цін, це не повинно нікого дивувати, що зростає вартість і ціна 
приблизно половини товарів і послуг, вироблених у будь-якій економіці, в тому числі і у вищій освіті з її 
обмеженими можливостями щодо заміни живої праці викладачів технологіями. 

2. Конкурентна боротьба ВНЗ за абітурієнтів. Останні десятиліття характеризуються 
збільшенням кількості навчальних закладів, також значно зросла мобільність студентів, які за своїм 
бажанням можуть навчатися в іншій країні, іноді за ціною нижчою, ніж у себе на батьківщині. Все це 
змушує вищі навчальні заклади витрачати кошти на впровадження певних додаткових послуг для 
студентів, підвищення якості та рівня навчання у ВНЗ. Також достатньо коштів витрачається на 
рекламу ВНЗ. Всі ці заходи спрямовані на збільшення кількості студентів, оскільки збільшення 
чисельності останніх дасть змогу ВНЗ залучити додаткові фінансові ресурси. 

3. Зростання економіки, заснованої на знаннях. Третій фактор, що впливає на фінансування вищої 
освіти практично у всіх країнах, є збільшення частки у світовому виробництві, особливо у промислово-
розвинених країнах, так званої економіки знань, яка проявляється в участі високих технологій у галузі 
дизайну, фінансів, менеджменту, і навіть у виробництві, яке стає менш трудомістким і більше 
капіталомістким. Фінансові наслідки цієї заснованої на знаннях економіки у галузі вищої освіти 
виявляються у нових (і, як правило, дорожчих) освітніх програмах, перерозподілі факультетів і студентів 
серед цих нових програм, що призводить до зростання собівартості навчання одного студента; а також це 
проявляється у збільшенні виплат особам, які вже мають вищу освіту [5,с.54].  

Ця тенденція формує третє джерело доходів для зростаючих у всьому світі потреб вищої освіти. 
У той же час створюються можливості для зростання інвестицій у вищу освіту як з боку урядів, так і з 
боку студентів чи батьків.  

4. Скорочення державних доходів. Уряди всього світу все більше борються з тягарем пенсій і 
зростанням витрат на початкову і середню освіту, охорону здоров'я, інфраструктуру, безпеку та інші 
соціальні витрати. Виборці у багатьох промислово-розвинених країнах стають все більш 
консервативними, особливо у неприязні до оподаткування та витрат уряду, які вони вважають 
марнотратством. Багато Європейських країн, з їх високим соціальним забезпеченням, на яке 
витрачають від одної третьої до більш ніж половини ВВП, намагаються перекласти виробничі ресурси 
на приватний сектор і скоротити бюджетний дефіцит відповідно до вимог Європейської спільноти. 
Країни постсоціалістичного простору прикладають великі зусилля для будівництва міжнародних 
конкурентоспроможних виробничих інфраструктур та зменшення залежності від державних 
підприємств і державної зайнятості. США бореться з надмірним споживанням, недостатнім рівнем 
заощаджень населення, яке не бажає сплачувати податки для своїх суспільних благ.  

Оподаткування у країнах, що розвиваються, де виробництво і доходи, як правило, низькі, є технічно 
складним. Фінансовий виклик для урядів полягає у тому, як одержати частку купівельної спроможності, 
коли відносно невеликі кошти приходять з великих, стабільних підприємств, які можуть обкладатися 
податком. Юридичні і фізичні особи у багатьох країнах мають все більше можливостей, щоб приховати 
доходи і вартість їх оподатковуваного майна. І навіть у багатих промислово-розвинених країн з 
ефективними системами оподаткування, зростаюча глобалізація світової економіки заохочує виробничі 
підприємства і заможних людей переміщатися у країни з більш низькими податками. 

Нарешті, уряди всього світу перебувають у боротьбі з політично і соціально обґрунтованими 
потребами в усе більш дефіцитних податкових надходженнях. У більшості країн світу, що 
розвиваються, і в багатьох країнах з перехідною економікою, конкуренцію державним доходам 
складають незабезпечені пенсійні зобов'язання, система соціального захисту, а також вартість 
погіршення стану навколишнього середовища [4, с. 303]. 

Нарешті, якщо уряд у більшості країн, що розвиваються, залишається як і раніше основним 
джерелом доходів для державної вищої освіти, то маємо невтішну картину зменшення доходів 
державного бюджету для навчання студентів, залишаючи мало ресурсів для підвищення якості 
навчання, освоєння нових програм та інвестицій в наукові дослідження. 

5. Зростання глобалізації. Глобалізація не є чітко визначеною, спостерігається багато 
зловживань цього терміну в дискурсі вищої освіти та економічних, політичних і соціальних тенденцій, 
які формують фон для перегляду світових трендів у сфері фінансування вищої освіти. Глобалізація 
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пов’язується із зростаючою інтернаціоналізацією, що передбачає зменшення значимості національних 
кордонів і навіть національних держав та проявляється через наступні складові: 

-  інформація та знання, доступ до яких сильно полегшується завдяки інтернету; 
-  капітал або фінансові потоки знаходяться між інвесторами та позичальниками, враховуючи 

студентів; 
-  виробництво, яке стає все більш складнішим, технологічно і капіталоємким, характеризується 

зростаючою мобільністю та схильне до розташування там, де політика є стабільною, вартість робочої 
сили низькою, договори підлягають виконанню, а податковий і регулятивний клімат є сприятливими. 

Таким чином, в умовах глобалізації економіки, багатство і влада все більше і більше 
переміщується від розташування природних ресурсів (за винятком нафти і газу) та виробництва 
товарів, до власності, заснованій на капіталі і знаннях, захищеними здійсненими контрактами, 
патентами, авторськими правами і ліцензійними угодами. Глобалізація применшує значимість всього, 
що було чи є національним або місцевим: мову, культуру, традиції або норми та відповідно 
привносить мову і культуру промислово і технологічно розвинутих країн.  

Вплив глобалізації на фінансування вищої освіти проявляється у подальшому підвищенні ставок 
як для держав, так і для окремих індивідів у отриманні високого рівня знань і навичок а, отже, до 
підвищення рівня якості вищої освіти. Глобалізація також безпосередньо проявляється у вищій освіті 
через розширення можливостей університетів щодо передачі знань через кордони в електронному 
вигляді і без особливого контролю чи регулювання з боку урядів держав. Нарешті, глобалізація має 
великий вплив на фінансування всіх державних установ, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів, включаючи ВНЗ, що знаходить своє відображення в обмежених можливостях урядів щодо 
оподаткування, підкреслюючи необхідність збільшення обсягу основних неурядових доходів для 
безперервних потреб вищої освіти [8, с.31]. 

6. Зростання лібералізації економіки. Остаточною тенденцією або сукупністю тенденцій у 
більшості країн є рух у напрямку зростання лібералізації економіки. Ця тенденція відображає велику 
залежність від ринкових важелів та пропорційно применшує залежність від уряду щодо виділення 
коштів, встановлення цін, визначення виробничих технологій тощо. Поряд з цим, зростаюча 
лібералізація супроводжується підвищенням децентралізації, передачею повноважень і 
приватизацією економіки, у тому числі таких установ як державні університети, які можуть залишатися 
у державній власності та перебувати під громадським контролем. Але ця приватизація ставить ВНЗ у 
залежність від неурядових доходів, тобто їх функціонування пов’язане з неминучим втручанням 
ринкових важелів та управлінських норм, які характерні для приватних підприємств. 

У галузі вищої освіти прослідковуються наступні наслідки від цієї лібералізації: по-перше – це 
заохочення до приватної вищої освіти; по-друге – це приватизація державної вищої освіти. Незалежно 
від форми власності університету – державної чи приватної – вузи всього світу змушені змінювати свій 
статус, від дуже схожого на всі інші державні установи, тобто, з повною державно власністю, істотним 
міністерським контролем, а також державною зайнятістю викладачів і співробітників, до статусу 
державних корпорацій з можливістю залучати і одержувати додатковий дохід, займатись 
працевлаштуванням з оплатою праці за її результатами, укладати контракти, нести боргові 
зобов'язання, а також бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції.  

Безпосереднім наслідком цих тенденцій у фінансуванні вищої освіти, залежно від країни, є 
зростання жорсткої економії у вузах, яка проявляється у наступному: 

-  університетські аудиторії та факультети переповнені, недостатні або застарілі бібліотечні 
фонди, комп’ютери та підключення до Інтернету; зменшення часу і фінансової підтримки для наукових 
досліджень; розповсюджена втрата якості як викладання, так і навчання; 

-  національні системи вищої освіти демонструють обмеженість потенціалу, нездатність вмістити 
усіх випускників, які здатні та бажають продовжувати навчання, втрата найталановитіших викладачів 
через їх міграцію у країни з меншими фінансовими труднощами, і зростаюча нездатність конкурувати у 
глобальній економіці знань; 

-  студенти зіштовхуються із постійно зростаючою платою за навчання та проживання, на 
додачу зростає вартість життя і створюються всі передумови, що потрібно працювати і заробляти під 
час навчання або створювати борги. 

Висновки з даного дослідження. Для свого успішного функціонування ВНЗ повинні брати до 
уваги зазначені тенденції та впроваджувати ефективний фінансовий менеджмент для подолання 
труднощів у сфері фінансового забезпечення. Управління ВНЗ у сучасних умовах формування 
глобальної економіки вимагає нових креативних підходів. Крім того, держава повинна провадити 
відповідну політику щодо стимулювання та розширення додаткових доходів у фінансуванні вищих 
навчальних закладів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
У РОЗРІЗІ КРАЇН РІЗНИХ ТРАНЗИТИВНИХ ГРУП  

 
Постановка проблеми. Кінець минулого століття ознаменувався для країн колишнього СРСР 

глибокими й всеохоплюючими міжсистемними перетвореннями, пов’язаними з переходом від 
адміністративно-командної до ринкової економіки. Незважаючи на тривалий час, що пройшов з 
моменту руйнування соціалістичної системи, у більшості таких держав все ще тривають структурні 
перетворення народного господарства та модернізація соціально-економічної сфери. Суттєві 
відмінності в сучасному рівні розвитку країн, що мали на початку 90-х років ХХ ст. практично однакові 
стартові умови, викликають науковий інтерес у сфері дослідження специфіки перебігу 
трансформаційних процесів як в окремих державах, так і в межах споріднених за певними 
параметрами розвитку груп країн.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні дослідження, пов’язані з 
вивченням сутності, особливостей, тривалості та інших аспектів трансформаційних процесів у 
транзитивних економіках можна знайти у останніх працях таких вітчизняних науковців як 
М.В. Бондарець [1], І.О. Бочан [2], О.І. Брусиловська [3], І.І. Вітер [4], В.В. Євдокимова [5], 
О.А. Зілгалова [6], О.В. Сотула [8] та інших дослідників. Водночас, недостатньо розробленими 
залишаються питання виявлення позитивних та негативних тенденцій у структурних перетвореннях 
країн з транзитивним типом економіки, визначення основних чинників, що гальмують або, навпаки, 
прискорюють успіх реформ. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення тенденцій основних показників, 
що відображають ефективність трансформаційних перетворень у країнах з транзитивним типом 
економіки, виявлення на цій основі перешкод та цільових орієнтирів подальшої модернізації 
української економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До країн з транзитивною економікою належить 
більшість колишніх соціалістичних країн, що здійснюють перехід від соціалістичних методів 
господарювання до ринкових. Це – колишні союзні республіки СРСР: Україна, Росія, Білорусь, 
Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, 
Туркменістан, Таджикистан; колишні соціалістичні країни Центральної Європи: Польща, Чехія, 
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Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія й 
Герцеговина, Македонія, Албанія; азіатські країни: Китай, Монголія і В’єтнам [7, с.294].  

У контексті даного дослідження нас цікавлять дві основні транзитивні групи: пострадянські 
країни з транзитивною економікою та постсоціалістичні країни, які нині є членами ЄС. Для України є 
важливим вивчення прикладів пострадянських країн, що демонструють позитивну динаміку розвитку 
трансформаційних процесів та одночасно мають схоже інституціональне середовище з типовими 
проблемами соціально-економічного, політичного, правового, культурного характеру тощо. Країни 
колишнього соціалістичного простору, що успішно подолали кризові явища та приєднались до ЄС, 
звичайно, будуть мати суттєво вищі показники ефективності трансформаційних процесів, однак, 
детальний аналіз їх досвіду може слугувати основою при виборі пріоритетних напрямів подальшої 
модернізації соціально-економічної системи в Україні.  

Для оцінки ефективності структурних перетворень в означених країнах будемо використовувати 
індикатори економічної трансформації (EBRD Transition indicators) Європейського банку реконструкцій 
та розвитку (ЄБРР) – набір індексів, розроблений для оцінювання прогресу у реформуванні 
економічних систем, де відбувається перехід від планової до ринкової економіки. Індекс охоплює не 
лише основні напрями економічної трансформації (приватизацію, лібералізацію та структурні 
реформи), а також реформування інфраструктури та зміни в законодавстві. Для розрахунку індексів 
була обрана шкала від 1 до 4+, де 1 відображає незначну або повну відсутність змін при переході від 
централізованої економіки до розвиненої ринкової, значенням 4+ характеризуються країни з 
розвиненою ринковою економікою [9]. 

Першою складовою індикаторів економічної трансформації ЄБРР визначено Індекс великої 
приватизації  (Large scale privatisation). Велика приватизація для країн з транзитивною економікою це 
перш за все процес роздержавлення, тобто надання у повну або часткову приватну власність великих 
державних підприємств. Позиції України за даним показником протягом 1991-2012 років суттєво 
покращилися (з 1,0 до 3,0). При цьому, середнє значення індексу національної економіки 
перевищувало середнє значення для країн СНД, однак було меншим за показник країн Балтії та 
Східної Європи (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка Індексу великої приватизації в Україні  

та ключових транзитивних групах [9] 
 
Найвищі показники (4,0) у 2012 р. було зафіксовано у Болгарії, Грузії, Естонії, Литві, Словаччині 

та Угорщині, найменші – у Туркменістані (1,0) та Білорусі (1,67). 
Величина Індексу великої приватизації свідчить, що в Україні більше 25% активів великих 

підприємств знаходиться у приватній власності або в процесі приватизації (на стадії, коли держава 
фактично передала свої права власності), водночас ситуація ускладнюється проблемами у сфері 
корпоративного управління. Для відповідності типовим стандартам економічно розвинених країн 
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більше 75% активів підприємств повинно знаходитись у недержавній власності за умов ефективної 
системи управління.  

Індекс малої приватизації (Small scale privatisation) характеризує процес створення приватних 
підприємств малого та середнього бізнесу. Даний показник доповнює попередній індикатор, його 
шкала оцінювання складається за аналогічним принципом. Варто зазначити, що за даним індексом усі 
досліджувані країни мають помітно вищі показники, ніж за Індексом великої приватизації (рис. 2). Так, 
у 2012 р. його значення становило для України 4,0, що вище на 0,36 пункти, ніж в середньому по групі 
пострадянських країн, та на 0,22 пункти менше, ніж в постсоціалістичних країнах – членах ЄС.  
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Рис. 2. Динаміка Індексу малої приватизації в Україні та ключових транзитивних групах [9] 
 
Це пояснюється тим, що велика приватизація для країн з транзитивною економікою виявилася 

більш складним завданням, ніж передбачалося на початку ринкових реформ. Це довготривалий та 
складний процес, який вимагає формування конкурентного середовища, запровадження бюджетних 
обмежень, вдосконалення законодавства, відлагодженої системи прийняття рішень тощо. Її реалізація 
проходить з різним ступенем успіху. Навіть у Польщі, уряд якої першим із постсоціалістичних країн 
Східної та Центральної Європи ухвалив закон про приватизацію й планував провести її прискореним 
темпом, значна частина промисловості все ще перебуває під контролем держави. Процес малої 
приватизації майже завершений у державах Східної та Центральної Європи і досить успішно 
відбувається у країнах СНД. 

Наступним показником системи індикаторів ефективності реформ є Індекс реструктуризації 
державного управління та виробництва (Governance and enterprise restructuring). У 2012 р. в Україні 
значення індикатора становило 2,33. Серед країн з трансформаційною економікою найвище значення 
індексу (3,67) було зафіксоване у Польщі, Словаччині та Угорщині, найнижче – у Туркменістані (1,0). Всі 
розглянуті країни (окрім Туркменістану) за період 1991-2012 рр. суттєво покращили свої показники. Як 
видно з рис. 3, Індекс України перевищує середнє значення даного показника по країнам колишнього 
СРСР, однак його значення поки що суттєво відстає від аналогічного показника постсоціалістичних країн, 
які нещодавно приєдналися до Європейського союзу. Це означає, що в Україні вже успішно подоланий 
початковий етап реструктуризаційних реформ у підприємницькому секторі, однак все ще спостерігається 
неналежний рівень дотримання вимог законодавства у даній сфері. Цільовим орієнтиром для України є 
показники постсоціалістичних країн, де здійснені суттєві стабілізаційні заходи щодо посилення бюджетних 
обмежень, сприяння корпоративному управлінню (наприклад, приватизації у поєднанні з жорсткою 
кредитною політикою та субсидуванням, виконанням законодавства про банкрутство). 

Далі у групі трансформаційних індексів ЄБРР йде Індекс лібералізації цін (Price liberalisation) – 
показник, що характеризує ступінь переходу від державного ціноутворення (індекс дорівнює 1,0) до 
системи вільних ринкових цін (4+). За даним показником протягом 1991-2012 рр. в усіх країнах, що 
розглядаються, відмічено стрімкий прогрес та високі значення індексу. В Україні перехід до вільного 
ціноутворення відбувся ще у 1997 р., у той час як середній показник країн колишнього СРСР лише 
наближається до позначки 4,0 (3,86 у 2012 р.) (рис. 4). При цьому, вільне ціноутворення притаманне 
не лише економічним системам країн Центральної та Східної Європи, але й більшості країн СНД 
(окрім Білорусі, Туркменістану – по 3,0 та Узбекистану – 2,67). 
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Продовжує список трансформаційних індексів ЄБРР Індекс торговельної та валютної систем 
(Trade and foreign exchange system). У 2012 р. даний Індекс в Україні становив 4,00, що свідчить про 
наближення до показників країн Східної та Центральної Європи – членів ЄС (4,33) (рис. 5). 

В Україні вже усунено суттєві обмеження на експорт та імпорт, знижено митні збори на 
несільськогосподарські товари і послуги, валюта є повністю конвертованою. Серед розглянутих країн 
не можна вважати вільними торговельну та валютну системи Білорусі, Туркменістану (2,33) й 
Узбекистану (1,67), хоча і в цих країнах помітний певний прогрес у даній сфері. 
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Рис. 3. Динаміка Індексу реструктуризації державного управління і виробництва в Україні 
та ключових транзитивних групах [9] 
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Рис. 4. Динаміка Індексу лібералізації цін в Україні та ключових транзитивних групах [9] 
 
Шостим за порядком йде Індекс конкурентної політики (Competition policy). В Україні Індекс 

конкурентної політики в 2012 р. становив 2,33 (рис. 6). Практично всі розглянуті країни (окрім 
Туркменістану, де показники залишились незмінними, Таджикистану та Узбекистану, де 
спостерігалось зниження індексу) покращили свої показники порівняно з початком 90-х років ХХ ст. 
Лідерами у 2012 р. виявилась Естонія, Латвія, Литва, Польща і Словаччина (3,67). Найбільш стрімке 
зростання показників продемонстрували Естонія та Румунія. Середнє значення індексу країн СНД 
поступається значенню країн Балтії та Східної Європи, при цьому починаючи з 1994 р. показник 
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України займає проміжне значення. Найвище значення Індексу конкурентної політики серед 
пострадянських країн з трансформаційною економікою у 2010 р. нарівні з Україною було зафіксовано 
також у Вірменії, Грузії, Молдові та Росії. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Роки

Україна Середнє для пострадянських країн з трансформаційною економікою Середнє для постсоціалістичних країн
 

Рис. 5. Динаміка Індексу лібералізації валютної та торговельної систем в Україні та 
ключових транзитивних групах [9] 
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Рис. 6. Динаміка Індексу конкурентної політики в Україні та ключових транзитивних 
групах [9] 

 
Динаміка та останні значення даного індексу свідчать, що в нашій державі вже давно 

розпочався процес створення процесів та інститутів захисту конкуренції, однак все ще наявні значні 
бар’єри входу у різні галузі та спостерігаються випадки зловживання монопольним становищем.  

Висновки з даного дослідження. Аналіз тенденцій структурних перетворень за останні 12 
років свідчить про неоднозначну ситуацію, що склалася в країнах з транзитивним типом економіки. З 
одного боку, більшості з них вдалося здійснити суттєві зміни на шляху побудови ринкової економіки, а 
з іншого все ще наявні проблемні місця у сфері розбудови якісного та конкурентного підприємницького 
середовища, корпоративного управління, надійної правової системи тощо. Основна причина цього для 
більшості колишніх радянських країн, у тому числі й для України, полягає у відсутності цивілізованих 
ринкових інститутів, які не реально створити за рахунок реформ, що мають «частковий», 
непослідовний характер. Особливої актуальності у світлі вищезазначеного набувають подальші 
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дослідження, спрямовані на виявлення шляхів підвищення якості та модернізації вітчизняного 
інституціонального середовища.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 
Постановка проблеми. Процес створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС має 

десятилітню історію. Однак, перспективи його успішного завершення залишаються й надалі не 
визначеними. До економічних проблем час від часу додаються політичні, які, головним чином, 
гальмують поглиблення зовнішньоторговельних відносин України із ЄС. Тому для сучасного стану 
зовнішньоторговельних відносин України з ЄС актуальними проблемами залишаються, як і десять 
років тому, сировинний характер українського експорту, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, 
порівняно невисокі обсяги взаємної торгівлі, а також дотримання принципів демократії в Україні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню перспектив зовнішньоторговельних 
відносин України з ЄС присвячено праці вітчизняних учених-економістів, зокрема, І. Бураковського [2], 
А. Гончарука [3], Н. Кухарської [4] та інших, а також закордонних – Ф. Вінцентца [9], Г. Клемента [9] та 
ін. Проте, через динамічні зміни у сучасному глобалізованому світі, а також внутрішньополітичні 
пертурбації виникають нові проблеми у зовнішньоторговельних відносин України з ЄС, що вимагають 
подальшого аналізу та пошуку шляхів вирішення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття сучасного стану 
зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС й визначення їх основних проблем у контексті 
створення зони вільної торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна українська економіка не відповідає 
економіко-політичним критеріям ЄС для вступу до цього інтеграційного утворення. Тому найбільш 
адекватним сучасному рівню взаємовідносин України з ЄС є створення зони вільної торгівлі як 
першого етапу інтеграції України до ЄС.  

У процесах інтеграції ЄС економічні і політичні аспекти тісно пов’язані між собою. Зокрема, про це 
свідчить і досвід взаємин України з ЄС. На зустрічі в Ялті у 2003 р. ЄС запропонував Україні участь у 
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програмі «Ширша Європа – сусідство», що виразно вказувало, що Україна не мала на той час жодних 
перспектив вступу в ЄС. Ставлення ЄС до України визначалося політичними умовами в Україні. Події осені 
2004 р. та зміна влади в Україні дали їй нові шанси для інтеграції до ЄС. У рамках програми «Ширша 
Європа – сусідство» 2005 р. у Брюсселі було підписано «План дій Україна – ЄС», що знаменував 
компромісний перехідний етап, виконання якого мало визначити наступний рівень взаємовідносин України 
з ЄС. 2012 року минув четвертий рік переговорного процесу між ЄС та Україною про створення зони 
вільної торгівлі. Однак, в останні роки, внаслідок зміни влади в Україні та її політичного курсу, політичні 
умови знову стали визначальним чинником утворення зони вільної торгівлі між України та ЄС. 

Згідно зі ст. 49 Договору про ЄС, Україна має право подати заявку на вступ до ЄС. Однак,зі 
встановленої процедури вступу не випливає автоматичне приєднання до ЄС. До того ж, згідно з цією 
статтею, повинна існувати двостороння згода обох партнерів. Вступ нових держав до ЄС 
першочергово є політичним рішенням за певних умов. Центральною умовою при вступі нових держав 
в ЄС є виконання Копенгагенських критеріїв. 

Вироблені критерії ЄС, згідно з якими відбувся вступ до ЄС 2004 р. 10 країн, передбачали: 
вільну ринкову економіку; її конкурентоспроможність; макроекономічну стабільність, включаючи 
стабільність цін, міцні фінанси і платіжний баланс; достатній людський капітал і наочний капітал, 
включаючи інфраструктуру, освіту і наукові дослідження; цінову і зовнішньоторговельну лібералізацію; 
міцні торговельні зв’язки з ЄС; жодних істотних бар'єрів для ринкового доступу; достатньо міцну 
фінансову систему; існування стабільної правої системи (особливо права власності). 

Для ефективного розвитку взаємовідносин з ЄС одним із найважливіших завдань України є 
розмежування влади і бізнесу. Приватно-економічні інтереси повинні витіснятися з урядової 
діяльності. Це вимагає високої прозорості державної і бізнесової діяльності. Політично для України це 
завдання є максимально складним, оскільки зачіпає інтереси олігархічних груп, що впливають на 
значну частину української економіки (чорна металургія, енергетика), та через надзвичайно сильну 
залежність від російської економіки. Сучасна українська економіка не відповідає економіко-політичним 
критеріям ЄС [7, с. 68; 1, с. 68-71]. 

Аналіз зовнішньоторговельних відносин України із ЄС свідчить про недостатнє використання 
потенціалу обох сторін, а також про існування низки серйозних проблем, що гальмують їх 
поступальний розвиток. Ці проблеми набули особливої актуальності внаслідок нової хвилі розширення 
ЄС 2004 і 2007 рр., що поширила на його нових членів чинний у ЄС єдиний зовнішньоторговельний 
режим [4, c.104-106; 5, c. 18-22].  

Україна займає середні позиції (22 місце) серед п’ятдесяти найважливіших торговельних 
партнерів ЄС. Частка України в зовнішньоторговельному обороті ЄС становить лише 1,1 %. Тоді як 
ЄС займає друге місце у всій зовнішній торгівлі України із показником 28,6 %. Варто зазначити, що 
аналогічна частка СНД є значно більшою (за рахунок Російської Федерації) – 41% [8]. 

У 2010-2011 рр. зовнішня торгівля України з ЄС динамічно розвивалася, показуючи позитивні 
тенденції після кризового 2009 р. Попри те, що український експорт до ЄС 2011 р. перевершив 
докризовий 2008 р. та становив 15,0 млрд. євро, сальдо зовнішньої торгівлі залишалося від’ємним й 
складало   –6,2 млрд. євро (табл. 1).  

Таблиця 1  
Зовнішня торгівля України з ЄС 2007–20011 рр., млрд євро  

 

Рік Експорт Динаміка, % до 
попереднього року Імпорт Динаміка, % до 

попереднього року Баланс Всього 

2007 12,4 25,8 22,4 22,5 -10,0 34,8 

2008 14,5 17,1 25,1 12,1 -10,6 39,6 

2009 7,9 -45,6 13,9 -44,% -6,0 21,8 

2010 11,5 45,0 17,3 24,6 -5,8 28,8 

2011 15,0 30,6 21,2 22,2 -6,2 36,2 

Джерело: Розраховано за даними Eurostat [8] 
 
У товарній структурі експорту України до країн ЄС у 2011 р. на продукцію сільського 

господарства (19,4 %), паливо (25,1%), чавун та сталь (29,5 %) припадало 74 % загального обсягу 
експорту України до країн ЄС, тоді як частка машин, устаткування, приладів становила лише 9 % [8]. 

Водночас Україна має визначити дилему свого майбутнього розвитку, обравши напрям 
інтеграції у європейському чи євразійському напрямі. Зона вільної торгівлі з країнами СНД / ЄЕП не 
виключала б наступного зближення України з ЄС – створення зони вільної торгівлі між ними. І 
навпаки, митний союз, як, наприклад, між Білоруссю, Російською Федерацією і Казахстаном заважав 
би створенню зони вільної торгівлі з ЄС [6, с. 5]. Однак, при вступі у Спільний ринок і за участі у 
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митному союзі ЄС двосторонні і багатосторонні угоди безмитної торгівлі України з третіми країнами 
повинні були б денонсуватися, як це показує приклад країн Прибалтики [9]. 

Поглиблення інтеграції України в межах СНД в середній і довгостроковій перспективі не 
залишає жодних шансів для інтеграції України в ЄС. У виборі напрямів інтеграції між ЄС та СНД/ЄЕП 
Україна повинна зважити наступні умови: 

1. Сильні імпульси для зростання економіки України повинні були б надходити від її інтеграції в 
рамках СНД/ЄЕП так само, як від інтеграції до ЄС, що, як показує теперішній час, не має місця. 

2. Зміцненню конкурентоспроможності економіки України повинна сприяти інтеграція в СНД так 
само сильно, як інтеграція в ЄС, що також не має місця.  

Згідно з першим пунктом умов, очікується: зростання взаємної торгівлі, тобто обсягів і динаміки 
партнерських ринків – тут ринок ЄС для України переважає, оскільки зовнішня торгівля з ним зростає, 
а з СНД – зменшується; збільшення інвестицій – обсяги інвестицій капіталу з ЄС для України є 
вищими, ніж з СНД. Крім того, ринок довгострокових капіталів і потужність фірм ЄС набагато більша, 
ніж загалом в СНД. За відповідного клімату в Україні інвестиції з ЄС могли б значно зрости. Про це 
свідчить досвід країн Центральної і Східної Європи, Прибалтики.  

Згідно з другим пунктом умов, можуть збільшуватися: внутрішньоекономічні імпульси – економіка 
України вимагає великих обсягів капіталовкладень і дослідницьких витрат; інвестиції ноу-хау – з боку ЄС 
вони можуть бути потужнішими, ніж з СНД; участь у міжнародному поділі праці і розширенні асортименту 
товарної структури зовнішньої торгівлі України – величезний ринок ЄС відкриває більші можливості, ніж 
СНД; сприятливий доступ до ресурсів: щодо природних ресурсів переваги має СНД, щодо капіталу – ЄС. 
Щодо людського капіталу Україна є швидше експортером, ніж імпортером. Проте, зміцнення зв’язків з 
технологічно прогресивним ЄС надало б у результаті більше переваг, ніж з СНД. 

Отже, у порівнянні між інтеграцією України в ЄС або СНД/ЄЕП посилена інтеграція в ЄС для неї 
запропонувала б у середньостроковій перспективі більш великі переваги. Від інтеграції України в 
СНД/ЄЕП, що головно залежить від Російської Федерації, вона одержуватиме мало імпульсів 
модернізації. Інтеграція України в СНД/ЄЕП може виступати лише як раціональним доповненням до 
стратегічного курсу на посилення інтеграції з незрівнянно більшим технологічно та економічно 
розвиненішим ринком ЄС. 

З метою підвищення ефективності присутності України на ринку ЄС, необхідно кардинально 
змінити нинішні структурні характеристики вітчизняної економіки; особливо важливо значно 
прискорити розвиток високих технологій і включення України до глобального високотехнологічного 
обміну; важливу роль може відіграти реалізація потенціалу у галузі транзиту енергоносіїв, авіаційних 
транспортних перевезень та ін. [3, c. 125]. 

Процес наближення до режиму вільної торгівлі у відносинах України та ЄС повинен бути поетапним 
та асиметричним, тобто лібералізація ринку ЄС має випереджати лібералізацію імпорту з боку України. 

Висновки з даного дослідження. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у 
короткостроковій перспективі не принесе для України суттєвих позитивних змін. Однак, це стане 
одним із головних кроків до наступного етапу економічної інтеграції України до ЄС, а також принесе в 
середньо- та довгостроковій перспективі позитивні імпульси не тільки для розвитку зовнішньої 
торгівлі, а й економіки України загалом, сприятиме її перебудові на високотехнологічній основі, 
енергоощадності, зменшенню ролі сировинної продукції у структурі українського експорту. 
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток туристичної сфери в усіх країнах, що обрали її одним із 

пріоритетних напрямів економічного зростання, свідчить про вірний вибір держав, що забезпечить 
підвищення ефективності функціонування економічних систем. За даними ВТО, частка експорту 
туристичних послуг становить близько 29% у структурі світового експорту послуг і 6% у загальному обсязі 
світового експорту [9]. Наскільки кожна країна використовує можливості зростаючих потреб людини у 
туристичних послугах для зміцнення національної економіки, яку частку вона займає у структурі світового 
туристичного ринку, від того залежить її ринкове позиціонування та темпи економічного зростання. 
Вищезазначені проблеми і обумовлюють актуальність теми обраного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням розвитку туризму, механізмів 
управління туристичною сферою, специфіки міжнародного ринку туристичних послуг займаються 
багато науковців. Серед вітчизняних дослідників можна назвати таких як Алєшугіна Н.О., Гаман П.І., 
Гайдук А.Б., Герасимчук З.В., Гудзь П.В., Бейдик О.О., Бутко М.П., Безносюк О.О., Гуменюк Ю.П., 
Коваленко Ю.О., Мацола В.І., Побоченко Л.М., Черніна І.В., Чернюк Л.Г., Черчик Л.М., Цопа Н.В., 
Швець І.Ю., Щепанський Е.В. та ін. Кожен дослідник збагачує вітчизняну науку новими 
закономірностями, удосконаленими дефініціями, використовуючи різні методичні підходи. Однак, 
виникає потреба у сучасних дослідженнях тенденцій розвитку туризму в країні та у співставленні зі 
світовою динамікою обсягів туристичної діяльності.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз динаміки показників розвитку туристичного ринку 
України та виявлення відповідності змін загальносвітовим тенденціям міжнародного ринку 
туристичних послуг, визначення факторів впливу на окремі ринкові сегменти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз динаміки показників розвитку туризму в 
Україні дає змогу оцінити рівень використання туристичного потенціалу як на рівні кожного регіону, так 
і на загальнонаціональному рівні. 

Туристичний потенціал – це сукупність всіх наявних ресурсів, необхідних для здійснення 
туристичної діяльності в нових умовах господарювання, та здатність максимального їх використання 
для задоволення потреб громадян України та іноземних туристів у якісних послугах [4]. 

На рівень використання регіональних і національних туристичних можливостей здійснює вплив 
велика кількість факторів, серед яких можна виділити ті, що стимулюють активізацію використання 
потенціалу, та фактори, що її обмежують.  

Серед обмежуючих чинників можна виділити такі:  
- відсутність належного фінансування туристичної сфери на державному та регіональному 

рівнях;  
- політична ситуація в країні та взаємовідносини між країнами в сфері туризму;  
- нечіткий розподіл функцій управління туристичною сферою в регіоні, і як наслідок, відсутність 

відповідної мотивації до вжиття заходів, спрямованих на комплексну взаємодію всіх структурних 
елементів, і на цій основі створення якісного туристичного продукту та ін.  

Серед стимулюючих чинників можна виділити такі:  
- існування значної кількості ініціативних осіб, що формують пропозицію туристичного продукту;  
- періодичне надходження спонсорської допомоги на організацію туристичних заходів, що 

демонструє зацікавленість представників бізнесових структур у розвитку туризму в регіоні та країні;  
- набутий позитивний імідж регіону, країни;  
- загальносвітові тенденції підвищення туристичної активності та ін.  
Дослідження туристичного ринку вимагає його сегментації з подальшим визначення меж 

кожного елемента.  
Туристичний ринок – це система економічних відносин, пов’язаних з купівлею-продажем 

туристичного продукту та формуванням ціни на нього [5]. 
Під туристичним продуктом будемо розуміти комплекс цінностей, основних і супутніх послуг, 

який створений для реалізації та здатен задовольнити потреби індивіда як туриста. 
Особливістю сфери туризму є те, що частина обсягу послуг, які надаються підприємствами-

організаторами подорожей, стосується міжнародного туризму. Це ускладнює побудову факторної 
моделі із-за перетину площин внутрішнього, виїзного та в’їзного туризму. До того ж, дана специфіка 
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практично унеможливлює чітке виокремлення факторів та визначення ступеня їх впливу на кожен з 
вищенаведених секторів. Систему взаємозв’язків сегментів туристичного ринку зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок сегментів туристичного ринку 

Джерело: складено на основі [3] 
 
Деталізуємо взаємозв’язки між сегментами туристичного ринку і пов’яжемо із даними офіційної 

державної статистики. Отже, у масиві статистичної інформації виділяються наступні показники щодо 
обсягів наданих туристичних послуг: 

- загальний обсяг наданих туристичних послуг в регіоні (1+2+3+4+5 сектори) – Qtot ; 
- обсяг туристичних послуг, наданих іноземним туристам (в’їзний туризм) (1 сектор) – Qin ; 
- обсяг туристичних послуг, наданих туристам, що виїжджають закордон (виїзний туризм) (2 

сектор) – Qout ; 
- обсяг туристичних послуг по внутрішньому туризму (3+4+5 сектори) – Qdom . 

Отже, загальний обсяг туристичних послуг регіону Qtot буде представлений наступним 
рівнянням: 

                 Qtot = Qin + Qout + Qdom.                  (1)\ 
 

Відповідно обсяг реалізованих туристичних послуг включає як обсяг послуг, наданих іноземним 
туристам, так і громадянам України, які виїжджають закордон, та внутрішнім туристам, що 
пересуваються всередині країни, споживаючи національний туристичний продукт. 

Проаналізуємо динаміку розвитку туристичного ринку в Україні (таблиця 1). 
В Україні до 2009 року спостерігається позитивна динаміка загального обсягу реалізованих 

туристичних послуг. Так, у 2004 році в порівнянні з 2003 роком обсяг послуг зріс на 2,2%, у 2005 році – 
на 29% у порівнянні з попереднім роком, у 2008 році – на 47,6% відносно 2007 року. 2009 рік 
характеризується спадом попиту на туристичний продукт, про що свідчать зниження темпів зростання 
обсягів туристичних послуг (116,6% у 2009 році проти 47,6% у 2008 році), проте, в абсолютному 
вираженні обсяг споживання турпродукту зріс з 8052273,0 тис.грн. до 9387814,0 тис.грн. У 2010 році 
обсяг послуг скоротився на 13,1%. Такі зміни, перш за все, зумовлені світовою економічною кризою, 
що потягнула за собою скорочення попиту з боку споживачів туристичних послуг. 2011 рік покращує 
ситуацію на туристичному ринку, про що свідчить збільшення обсягів на 20,1%. Щодо туристичних 
потоків, то у 2008 році спостерігається максимум кількості обслуговуваних туристів, в основному, за 
рахунок зростання виїзного туризму (таблиця 2, рис.2). При цьому, зростає і обсяг наданих 
туристичних послуг по виїзному туризму (див. табл. 1). Це ті потенційні споживачі національного 
турпродукту, яких втрачає Україна в той час, коли вони купують іноземну послугу туристичної сфери. 
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Таблиця 1 
Динаміка обсягів туристичних послуг в Україні за 2003-2011 рр. 

 

Роки/ 
Показ-
ники 

Обсяг 
наданих 

туристичних 
послуг 

туристам-
іноземцям, 
тис.грн. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

Обсяг 
наданих 

туристичних 
послуг 

туристам, які 
виїжджали 
закордон, 
тис.грн. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

Обсяг наданих 
туристичних 

послуг 
туристам, 
охоплених 
внутрішнім 
туризмом, 
тис.грн. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

Загальний 
обсяг 

наданих 
туристичних 

послуг, 
тис.грн. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

2003 452283,7 * 585454,4 * 1055422,6 * 2093160,7 * 

2004 450517,4 99,6 912547,3 155,9 775660,1 73,5 2138724,8 102,2 

2005 409633,2 90,9 1304599,2 143,0 1045521,8 134,8 2759754,2 129,0 

2006 403476,6 98,5 2219144,7 170,1 1162900,4 111,2 3785521,7 137,2 

2007 662870,1 164,3 3284127,8 148,0 1508999,5 129,8 5455997,4 144,1 

2008 845583,8 127,6 5447059,7 165,9 1759629,5 116,6 8052273,0 147,6 

2009 735172,9 86,9 5240253,2 96,2 3412387,9 193,9 9387814,0 116,6 

2010 923876,8 125,7 5335091,6 101,8 1898952,7 55,6 8157921,1 86,9 

2011 928957,0 100,5 6303651,8 118,2 2569043,0 135,3 9801651,8 120,1 
Джерело: складено за даними [7; 8] 

Таблиця 2 
Динаміка кількості обслуговуваних туристів в Україні за 2003-2011 рр. 

 

Роки/ 
Показ-
ники 

Кількість 
іноземних 
туристів, ос. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

Кількість 
туристів, які 
виїжджали 

закордон, ос. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

Кількість 
туристів, 
охоплених 
внутрішнім 

туризмом, чол. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

Кількість 
екскур-

сантів, ос. 

Темп 
росту 
(% до 
попер. 
року) 

2003 590641 * 344332 * 1922010 * 2690810 * 

2004 436311 73,9 441798 128,3 1012261 52,7 1502031 55,8 

2005 326389 74,8 566942 128,3 932318 92,1 1704562 113,5 

2006 299125 91,6 868228 153,1 1039145 111,5 1768790 103,8 

2007 372455 124,5 336049 38,7 2155316 207,4 2393064 135,3 

2008 372752 100,1 1282023 381,5 1386880 64,3 2405809 100,5 

2009 282287 75,7 913640 71,3 1094170 78,9 1909360 79,4 

2010 335835 119,0 1295623 141,8 649299 59,3 1953497 102,3 

2011 343511 102,3 1395257 107,7 604728 93,1 1322941 67,7 
Джерело: Складено за даними [6; 7] 
 
У 2009 році, який «виправляє» ситуацію, зростає обсяг внутрішніх туристичних послуг на 93,9% 

при одночасному скороченні кількості внутрішніх туристів на 21,1% та виїзних туристів на 28,7%. Це 
свідчить про те, що обсяг туристичних послуг, що припадає на одного внутрішнього туриста, 
збільшується, що є позитивним для економіки України, оскільки при цьому зростає рівень 
використання її сукупного туристичного потенціалу.  

Динаміка іноземного туризму є нерівномірною. Спостерігається зростання обсягів послуг, наданих 
іноземним туристам: у 2007 р. – на 64,3%, у 2008 р. – на 27,6%, у 2010 р. – на 25,7% та на 0,5% у 2011 р. 
Подібна динаміка помітна і щодо кількості іноземних туристів. Даний сегмент туристичного ринку повинен 
бути пріоритетним у залученні споживачів та розширенні його меж, оскільки саме його розвиток 
забезпечить надходження додаткових грошових коштів в економіку України. 

Визначимо, чи зумовлена така динаміка розвитку туристичного ринку України загальносвітовими 
тенденціями. З 2003 р. по 2012 р. помітно невпинне зростання популярності туризму, що 
характеризується збільшенням кількості міжнародних туристичних прибуттів (з 694,6 млн. у 2003 р. до 
1035 млн. у 2012 р.). При цьому, у 2009 році відбулось зменшення кількості прибуттів з 919,6 млн. до 
880,3 млн., після чого позитивна динаміка відновилась і зберігається до цього часу. До того ж, 
зменшились і грошові туристичні надходження (з 944 млрд. дол. до 887,4 мрлд. дол.). Отже, 2009 рік 
відзначився стриманням споживчого попиту на туристичні послуги не тільки в Україні, а й на світовому 
ринку. Тому можна припустити, що погіршення показників в Україні відповідає загальносвітовим 
тенденціям, зумовленим глобальною фінансово-економічною кризою. Звідси виникає необхідність 
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швидкого подолання негативних її наслідків в Україні для збереження конкурентних позицій на 
міжнародному ринку туристичних послуг (рис. 3). 
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Рис. 2. Динаміка кількості обслуговуваних туристів за 2003-2011 рр. 
 
Проаналізуємо причини і мотиви споживачів купувати туристичні послуги. За метою подорожі 

розподіл туристів має такий вигляд: найбільшу питому вагу мають туристи, що подорожують з метою 
відпочинку (82,7% у 2011 р.), 8,8% туристів подорожують з метою лікування, 5% - з метою бізнесу або 
навчання (рис.4). Найменша частка припадає на спеціалізований туризм (0,2%). Дана структура 
свідчить про перевагу туризму з метою відпочинку, відновлення людських сил, дозвілля. 

З’ясування основних причин динаміки показників розвитку туристичної сфери та зміни структури 
туристичного ринку дасть змогу передбачити тенденції використання туристичного потенціалу 
територій та розробити необхідні заходи для зростання економіки регіонів та України в цілому. 
Загальновідомо, що споживчий попит в певній мірі залежить від купівельної спроможності населення. 
Проаналізуємо, яким чином наявні доходи населення, що визначають можливості населення у 
придбанні товарів, впливають на обсяг споживання туристичних послуг. Оскільки обсяги іноземного 
туризму визначаються рівнем розвитку інших країн та доходами іноземних громадян, що відвідують 
Україну з метою туризму, то побудуємо кореляційне поле таких показників: наявні доходи населення 
та обсяг туристичних послуг, реалізованих виїзним та внутрішнім туристам (рис.5).  
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Рис. 3. Динаміка міжнародних туристичних прибуттів та туристичних грошових 
надходжень за 2003-2012 рр., млн.  

Джерело: Побудовано на основі даних [9] 
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Рис. 4. Розподіл туристів в Україні за метою відвідування у 2011 р.  

Джерело: Побудовано на основі даних [8] 
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Рис. 5. Залежність між наявними доходами населення і обсягом туристичних послуг за 

2003-2011 рр. 
 
За допомогою Microsoft Excel визначили, що пряма залежність між цими показниками 

описується лінійним рівнянням y=9,7008x+89025, де x – наявний доход населення, y – обсяг 
туристичних послуг, реалізованих виїзним та внутрішнім туристам. Враховуючи значення коефіцієнта 
R2=0,8855 та специфіку 2008-2009 рр., розглянуту при попередньому аналізі обсягів туристичної 
діяльності, можна сказати, що між показниками існує тісний взаємозв’язок. Таким чином, збільшення 
доходів населення, підвищення рівня його життя зумовлює зростання потреб і, як наслідок, 
збільшення споживацького попиту на туристичні послуги. Якому туристичному продукту надасть 
перевагу вітчизняний споживач, іноземному чи національному, буде залежати від 
конкурентоспроможності послуги та відповідності «ціна-якість».  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, можна зробити висновки про те, що:  
1. Тенденції розвитку туристичного ринку України у значній мірі відповідають загальносвітовим 

тенденціям. Майже всі країни, задіяні у міжнародному туризмі, відчули негативний вплив глобальної 
економічної кризи. Головна проблема її наслідків для розвитку туризму в окремих країнах полягає в 
тому, що саме в період кризи та після кризовий період може відбутись перерозподіл часток країн в 
загальній структурі міжнародного туристичного ринку. Додаткове підкріплення даного впливу 
внутрішньодержавними причинами збільшує ризик втрати ринкової ніші та конкурентних позицій 
країни на світовому ринку туристичних послуг. Зміна негативної динаміки показників розвитку туризму 
в Україні позитивною свідчить про збереження іміджу країни-виробника якісного туристичного 
продукту як для споживання громадянами України, так і іноземними відвідувачами. 

2. Пряма залежність між доходами населення і обсягом виїзного та внутрішнього туризму 
свідчить про те, що підвищення рівня і якості життя населення зумовлює необхідність задоволення 
всезростаючих потреб населення у більш якісному туристичному продукті.  

Першочергове завдання полягає у створенні конкурентоспроможного продукту сфери туризму з 
метою залучення більшої кількості як внутрішніх, так і іноземних туристів. За умов пріоритетності 
розвитку туристичної сфери, ефективного управління на державному та регіональному рівнях дасть 
змогу підвищити рівень використання туристичного потенціалу країни і регіонів та забезпечить сталий 
розвиток регіональних господарських систем.  
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні жодна країна світу не є повністю економічно ізольованою, 

оскільки економіки країн є взаємопов’язаними у багатьох аспектах. Цей зв’язок набуває форми 
міжнародного руху товарів, послуг, трудових та інвестиційних ресурсів, технологій і навіть 
підприємств. Сьогодні не можна проводити національну економічну політику без урахування її впливу 
на економіки інших країн. З огляду на відкритий характер української економіки, результативність її 
ринкових перетворень і економічне зростання залежать від ефективної реалізації грошово-кредитної 
політики держави, однією із складових якої виступає банківська система. У зв’язку з цим в умовах 
глобалізаційних змін та інтеграції національної економіки у світову спільноту банківська політика 
відіграє надзвичайно важливу роль. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку питань функціонування 
світової економіки у період глобалізації внесли такі зарубіжні вчені, як А. Алескеров, В. Вороніна, 
А.Гош, О. Диннікова, Р. Дорнбуш, Г. Кассель, А. Кіреєв, Л. Красавіна, П. Кругман, А. Лузгіна, 
Р. Манделл, С. Моісеєв, М. Обстфельд, С. Роджер, М. Стоун, А. Улюкаєв, М. Флемінг та інші. 

Питання, пов’язані з розвитком банків в період глобалізації Україні, широко висвітлюють такі 
вітчизняні науковці та практики, як С. Аржевітін, А. Барсєгян, О. Береславська, Я. Белінська, 
С. Боринець, Т. Вахненко, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, О. Дзюблюк, Ф. Журавка, В. Козюк, 
Б. Лапчук, В. Міщенко, П. Нікіфоров, О. Пасічник, О. Петрик, О. Рогач, І. Співак, О. Шаров, Т. Шемет, 
В. Ющенко та низка інших. Однак, як засвідчать результати дослідження, проблема розвитку 
економіки України в умовах глобалізації потребує подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні впливу 
глобалізаційних процесів на розвиток економіки України. Теоретико-методологічною основою 
дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, застосування яких дало 
змогу досягти поставленої мети. До них належать: методи наукової дедукції та індукції, порівняння та 
систематизації, синтезу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальна трансформація різних сторін життя 
людського суспільства є найважливішою рисою сучасного світового розвитку. Світова спільнота 
дедалі виразніше постає як функціонально взаємопов’язана цілісна система. Глобалізація світової 
економіки створює нове “навколишнє середовище” для економічного зростання країн, визначаючи нові 
орієнтири їхньої економічної політики. Динамічні зміни у світовому господарстві становлять “глобальні 
виклики” багатьом країнам. Економіка глобалізується внаслідок виникнення нових форм конкуренції, 
коли дедалі більше суб’єктів світогосподарських зв’язків не мають певної державної належності. Щодо 
України, то проблема тут полягає в тому, що процес її інтеграції у світову економіку в рамках процесів 
глобалізації відбувається за умов реформування власної економіки при одночасній трансформації 
зовнішньоекономічних зв’язків Сучасні економічні реформи в Україні наштовхуються на одну загальну 
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проблему перехідного періоду – недосконале методологічне забезпечення соціально-економічних 
перетворень, що призвело до стихійного їх характеру. Зовнішньоекономічна політика України працює 
на формування торгово-посередницької моделі, яка базується на низькотехнологічній структурі 
вітчизняного експорту і перетворення країни на ранньоіндустріальний придаток до постіндустріальних 
економік розвинених країн. У концептуальному плані це означає підміну процесів інтеграції процесами 
інкорпорації [5]. Проте внутрішня економічна політика, стратегія економічного розвитку не можуть 
розглядатись поза рамками проблеми економічної безпеки країни. Економічна безпека повинна бути 
тісно пов’язана із проблемою пошуку Україною свого місця на регіональному і світовому рівнях, 
пошуку своєї національної ідеї і на цій основі визначення стратегії інтеграції країни у світовий 
економічний та інформаційний простір. Слід зауважити, що якщо аналізувати сучасні зовнішні умов 
розвитку України, то можна оцінювати їх як відносно сприятливі. Нам не загрожує зовнішня агресія, 
дружимо з сусідами по регіону, з великими державами підтримуються нормальні партнерські 
відносини. Отже, непотрібно відволікати значні ресурси на вирішення цих проблем, а є можливість 
покласти початок виходу на новий напрям внутрішнього розвитку та інтеграції із зовнішнім 
середовищем, яка б відповідала новим вимогам і можливостям. Процеси глобалізації вимагають 
значного обмеження ролі уряду в економіці, визначення певних конкретних сфер його дій, що 
дозволить звести до мінімуму зловживання держави владою, корупцію, протекціонізм. Глобалізація 
фінансових ринків прямо і безпосередньо обмежує вплив урядів країн як на національну, так і на 
світову економіку, а тому особливого значення набуває їх здатність вести діалог один з одним, 
підтримувати працездатність створених для цього міжнародних організацій, створювати за 
необхідності нові та закривати чи реформувати ті організації, які вичерпали свої функції. Основними 
чинниками глобалізації світових фінансів є, по-перше, інтернаціоналізація господарського життя, по-
друге, поширення науково-технічних досягнень, по-третє, лібералізація міжнародних валютно-
кредитних відносин та фінансових ринків, по-четверте, зростання інтеграції національних ринків 
грошей та капіталу [4]. 

 Особливого значення сьогодні, враховуючи великі темпи зростання фінансового посередництва, 
набуває стійкість і надійність банківської системи кожної з країн і світу в цілому. На думку світових 
економістів чергові світові кризи будуть породжуватись якраз банківською сферою, бо надто великими є 
обсяги операцій і значними ризики, що приймають на себе їх учасники. До того ж і сама специфіка 
банківського бізнесу говорить про найбільшу вразливість саме цієї сфери економіки. Аналіз подій другої 
половини 90-х років ХХ століття ясно показав, що банківські потрясіння, колапси фінансових пірамід 
призводять до падіння урядів. Міжнародне регулювання банківського бізнесу, нагляд за його практикою з 
боку центральних банків, повсякденна банківська практика повинні ґрунтуватись на розумінні історичної 
відповідальності фінансової сфери за здоровий стан світової економіки. Національний банк України 
здійснює вплив на реальний сектор економіки через передавальний монетарний механізм, одним із 
каналів якого виступає – канал валютного курсу, за допомогою якого, використовуючи інструменти 
валютно-курсової політики, центральний банк країни має можливість змінювати курс національної валюти 
і, у свою чергу, залежно від цільових орієнтирів, здійснювати вплив на реальний сектор економіки. Цей 
вплив здійснюється через балансовий ефект (зростання курсу може призвести до змін власного капіталу 
та витрат на обслуговування зобов’язань в іноземній валюті), а також через ефект зміни відносних цін 
(проявляється у зміні попиту на вітчизняні товари і послуги, що стають дорожчими порівняно з імпортними 
товарами у випадку зміцнення курсу національної грошової одиниці). У сучасних умовах господарювання 
беззаперечним є той факт, що основою розширеного відтворення продуктивних сил і виробничих відносин 
є накопичення банківського капіталу. Саме банківський капітал, його достатність та маневреність це 
основна вимога та фундамент діяльності українських банків в глобалізаційних умовах. Саме капітал 
створює підґрунтя забезпечення фінансової стабільності та максимального задоволення потреб суб’єктів 
господарювання у фінансових ресурсах [2]. Як показують дані НБУ, на сьогоднішній день банки з 
іноземним капіталом становлять значну частку банківської системи України та чинять значний вплив на 
неї. За таких умов гострим залишається питання співвідношення між часткою вітчизняних та іноземних 
фінансових інститутів, адже присутність іноземних банків з однієї сторони забезпечує розширення 
можливостей національної економіки отримувати додаткові грошові ресурси, а з іншої – виступає 
загрозою, пов’язаною з процесами глобалізації для України і полягає у втраті контролю над національною 
банківською системою. Сумарний балансовий капітал банків нашої країни близький до розміру капіталу 
одного із провідних закордонних банків. Загалом, обсяг капіталізації усіх українських банків становить 
близько 5,4% до ВВП (порогове значення показника – 20%), що створює суттєву загрозу фінансовій 
безпеці держави.  

 Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем, 
які постали перед комерційними банками [4]. Одним із важливих завдань є політика валютного 
курсоутворення, так як саме курс долара суттєво впливає на розвиток економіки в цілому. Тенденції 
світового господарства, рівень економічного розвитку в країні, її роль у світових відносинах 
визначають напрям і форму реалізації політики валютного курсоутворення. Процеси формування 
валютного курсу перебувають під дією різноманітних чинників і прямо залежать від стану державної 
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економічної політики. Вибір режиму валютного курсу у фіксованій чи плаваючій формі значною мірою 
зумовлюється станом внутрішньої економічної ситуації, особливо організації грошового обігу, стану 
платіжного балансу, обсягу золотовалютних резервів, ролі країни у світовій економіці та міжнародній 
торгівлі [1]. Ми вважаємо, що необхідним є виділення низки чинників валютного курсоутворення. На 
підставі проведеного дослідження виділено чотири їх основні групи: економічні, психологічні, політико-
правові та технічні. Найбільший вплив на динаміку обмінного курсу гривні чинить група економічних 
факторів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Економічні фактори валютного курсоутворення в Україні  

 
Рух обмінного курсу Фактор 

Зміцнення Знецінення 

Зростання +  1. Економічний розвиток держави і темпи зростання її 
ВВП Зниження  + 

Зростання  + 
2. Темпи інфляції у країні 

Зниження +  

Зростання +  
3. Рівень процентних ставок 

Зниження  + 

Зростання  + 4. Валютні спекуляції 
 Зниження +  

Зростання  + 5. Дефіцит платіжного балансу 
 Зниження +  

Зростання +  
6. Рівень продуктивності праці 

Зниження  + 

Зростання  + 7. Дефіцит Зведеного бюджету 
 Зниження +  

Зростання  + 
8. Зовнішній борг держави 

Зниження +  

Зростання +  9. Обсяг експорту 
 Зниження  + 

Зростання  + 10. Обсяг імпорту 
 Зниження +  

Зростання  + 
11. Грошова маса 

Зниження +  

 
Значна залежність України від міжнародної економіки і світової фінансової системи стала 

ключовою причиною поширення кризових явищ на національне господарство у вересні 2008 р. Однак 
криза дала поштовх внутрішнім чинникам курсової нестабільності гривні, до яких належать: високий 
рівень доларизації вітчизняної економіки, зростання рівня інфляції, стан платіжного балансу держави, 
величина зовнішнього боргу і дефіциту бюджету України, валютні спекуляції банків та обсяг 
проведення операцій з купівлі-продажу валюти на готівковому ринку, а також надання комерційними 
банками кредитів у іноземній валюті. 

З одного боку, глобалізація небачено розширює можливості окремих країн щодо використання й 
оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, їх більш глибокої і всебічної участі в системі 
міжнародного поділу праці, з іншого боку глобальні процеси значно загострюють конкурентну 
боротьбу, формують ґрунт для маніпулювання величезними фінансовими й інвестиційними коштами, 
що становить реальну загрозу для країн із низькими і середніми доходами. Глобалізація на рівні 
окремої країни характеризується такими показниками, як відкритість економіки, частка 
зовнішньоторговельного обороту або експорту у ВВП. обсяг зарубіжних інвестиційних потоків, 
міжнародних платежів.  

На жаль, об’єктивний аналіз показує, що створення ринкової економіки саме по собі не виведе 
Україну на рівень сучасної цивілізації, навпаки – це може навіть перемістити країну на далеку 
периферію світового господарства. Всі фінансові індикатори вказують на невідповідність фінансової і 
грошово-кредитної системи держави вимогам її економічної безпеки. Аналіз як власне економічних, 
так і соціальних та фінансових індикаторів економічної безпеки України дозволяє зробити 
узагальнюючий висновок: подальше збереження нинішніх основних тенденцій загрожує безпеці 
держави, а в системі глобальної економіки відкине Україну на периферію, або взагалі залишить поза 
цією системою. Для того, щоб цього не трапилось, країна повинна прискорити радикальні економічні 
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реформи на основі реалізації стратегії ефективного розвитку національної економіки, концепція якої 
включає: припинення падіння виробництва і забезпечення умов для стійкого економічного зростання, 
повну зайнятість, відсутність або помірну до 5% в рік інфляцію, стимулювання високопродуктивної 
праці, зменшення соціальної нерівності. Для цього потрібно здійснювати суттєві або кардинальні зміни 
у валютній політиці, структурно-інвестиційній політиці, фінансовій політиці, у політиках ціноутворення 
та доходів, грошово-кредитній політиці та, особливо, в інституціональній політиці. Аналіз індикаторів 
економічної безпеки виявив негативні тенденції соціально-економічного розвитку України, що 
призвели до погіршення макроекономічної ситуації в країні та до значного погіршення позиції України у 
світовій економіці. Для виходу з кризи потрібна узгоджена система принципів економічної політики, що 
реалізує стратегію оптимального розвитку національної економіки, а для цього Україна повинна 
проводити скоординовану економічну політику по всіх вищеназваних її складових. Сучасний ринок з 
усіма його внутрішніми й зовнішніми атрибутами потрібний насамперед для того, щоб підсилити 
стимули до вільної праці. Ринковий механізм можна й необхідно використати на повну потужність не 
для наздоганяючої, наслідувальної модернізації, а для здійснення радикальних структурних 
перетворень, спроможних поставити Україну в один ряд із найбільш економічно розвинутими 
державами постіндустріального рівня. Трансформація економічної системи України відповідно до 
соціально-економічних і наукових – параметрів XXI ст. на наш погляд повинна, ґрунтуватися на: 

– загальноцивілізаційних умовах і чинниках, що формують систему координат сучасного 
світового ринкового господарства: 

– національних пріоритетах і особливостях, що мають глибокі, невичерпні історико-генетичні й 
ментально-етнічні джерела: 

– реальному стані економіки і суспільства України, що є головним вихідним матеріалом, 
першоосновою, фундаментом, на якому будується нова політико-економічна система. 

Результати наукових досліджень свідчать, що в Україні є достатні стартові умови для того, щоб 
поступово інтегруватися в загальноцивілізаційні процеси. По-перше, Україна має потужний науково-
технічний, інтелектуальний потенціал, висококваліфіковану робочу силу, що є визначальним у системі 
сучасного виробництва. По-друге, адміністративно-командні механізми значною мірою підірвані, що 
створює можливість остаточного й швидкого демонтажу тоталітарної системи і побудови сучасних 
економічних форм та управлінських механізмів, не обтяжених минулим. По-третє, маємо величезні 
невикористані запаси емоційної, психологічної енергії, що вивільнилася внаслідок розбудови власної 
незалежної самостійної держави — віковічної мрії багатьох поколінь нашого народу. Потужний вибух 
цієї енергії, критична маса якої нагромаджувалася сторіччями, спрямований на політичне, економічне, 
духовне відродження нації і є величезним додатковим чинником прискореного залучення України до 
загально цивілізаційних процесів і структур. 

Висновки з проведеного дослідження. Україні дісталась у спадок деформована структура 
економіки і тому щоб бути повноцінним гравцем на світовому ринку в умовах глобалізаційних змін 
необхідно проводити реформи. Ринкові реформи повинні відповідати реальному стані економіки і 
суспільства України, що є головним вихідним матеріалом, першоосновою, фундаментом, на якому 
будується нова політико-економічна система. Отже, головна спрямованість економічного розвитку 
полягає у диверсифікації напрямів, форм і засобів економічної політики, у наданні цьому процесу 
комплексного, системного характеру. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» 

 
Постановка проблеми. В контексті інноваційного розвитку економіки найбільшої 

результативності можливо досягти за умови наявності та ефективної реалізації інноваційних стратегій, 
які в свою чергу передбачають попередню оцінку інноваційних можливостей. Інноваційний потенціал є 
основою розробки стратегії розвитку як окремого суб’єкта господарювання так і регіону або країни в 
цілому. На сучасному етапі набуває все більшого поширення значення інноваційного потенціалу, його 
оцінки та аналізу. Для забезпечення ефективного механізму здійснення інноваційних перетворень 
необхідне теоретико-методичне осмислення сутності категорії «інноваційний потенціал».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом зростає науковий інтерес до 
зазначеної проблематики. Дослідження методологічних та прикладних аспектів управління 
інноваційною діяльністю, визначення сутності інноваційного потенціалу, його структури й складових 
відображено у дослідженнях таких науковців як М. Головатюк [3], Д. Кокурін [7], Л.К. Шаміна [15], 
Л.С. Мартюшева [9], Е.Д. Дмитренко [6], М. Данько [4] та ін. Однак, незважаючи на значну кількість 
тлумачень поняття «інноваційний потенціал», визначення його сутності та структури залишається 
актуальним завданням і потребує подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є уточнення сутності наукової категорії «інноваційний 
потенціал» на основі аналізу сучасних теоретико-методичних підходів до визначення цього поняття.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Складність визначення поняття «інноваційний 
потенціал» зумовлена багатоваріантністю тлумачень та складових цієї категорії у науковій економічній 
літературі. 

Вільне володіння цим поняттям дасть змогу суб’єктам господарювання об’єктивно оцінювати 
свої можливості, розробляти нові напрями інноваційної діяльності, формувати ефективну стратегію 
інноваційного розвитку [6]. 

Термін «потенціал» виник від латинського слова «potentia» – сила. У загальному розумінні це 
означає джерела, можливості, засоби, які можуть бути використані для досягнення будь-яких 
цілей [10].  

В економіку даний термін прийшов з фізики, де він характеризує величину потенційної енергії у 
визначеній точці простору [13]. 

Розглядаючи економічний потенціал як економічну категорію, слід вказати на її 
багатоаспектність та складність, стосовно якої в науковій літературі існує велика кількість 
неоднозначних думок щодо її тлумачення.  

Економічний потенціал, за визначенням української радянської енциклопедії, це сукупність 
економічних ресурсів і можливостей країни (групи країн), які можуть бути використані для досягнення 
цілей соціально-економічного розвитку суспільства. 

Сучасний економічний словник Райзберга Б.А. визначає економічний потенціал як сукупну 
спроможність економіки країни, її галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничо-
економічну діяльність, виробляти продукцію, товари, послуги, задовольняти запити населення, 
суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживання. За тлумаченням авторів цього 
словника економічний потенціал країни визначається її природними ресурсами, засобами 
виробництва, трудовим та науково-технічним потенціалом, накопиченим національним 
багатством [12]. Отже, економічний потенціал в цілому характеризує можливості країни, галузі, регіону 
або підприємства щодо розвитку об’єкта. 

За функціональною розмежованістю економічний потенціал включає такі складові частини: 
виробничий, трудовий, управлінський, інформаційний, фінансовий, маркетинговий, науковий, 
технологічний, інвестиційний, інноваційний та інші. Слід зазначити, що відносно до виділення 
структурних елементів даної загальної категорії сучасні науковці мають достатньо суперечливі думки. 
Так Б.К. Лісін та В.М. Фрідлянов [8] у складі загального або сукупного потенціалу промислового 
підприємства, науково-технічної організації виділяє: 

- науково-технічний потенціал; 
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- виробничо-технологічний потенціал; 
- фінансово-економічний потенціал; 
- кадровий потенціал; 
- інноваційний потенціал. 

Зазначені науковці стверджують, що для повної реалізації загального потенціалу необхідна 
взаємодія та збалансованість всіх його складових.  

Отже, інноваційний потенціал є невід’ємною частиною економічного потенціалу. 
Звернемося до визначення поняття «інноваційний потенціал».Далі наведено декілька сучасних 

трактувань досліджуваної категорії, які згруповано та наведено у табл.1. 
Таблиця 1 

Трактування поняття «інноваційний потенціал» окремими науковцями 
 

№ Автори Трактування  

1 Балабанов І.Т. [1] 
сукупність окремих видів ресурсів, включаючи матеріальні, 
інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для здійснення 
інноваційної діяльності 

2 Мартюшева Л., Калишенко 
В. [9] 

сукупність організованих в певних соціально-економічних формах 
ресурсів, що можуть при певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинниках 
інноваційного середовища бути спрямованими на реалізацію 
інноваційної діяльності з метою задоволення потреб суспільства 

3 Савчук А.В. [11] 
сукупність усіх його ресурсів, які можуть бути задіяними у процесі 
здійснення інноваційної діяльності 

4 Шутенко В.О., Городиський 
Т.І. [16] 

інноваційний потенціал регіону – це спроможність регіону, 
використовуючи наявні ресурси та інфраструктуру, створювати 
інноваційний продукт та впроваджувати його на ринок. 

5 Кокурін Д. [7] 
інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості 
накопичених ресурсів, які можуть бути приведені в дію для досягнення 
цілей економічних суб’єктів 

6 Данько М. [4] 
інноваційний потенціал являє собою сукупність елементів, які необхідні 
для вирішення конкретних виробничих завдань та відображають 
готовність підприємства для їх рішення 

7 Чухрай Н, Патора Р. [14] стан підприємства на певний період часу щодо інноваційних 
можливостей 

8 В. Д. Волосатов,  
Ю. В. Бабанова [2] 

це спроможність створювати реальні цінності, які удосконалюють 
суспільство 

9 Джаїн І.О. [5] сукупна здатність науково-практичних знань і практичного досвіду, які є 
в розпорядженні суспільства на сучасному етапі його розвитку 

10 Шаміна Л.К. [15] 

це характеристика підприємства, яка відображає забезпеченість 
підприємства науковими кадрами і висококваліфікованими 
спеціалістами, сприйняття інновацій зовні і можливість реалізації 
нововведень у виробництві або організаційній структурі, ринковий 
потенціал, що влаштовує власника виробництва 

11 Дмитренко Е.Д., Дробуш 
Н.В. [6] 

сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, 
соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, 
підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного 
розвитку економіки. 

12 
Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 
[12] 

інноваційний потенціал визначається як науково-технічний потенціал 
країни у вигляді науково-дослідних, проектно-конструкторських, 
технологічних організацій, навчальних закладів, персоналу та технічних 
засобів цих організацій 

 
У сучасних наукових працях визначення категорії «інноваційний потенціал» зустрічається досить 

часто, але єдине та однозначне тлумачення сутності та його структури відсутнє. 
Аналіз літературних джерел дозволяє визначити, що тлумачення даної категорії здійснюється з 

точки зору різних підходів. Більшість вчених (п.1-5 табл.1) використовують ресурсний підхід, який 
визначає інноваційний потенціал як сукупність необхідних ресурсів (матеріальних, інтелектуальних, 
інформаційних, науково-технічних, фінансових та ін.) для здійснення інноваційної діяльності. Слід 
зазначити, що даний підхід є найбільш поширеним при трактуванні категорії «виробничий потенціал», 
яка «корелює» з досліджуваною категорією. Безсумнівно, ресурси це основа формування 
інноваційного потенціалу.  

На думку авторів ресурсний підхід є не досить повним, оскільки ресурси можуть біти використані по-
різному. Ресурси, як об’єктивна компонента [2] інноваційного потенціалу, самі по собі носять потенційне 
значення та можуть дати результат тільки при поєднанні їх із працею, здатністю, досвідом, мотивацією, 
кваліфікацією, технологією, енергією. Останні можна визначити як суб’єктивну компоненту, яка включає 
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специфічні виробничі та управлінські знання, основні компетенції персоналу, креативність його мислення, 
мотивацію до інноваційної діяльності, інноваційно-орієнтовану культуру. Ефективна взаємодія об’єктивної 
та суб’єктивної компоненти буде сприяти досягненню інноваційної мети. 

На думку В.М. Головатюка [3], основними компонентами ресурсної складової можна вважати 
людський капітал як головну креативну силу інноваційних перетворень (людський капітал 
інноваційного розвитку) та інвестиційну підтримку реалізації науково-дослідницької функції 
інноваційного потенціалу. Зазначений вчений стверджує, що при вимірюванні та оцінці інноваційного 
потенціалу важливу роль відіграє структурованість людського капіталу. У цьому контексті останній має 
враховувати: науково-дослідницький потенціал сфери науки; науково-прикладний потенціал 
працівників (поза сферою науки); потенціал поповнення людського капіталу інноваційного розвитку.  

Кокурін Д. [7] при визначенні досліджуваної категорії акцентує увагу лише на невикористаних та 
прихованих можливостях накопичених ресурсів. Але наявні можливості та ресурси також можуть бути 
використані в інноваційному процесі за умови ефективного функціонування системи та процесу 
управління. Проте, Шаміна Л.К. при визначені дефініції «інноваційний потенціал» більше уваги 
приділяє забезпеченості науковими кадрами та кваліфікації спеціалістів, що значно відрізняється від 
інших тлумачень.  

Деякі вчені, наприклад Райзберг Б.А. [12], наголошує на тотожності інноваційного та науково-
технічного потенціалу. Погодитися з таким трактуванням важко. Безперечно, що ці поняття пов’язані, 
але вважаємо, що науково-технічний потенціал є однією із складових частин інноваційного потенціалу, 
оскільки він пов'язаний тільки із розробкою та впровадженням нововведень у виробництво. Потенціал 
ринкової реалізації нововведення включає інноваційний потенціал, при формуванні якого, особливу 
роль відіграє маркетингова і збутова політика фірми. 

У рамках другого підходу (представники Данько М., Чухрай Н., Патора Р., Волосатов Д.В., 
Бабанова Ю. В., Джаїн І.О.) [4,14,2,5] інноваційний потенціал визначається вченими як здатність 
підприємства щодо досягнення цілей інноваційного розвитку. При цьому, під здатністю розуміється 
наявність і збалансованість структури компонентів потенціалу, а під готовністю – достатність рівня 
розвитку потенціалу для формування інноваційної активної економіки. 

На думку авторів, найбільш комплексно до визначення досліджуваного поняття підійшли 
науковці Дмитренко Е.Д. та Дробуш Н.В. [6], які стверджують, що саме інноваційний потенціал складає 
ядро загального потенціалу держави чи підприємства й визначає його реальну потенційну можливість 
щодо здійснення інноваційного розвитку. До основних складових інноваційного потенціалу вони 
відносять інформаційну, кадрову, технологічну, науково-дослідну складові.  

Таким чином, інноваційний потенціал є важливою характеристикою спроможності підприємства, 
регіону або держави до розвитку інноваційної діяльності, а його ефективне використання підвищить 
конкурентні позиції на ринку.  

Багатоваріантність тлумачень досліджуваної категорії свідчить про неоднозначність в розумінні 
сутності інноваційного потенціалу, що ускладнює його оцінку та унеможливлює управління ним, адже 
щоб управляти, треба мати чітке уявлення про сутність об’єкту.  

Висновки з даного дослідження. З огляду на всі вище проаналізовані тлумачення, 
пропонуємо наступне визначення. Інноваційний потенціал – це підсистема системи потенціалу 
суспільства, яка визначає мотивовану здатність об’єкта реалізувати наявні та приховані можливості 
для досягнення певної мети соціально-економічного розвитку. 

Аналіз досліджень сутності інноваційного потенціалу дозволив визначити, що у більшості праць 
сучасних науковців основна увага приділена його внутрішнім зв’язкам та кількісним характеристикам. 
Зазначена проблема потребує подальших досліджень інноваційного потенціалу без відриву від інших 
складових, тобто як підсистеми більш великої та складної системи загального потенціалу суспільства, 
не тільки з погляду можливостей та спроможностей, але і з точки зору мотивації учасників 
інноваційного процесу, яка забезпечить реалізацію таких можливостей. 

 
Література 

 
1. Балабанов И.Г. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / И.Г. Балабанов. – СПб.: 

Питер, 2000. – 340 с. 
2. Волосатов В. Д. Сущность и структура инновационного потенциала промышленного 

предприятия / В. Д. Волосатов, Ю. В. Бабанова // Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2010. – № 3 (184). – Экономика. Вып. 24. – С. 134–138.  

3. Головатюк В.М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-
економічного середовища / В.М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3 (69). – С. 24-46. 

4. Данько М. Інноваційний потенціал у промисловості України / М. Данько // Економіст. –1999. – 
№ 10. – С. 26-32.  

5. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала : монография / И.О. Джаин. – Сумы: 
Университетская книга, 2002. – 250 с. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 

 39 

6. Дмитренко Е.Д. Методичні підходи до визначення змісту поняття інноваційного потенціалу та 
його складових [Электронный ресурс] / Е.Д.Дмитренко, Н.В.Дробуш // Cучасна економіка. – Київ: ДІПК 
2011. - Випуск 3. –– 122 с. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Suek/2011_3 

7. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Кокурин Д.И.– М. : Экзамен, 2001. – 575 с.  
8. Лисин Б.К. Инновационный потенциал как фактор развития (Межгосударственное 

социально-экономическое исследование) [Электронный ресурс] / Лисин Б.К., Фридлянов В.Н. – Режим 
доступу:http://masters.donntu.edu.ua/2004/fem/kladchenko/library/index5.htm 

9. Мартюшева Л. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження / 
Л.Мартюшева, В.Калишенко // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 61–66.  

10. Савченко В.Н. Начала современного естествознания. Тезаурус. / В.Н. Савченко, 
В. П. Смагин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 336 с.  

11. Савчук А.В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: 
моногр. / А.В. Савчук // НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецьк, 2003. – 448 с 

12. Современный экономический словарь [уклад. Б.А. Райзберг, Л. Лозовский, 
Е. Б. Стародубцева.]. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 480 с. 

13. Толковый словарь русского языка: В 4 т. [Электронный ресурс] / под ред. Д. Н. Ушакова.— 
М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935-1940. – Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp.  

14. Чухрай Н.Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. / 
Н.Чухрай, Р.Патора . – К. : КОНДОР, 2006. – 398 с. 

15. Шамина Л.К. Инновационный потенциал предприятия / Л.К. Шамина // Инновации. – 2007. – 
№ 9 (107). – С. 58-60.  

16. Шутенко В.О. Інноваційний потенціал регіону:теоретичний аспект [Электронный ресурс] / 
В.О. Шутенко, Т.І. Городиський // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – 564 c. – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9773. 

 
 
 
 
УДК 330.341.11 

Магдіч А.С., 
к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної  

економіки та економічної теорії 
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК 

 ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 
прискореними темпами науково-технічного прогресу і зростаючою інтелектуалізацією праці і капіталу. 
Для розвинутих економік світу є характерною інноваційна модель розвитку, в рамках якої приріст ВВП 
на 70-90% досягається за рахунок науково-технічної сфери. Перехід до інноваційної моделі розвитку 
намагаються здійснити сьогодні і нові індустріальні країни (НІК) Південно-Східної Азії та Китай. Також 
інноваційна модель економічного розвитку стає орієнтиром і для транзитивних економік Центральної і 
Східної Європи (ЦСЄ). Перехід до цієї моделі розвитку дозволить підвищити темпи економічного 
зростання, швидкість і якість інтеграції країн регіону до глобального економічного простору, істотно 
підвищити рівень соціально-економічного розвитку, в тому числі скоротити розрив у рівні доходів на 
душу населення у порівнянні з розвинутими країнами. 

Деяким країнам ЦСЄ вдалося досягти певних результатів в цьому напрямку. За останні десятиліття 
вони зуміли вийти на дореформений рівень промислового виробництва, підвищити технологічність 
експорту, скоротивши при цьому частку сировинних товарів. Так, наприклад, Словаччина, Чехія та Польща 
значно збільшили експорт аерокосмічної, електронної галузей, ІКТ-продукції. 

Однак, країни ЦСЄ, які відносно нещодавно вступили на шлях ринкової трансформації, за 
рівнем конкурентоспроможності та інноваційного розвитку поки відстають від країн-технологічних 
лідерів. Займаючи периферійне положення у системі міжнародного поділу праці, вони ще тільки 
намагаються завоювати свої ніші у глобальній економіці. 
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Все це робить вкрай актуальним виявлення особливостей та закономірностей інноваційного 
розвитку транзитивних економік з метою пошуку стратегій їх якнайшвидшої переорієнтації на інноваційну 
модель розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти даної проблеми досліджені в тому чи 
іншому вигляді в роботах Н. І. Богдан [1], Б. Н. Кузика та Ю. В. Яковця [2], Г. Соколової [3], О.Б. Ленчук 
[4], Б.-А. Лундвалла [5], С. Ропера [6], А. А. Чухно [7] та інших. За більш ніж двадцятирічний період у 
країнах ЦСЄ накопичився значний досвід у вирішенні цих проблем, який вимагає порівняння і 
узагальнення. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що накопичений досвід не отримав 
належної оцінки у зв'язку з недостатньою кількістю порівняльних досліджень закономірностей 
формування інноваційної економіки країн регіону ЦСЄ. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є проведення порівняльного аналізу рівня 
технологічного розвитку країн-технологічних лідерів і транзитивних економік ЦСЄ, виявлення причин 
відставання останніх та обґрунтування можливих стратегій економічного розвитку, спрямованих на 
скорочення розриву. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Технологічні інновації завжди були однією з 
найбільш важливих складових конкурентоспроможності нації. У довгостроковій перспективі, коли 
прибутковість усіх інших доступних чинників (зниження макроекономічної нестабільності, покращення 
людського потенціалу та ін.) скорочується, підвищення якості життя стає можливим тільки за рахунок 
інновацій. Підтвердженням цього є досвід розвинутих країн. Менш розвинуті країни все ще можуть 
дозволити собі підвищувати продуктивність за рахунок адаптації вже існуючих технологій, але цього 
підходу вже замало для підвищення продуктивності в інноваційних економіках. Фірми у розвинутих 
економіках вимушені розробляти та створювати найсучаснішу продукцію, щоб зберегти 
конкурентоздатні переваги. Необхідне сприятливе для інноваційної діяльності середовище 
підтримується державним та приватними секторами. Це передбачає значні інвестиції у наукові 
дослідження, захист інтелектуальної власності, а також наявність високоякісних дослідницьких 
інститутів, які стимулюють співпрацю між наукою і бізнесом.  

Можливість переймати й використовувати нові технології також є важливим компонентом 
національної конкурентоспроможності. Так, наприклад, інформаційно-комунікаційні технології 
еволюціонували у технології широкого застосування, проникнувши в інші сектори економіки. Сьогодні 
ці технології є ефективною базою для комерційних операцій.  

Розвинуті країни працюють з самими передовими технологіями, тому можливість адаптації та 
інтеграції зовнішніх технологій у деяких з них досить обмежена, що зумовлює відносно низький рейтинг 
за показником «технологічний рівень» індексу глобальної конкурентоспроможності [5]. 

Країни ЦСЄ суттєво відстають за цими показниками від розвинутих країн. Рейтинг жодної країни 
у регіоні не наближається до середнього рівня провідних країн світу за показниками «інноваційний 
потенціал» та «технологічний рівень» (табл. 1). 

Таблиця 1  
Технологічний рівень країн ЦСЄ у порівнянні з розвинутими економіками світу  

 
Інноваційний 

потенціал (139) 
Технологічний 
рівень* (139) 

Інноваційний 
потенціал (139) 

Технологічний 
рівень* (139) Регіон/ країна 

рейтинг  бали рейтинг  бали 
Країна 

рейтинг  бали рейтинг  бали  
ЦСЄ 62  51  Україна 63 3,11 83 3,87 

Болгарія 92 2,91 48 4,01 Чехія 27 3,92 39 4,23 

Естонія 37 3,68 24 4,94 Австрія 20 4,48 18 5,09 

Латвія  77 3,02 51 3,96 Бельгія 15 4,59 13 5,22 

Литва 51 3,38 33 4,51 Франція 19 4,48 12 5,28 

Хорватія 70 3,08 76 3,97 Германія 8 5,19 10 5,36 

Польща 54 3,31 47 4,04 

Росія  57 3,25 69 3,56 
Великобри-
танія  14 4,65 8 5,58 

Румунія  87 2,94 58 3,82 Данія 10 4,89 6 5,62 

Сербія  88 2,93 80 3,41 Швеція  5 5,45 1 6,12 

Словаччина  85 2,95 34 4,48 Канада  11 4,87 16 5,14 

Словенія  34 3,73 35 4,45 Японія  4 5,52 28 4,87 

Угорщина  41 3,55 37 4,41 США 1 5,65 17 5,1 
*Примітка: у цій групі оцінюється швидкість, з якою економіка переймає та використовує, 

але не обов'язково розвиває, нові технології для підвищення продуктивності своїх секторів 
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Вкладаючи величезні кошти у наукові дослідження і розробки, розвинуті країни мають високий 
рівень експорту високотехнологічної продукції, що дозволяє їм диктувати свої умови на ринках і ще 
більше відірватися від країн, що розвиваються. 

Оцінюючи ситуацію в науково-технічній сфері країн ЦСЄ, необхідно зазначити, що, в цілому, 
незважаючи на спроби зміцнення інноваційного потенціалу, які були здійснено урядами більшості 
країн регіону, за основними показниками розвитку науково-технічного потенціалу країни ЦСЄ значно 
відстають не тільки від провідних країн світу, але і від деяких НІК, зокрема, Китаю та Індії (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники розвитку науково-технічного потенціалу країн ЦСЄ 

 

Регіон/країна 

Частка 
витрат на 

науку у ВВП, 
% 

2009 

Чисельність 
дослідників 
(на 1 млн 
населення) 

2009 

Частка високо-
технологічної 
продукції у 
товарному 

експорті,%, 2009 

Співпраця в 
дослідженнях між 
університетами та 
промисловістю*, 
відсоткова норма 
значення, 2010 

Інтенсивність 
конкуренції на 

місцевому рівні*, 
відсоткова норма 
значення   2011 

ЦСЄ 0,86 2098,9 9,3 0,58 0,47 

Білорусія 0,64  3,0   

Болгарія 0,53 1586,7 7,9 0,16 0,29 

Хорватія 0,83 1571,3 9,2 0,45 0,17 

Чехія 1,52 2754,8 15,3 0,79 0,89 

Естонія 1,44 3210,3 9,1 0,77 0,80 

Угорщина 1,15 2006 24,2 0,77 0,73 

Латвія 0,46 1601,2 7,6 0,60 0,42 

Литва 0,84 2541,1 10,6 0,78 0,54 

Польща 0,68 1597,6 6,7 0,54 0,73 

Румунія 0,48 894,8 10,9 0,17 0,30 

Росія 1,25 3091,4 8,8 0,78 0,10 

Словаччина 0,48 2437,7 7,1 0,46 0,74 

Словенія 0,85 3678,8 5,5 0,65 0,64 

Україна 0,85 1353,1 4,3  0,14 

Сербія  0,88 1060,1  0,59 0,02 

США 2,79 4673,208 20,0 0,84 0,99 

Китай 1,47 1198,863 27,5 0,98 0,86 

Японія 3,44 5189,283 18,0 0,88 0,98 

Індія 0,76 135,8081 7,2 0,65 0,79 

Німеччина 2,82 3780,094 15,2 0,81 0,95 

Франція 2,23 3689,78 25,0 0,94 0,92 

Великобританія 1,87 3946,94 21,0 0,87 0,99 

Італія 1,23 1690,011 7,22 0,75 0,58 

Канада 1,95 4334,735 14,0 0,74 0,86 

Австралія  2,34 4258,5 11,9 0,52 0,96 
*Примітка: Компоненти Глобального інноваційного індексу 2012 
Джерело: Складено і розраховано автором за даними: INSEAD and WIPO, The Global Innovation 

Index 2012 та The World Bank, World Development Indicators 
 
Так, частка витрат на НДДКР у ВВП країн ЦСЄ в середньому у 2-3 рази нижче, ніж у промислово 

розвинутих країнах, і в більшості країн регіону складає менше 1%. Внаслідок цього падає 
результативність сфери НДДКР, знижується якість кадрового потенціалу науки. Зрештою, можливості 
генерувати власні інновації поступово вичерпуються. 

Значне відставання спостерігається і за іншими показниками інноваційної діяльності, зокрема, 
за кількістю дослідників на 1 мільйон населення. Серед усіх країн регіону тільки Словенія і Росія 
наближаються до рівня розвинутих країн за цим показником. Разом з тим, Чехія та Угорщина цілком 
порівняні з показниками розвинутих країн за часткою високотехнологічного експорту в сукупному 
товарному експорті. За деякими даними ці країни випереджають західноєвропейські показники за 
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часткою зайнятих у середньо- і високотехнологічних галузях, а також за часткою обороту ринку 
інформаційних технологій у ВВП [6].  

Ще одна перешкода на шляху прискореного розвитку інноваційного потенціалу в країнах ЦСЄ – 
низький рівень співробітництва між підприємствами малого та середнього бізнесу та університетами 
(див. табл. 2.) Лише у Чехії та Естонії такі підприємства є досить динамічними у використанні 
напрацювань НДДКР під час виробництва нових продуктів та надання послуг.  

Незважаючи на той факт, що протягом останнього десятиліття спостерігається зростання 
інтересу приватних фірм до наукомісткого промислового виробництва, перш за все, до фармацевтики 
та електроніки, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції у цих галузях, 
середньорегіональний показник інтенсивності конкуренції на місцевому рівні залишається удвічі 
меншим за показники розвинутих країн. 

Відносно низька інноваційна активність підприємств у більшості країн ЦСЄ може бути пояснена 
браком фінансових ресурсів для реалізації інноваційного потенціалу. Багатьом країнам регіону так і не 
вдалося знизити високі політичні та економічні ризики, що гальмують залучення іноземного капіталу в 
наукомісткі сектори, а власні кошти і державні інвестиції в виробництва залишаються на вкрай 
низькому рівні. 

Ринок в його класичному розумінні аж ніяк не сприяє створенню інноваційних продуктів, 
розробка яких є тривалим, високовитратним процесом з невизначеним результатом. Подолати подібні 
обмеження можливо лише за умови посилення регулюючої ролі держави, перетворення її в головного 
актора, який розробляє інноваційну стратегію розвитку та її механізми. Це передбачає вдосконалення 
інноваційної політики, посилення інституційної складової сфери НДДКР, а також корекцію зовнішньої 
політики, спрямованої на залучення іноземного капіталу і розширення інтеграційних можливостей. 

Таким чином, можна стверджувати, що фактичне самоусунення держави від інвестування в 
науково-технічну сферу, яке відбулося на самому початку етапу трансформації в більшості країн 
регіону, призвело до формування антиінноваційного клімату [7]. 

Ставши на шлях ринкових перетворень, країни ЦСЄ опинилися перед проблемою вибору 
інноваційної стратегії розвитку, спрямованої на подолання значного технологічного відставання від 
передових країн. 

Обрана модель «наздоганяючого розвитку» передбачає високу динаміку економічного 
зростання і технологічного розвитку, активне залучення іноземного капіталу, експортно-орієнтовану 
економіку та зосередження внутрішніх ресурсів на напрямах виробництвах, що найбільш відповідають 
потребам світового ринку. 

Необхідно зазначити, що реалізація цієї моделі забезпечила країнам ЦСЄ широкий доступ на 
західноєвропейські ринки і розширення джерел зовнішнього фінансування, що забезпечило потужний 
імпульс для економічного розвитку. На думку багатьох економістів, вибір зовнішньо-орієнтованого 
сценарію при переході до стійкого економічного зростання є виправданим, насамперед, внаслідок 
невеликого розміру економік усіх країн регіону, за винятком Росії [8]. Відносно слабка диверсифікація 
економіки та експорту, недостатній обсяг внутрішнього рику, обмежений науково-технічний потенціал, 
а також ускладнений процес формування великих компаній, у рамках яких може здійснюватися 
виробництво інноваційної продукції, формують неповний перелік обмежень щодо можливостей 
інноваційного розвитку малих країн. 

Разом з тим, невеликий розмір економіки забезпечує її високу мобільність, здатність швидко 
реагувати на технологічні виклики та приймати відповідні стратегічні рішення. 

Однак, немає сумнівів у тому, що модель «наздоганяючого розвитку» економік ЦСЄ має бути 
переглянута. Успішна реалізація цієї моделі можлива лише за умов дотримання ряду економічних 
умов. Перш за все, її реалізація можлива настільки, наскільки вона відповідає інтересам 
західноєвропейських країн. Крім того, модель «наздоганяючого розвитку» передбачає наявність 
високих темпів зростання. Темпи зростання переважної більшості країн ЦСЄ протягом періоду 2004-
2007 рр. дійсно створювали потенційну можливість скоротити відставання від розвинутих країн. 
Однак, питання про те, чи зможе регіон ЦСЄ відновити передкризові темпи зростання в найближчому 
майбутньому залишається відкритим. У зв'язку з цим, необхідна переорієнтація на нову модель 
розвитку, яка передбачає поступову адаптацію до постіндустріальних укладів за домінуючою 
орієнтації на всебічне використання наявного науково-технічного та інтелектуального потенціалу. Така 
модель передбачає концентрацію виробництва в ключових високотехнологічних сферах при 
одночасній адаптації успішних зарубіжних напрацювань. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, перехід до інноваційної економіки в країнах 
ЦСЄ вимагає активізації позиції держави в якості ефективного суб'єкта, що направляє і регулює НТП 
та інноваційну діяльність, забезпечує тісну співпрацю всіх учасників інноваційного процесу, і, 
насамперед, держави і приватного бізнесу. Інноваційна політика має стати невід'ємною частиною 
промислової політики, а наука – безпосередньою продуктивною силою промислового виробництва. 
Незважаючи на існуючі відмінності між економіками ЦСЄ, проблеми переходу до інноваційної моделі 
розвитку в них мають схожий характер – всі вони без винятку мають подолати глибоке технологічного 
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відставання від розвинутих країн. Всі країни регіону мають потребу в перегляді докризової моделі 
«наздоганяючого розвитку» та розробці інноваційних стратегій, що враховуватимуть національні 
особливості економіки та структурної політики країн ЦСЄ. У зв'язку з цим, великого значення набуває 
проведення наукового аналізу та систематизація накопиченого досвіду, а також зіставлення стратегій 
розвитку країн ЦСЄ з практикою розвинутих країн. 
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ОСВІТНІ РЕСУРСИ У СИСТЕМІ РУШІЙНИХ СИЛ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Джерелом і передумовою отримання необхідних для виробництва 

матеріальних і духовних благ є ресурси. У процесі господарської діяльності використовуються 
природні, людські, трудові, матеріальні, технічні, технологічні, інтелектуальні, інформаційні, фінансові, 
нематеріальні ресурси тощо. Враховуючи вичерпність традиційних ресурсів і джерел, можна впевнено 
стверджувати, що економічне зростання дедалі більшою мірою забезпечуватиметься за рахунок 
використання таких ресурсів і джерел як інформація, знання, освіта. Головним носієм останніх разом з 
речовинними засобами накопичення, зберігання і обробки інформації є людина, що володіє високим 
рівнем освітньої, наукової і фахової підготовки. З цієї причини в сучасних умовах невимірно зростає 
роль високоосвіченої людської особистості, здатної не тільки сприймати раніше накопичене наукове 
знання, але й узагальнювати, аналізувати, створювати нове у вигляді передових наукових ідей, 
інформаційних технологій, послуг і продуктів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання важливості освіти для динамічного 
розвитку економіки, підвищення значення людського фактора в докорінному перетворенні у 
продуктивних силах сучасного суспільства привело до значного пожвавлення у сфері розроблення 
різноманітних концепцій і теорій у галузі освіти, викликало інтерес дослідників до цієї тематики. 
Наслідком цього стала велика кількість наукових праць, що стосуються освітньої проблематики, 
зокрема, проблеми формування освітніх ресурсів. 
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Серед учених, які зробили істотний теоретичний внесок у розроблення різних аспектів освіти, – 
Ф.Г. Кумбс, Ф. Махлуп, Т. Шульц, Г. Беккер, Б. Вейсброд, Е. Денісон, П. Роббінсон, Е. Кон, М. Блаєр, 
С. Струмилін, В. Жамін, С. Костанян, В. Комаров, Б. Ременников та інші. 

Зусилля українських науковців у намаганні виробити концептуальні засади використання 
освітнього потенціалу в реформуванні економіки знайшли своє відображення у працях І. Каленюка [2; 
3; 4], К. Корсака [5; 6], К. Левківського [7], М. Шкіля [8], Г. Щокіна [9] та ін.  

Віддаючи належне їхньому доробку і внеску в розвиток української економічної науки, слід 
зазначити, що певні проблеми й аспекти освіти не здобули достатнього висвітлення і потребують 
більш детального вивчення й уваги. Зокрема, це питання виокремлення освітніх ресурсів як частини 
трудових ресурсів, що відображає професійно-освітні характеристики робочої сили.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретико-методичне дослідження економічної сутності 
освітніх ресурсів, їх місця й ролі у системі суспільного виробництва, забезпеченні економічного 
розвитку суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній теорії під ресурсами розуміється 
все, що потрібно для задоволення потреб людини [1, c. 31]. Серед них особливе місце й дедалі 
зростаюче значення для розвитку сучасної економіки мають інформація і знання. У сучасній економіці 
вони пронизують усі класичні ресурси й одночасно є самостійним ресурсом.  

Інформація і знання відрізняються від грошових, природних, трудових і технічних ресурсів, що 
різко виділяє їх з інших умов виробництва в окремий фактор розвитку, глибинних трансформаційних 
змін у самому суспільстві. В них суперечливо поєднуються справжня безмежність з рідкісністю вищого 
рівня, об’єктивний характер з безпрецедентним суб’єктивізмом, невідтворюваність із здатністю до 
тиражування; позаекономічна мотивація їхнього здобуття має цілком економічні наслідки [10, с. 320]. 

Сучасні технологічні засоби дозволяють безмежне тиражування, передачу інформації. Здатність 
до практично необмеженого поширення інформації і знань, проте, не заперечує їхньої рідкісності, яка 
знаходить свій прояв в інших формах. Потенційна можливість доступності знань усім людям 
наштовхується на природні межі. Засвоюється людьми далеко не вся інформація і знання, причиною 
чого виступає специфічність особливих здібностей, дарувань кожної особистості. Обсяги сучасної 
інформації в світі настільки значні, що просто неможливо їх осягнути повністю. Засвоєння знань 
відбувається вибірково, на основі індивідуальних здібностей і схильностей та професійної орієнтації. 
Людина як неповторна істота у сукупності її особистих рис та професійних якостей, яка володіє 
певною сумою різноманітних знань і має свої особисті навички користування ними, – це той ресурс, 
який неможливо повторити і відтворити. В кожному даному випадку, навіть при однакових рівнях 
освіти і термінах виробничого стажу, це буде неповторний ресурс. Уявляється, що саме в цінності 
людської особистості полягає прояв такої властивості знань як рідкісність [10, с. 323]. 

До знань відноситься і така властивість як неможливість виключення із споживання, що дає 
підстави відносити їх до суспільних благ. Використання інформації і знань не обмежує можливості 
доступу до тієї самої інформації інших людей. І, водночас, споживання, використання знань сприяє і 
появі нової інформації і знань. Деяка частина знань може стати об’єктом власності і обміну, 
захищеним правами власності, але це стосується специфічних видів наукової або комерційної 
інформації, споживання якої породжує нові знання. 

Споживання інформації однією людиною не означає зникнення її, в той час як споживання 
матеріальних благ означає поступове їх знищення. Інформації і знанням також властива здатність 
морально застарівати, що може зменшувати їх суспільну цінність. Водночас ця властивість знань не є 
абсолютною, далеко не всі знання знецінюються з часом. Старіння знань може проявитися у відносній 
втраті цінності знань порівняно з цінністю нових знань, і майже неможливе їх повне знецінення. Навіть 
якщо якісь знання втрачають свою практичну значимість, не знаходять практичного використання, 
вони все ж залишають свою цінність в історичному, інформативному аспекті. 

Знання мають і деякі інші особливості. По-перше, знання не убувають у міру їх використання. 
По-друге, знання існують незалежно від простору. По-третє, продаж знань одним не заважає 
продавати ті самі знання іншим. По-четверте, чутливість деяких форм знань до чинника часу, що 
зумовило виникнення ряду видів діяльності, спрямованих на передбачення майбутніх знань: прогноз 
погоди, опитування громадської думки, фондову біржу тощо. П’ята особливість пов’язана з 
ціноутворенням на знання. При збільшенні знань ціна на них часто зростає не тому, що їх бракує, а 
саме тому, що вони є в достатній кількості.  

Об'єктивна необхідність і можливість залучення наукових знань до руху інтелектуального 
капіталу обумовлена здатністю нового наукового знання як явища, що володіє суспільною, 
продуктивною силою, давати економічний ефект у споживанні і приносити додатковий прибуток. Таким 
чином, наукові знання стають інтелектуальним капіталом не в результаті приналежності певному 
соціальному суб'єкту (професійній групі), а завдяки особливому способу руху з обов'язковим 
приростом суспільної корисності (цінності). На кожному етапі свого руху власність на науковий продукт 
фіксується в певному розмірі прибутку, яка концентровано за всіма підсумками роботи може виражати 
в грошовій формі ефективність використання нового наукового знання і розподілятися між усіма 
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учасниками його привласнення. 
Використання інформації і знань як головного виробничого ресурсу приводить до індукціювання 

знань, самозростання інформації. Це зовсім не виключає застосування до інформації поняття 
рідкісності: в кожний момент часу суспільство має у своєму розпорядженні певну кількість інформації, 
одна частина якої є свідомо засекреченою (запатентована інформація, державна і військова 
таємниця) або неприступною з інших причин  (закриті  відомчі  ресурси,  високі  розцінки за комерційні 
інформаційні ресурси, представлення частини електронних ресурсів у несумісних оболонках, 
нерегламентовані правила передачі державних інформаційних ресурсів у вільний доступ і т.п.), а інша 
частина – нерідкою (наукові знання). Така обмежена доступність не дозволяє безпосередньо залучати 
інформацію і знання до господарського обороту, і тому постульована неокласичною теорією 
обмеженість ресурсів зберігається і стосовно інформації. 

Відносно обмеженим ресурсом знання виступають не в результаті їх невідтворності або 
унікальності, а як здатність бути продуктивним ресурсом. Унікальність будь-якого ресурсу можна 
зафіксувати тільки як елемент кругообігу. Поки знання не залучено до господарського обороту, 
продуктивно не використовується, воно здається необмеженим. Вимога ефективності відносно 
використання інтелектуального ресурсу виводить його з цільової до ресурсної сфери економіки і 
ставить на один рівень з матеріально-речовинними ресурсами. Останню обставину слід розуміти не в 
тому значенні, що нове наукове знання тепер входить до складу виробничих засобів, утілюється в них, 
а в тому, що воно саме стає особливим самостійним чинником, функцією виробництва і набуває 
відповідної суспільної форми інтелектуального капіталу. 

Зміни в інформації на сучасному етапі розвитку людства є першопоштовхом будь-яких змін у 
суспільстві. Через системи поширення, зберігання й обробки інформації вона перетворюється на 
знання. Як правило, перетворення інформації на знання відбувається в ході наукових досліджень і 
освітнього процесу. Головне для наукових і освітніх установ – здійснити приріст знань і втілити їх у 
людському (освітньому) і фізичному капіталі. Це неможливо без формування освітнього ресурсу. Саме 
обсяг здобутих знань і їх ефективне використання стає головним ресурсом економічного зростання. 

Це означає, що в економічних (трудових) ресурсах слід виділити освітній ресурс. Даний вид 
трудових ресурсів відображає професійно-освітні характеристики робочої сили. 

Освітні ресурси як економічна категорія мають певний набір властивостей. По-перше, освітні 
ресурси існують незалежно від простору і можуть бути одночасно в його різних частинах, що не 
обмежує можливості їх використання. По-друге, освітні ресурси невідчужувані від продавця. Це 
означає, що продаж освітнього ресурсу – це не зовсім звичайний акт купівлі-продажу – його не можна 
приватизувати так само, як яке-небудь інше благо, оскільки проданий освітній ресурс залишається і у 
власності продавця. По-третє, освітні ресурси, на відміну від матеріального, схильні лише до 
морального спрацювання. По-четверте, до застосування у виробництві цінність освітніх ресурсів 
досить складно визначити, що зумовлює і складність її вимірювання. Все це необхідно враховувати 
при аналізі освітніх ресурсів, оскільки дані особливості впливають на ціноутворення й оподаткування 
освітніх ресурсів, здійснення юридичного захисту прав власності й умови комерційних операцій на 
ринку освітніх ресурсів тощо. 

Розглядаючи освіту як ресурс, можна стверджувати, що освіта перетворилася на провідний 
предмет і засіб праці, який уречевлюється в усіх факторах і продуктах суспільного виробництва (через 
це вона виступає як складова частина ВВП), інтегрується з усіма ресурсами економіки (сировиною, 
працею, фінансами, інформацією і т.д.). Перетворення освіти на важливу складову виробничого 
процесу дозволяє реально долати відносну обмеженість традиційних ресурсів. Відбувається зміна 
пропорцій між масою вживаної речовини і енергії, з одного боку, і обсягом освітніх ресурсів, які 
містяться у вироблюваних товарах, і послугах, які містяться безпосередньо у виробничому процесі, – з 
іншого. Адже, потреби суспільства безмежні, а засоби їх задоволення (ресурси) завжди обмежені. 
Виникає альтернатива – що виробляти, тобто куди спрямовувати обмежені ресурси. Використання 
освітнього ресурсу дозволить подолати не тільки обмеженість ресурсів, але й збільшити потенціал 
освіти, посилити його продуктивну функцію. В результаті зростають виробничі можливості суспільства.  

Результативність будь-якої господарської системи залежить від кількості, якості, структури й 
механізму використання факторів виробництва – землі, праці, капіталу, підприємницьких здібностей, 
інформації. Сьогодні тільки цих факторів недостатньо для розуміння рушійних сил розвитку сучасної 
економіки. Тому цілком логічною є необхідність увести ще один фактор, що агрегує особливості 
сучасного виробництва – освіту. Він не замінює, а лише доповнює та уточнює існуючі фактори 
економічного зростання. 

Висновки з даного дослідження. З урахуванням вищезазначеного, можна сформулювати 
базові характеристики освітніх ресурсів: освітні ресурси є одним з факторів виробництва; освітні 
ресурси формуються на основі знань. 

Але освітні ресурси – це не знання самі по собі. Це – систематизовані, суспільно доцільні 
професійні і загальноосвітні знання, уміння й навички, якими володіє людина і які практично 
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використовує в процесі трудової діяльності в певній галузі суспільного відтворення. Таке розуміння 
освітніх ресурсів дозволяє зробити наступні висновки щодо них.  

1. Це здобуті загальноосвітні і професійні знання.  
2. Це знання, уміння й навички, які суспільно доцільно використовується людиною в процесі 

трудової діяльності в певній галузі суспільного відтворення. 
3.  Це знання, уміння й навички, які сприяють збільшенню доходів, економічному зростанню 

тощо.  
Необхідність подальшого дослідження проблем освіти зумовлено кардинальними змінами, які 

відбуваються в економіці України. Йдеться, по-перше, про докорінну реконструкцію всієї системи 
виробничих відносин як у масштабі національного господарства, так і у сфері освіти. 

По-друге, про завдання перетворення освіти на пріоритетну сферу життєдіяльності суспільства 
й державної політики. Адже в наш час освіта забезпечує розвиток усіх інших галузей економіки й 
суспільного життя. Головним гарантом соціально-економічного прогресу є освітній, інтелектуальний 
потенціал, і його роль зростає в процесі вдосконалення людської цивілізації. 
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Постановка проблеми. Значна роль інформації в економічних і суспільних процесах, 

бурхливий розвиток нових високоефективних інформаційних технологій та їх значний вплив на 
організацію виробничих процесів стимулювало появу та розвиток нового напряму діяльності – 
інформаційно-консультаційної [1]. Однак, на практиці існує безліч прикладів, коли значні винаходи та 
наукові відкриття десятиріччями залишаються лише на папері. Це викликано низьким рівнем наукових 
і технічних знань працівників АПК, обмеженими інвестиційними можливостями.  

Відомо, що у країнах світу функціонує система консультативних та навчально-інноваційних 
центрів, що методами надання інформації, тренінгів та консультацій утворює безпосередній контакт 
споживачів і розробників нових технологій виробництва, управління, підвищення якості і 
компетентності персоналу [2]. Саме тому, на нашу думку, питання організації інформаційного та 
консультаційного забезпечення аграрного виробництва в Україні на сьогодні є достатньо актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне та методологічне обґрунтування 
сутності інформаційно-консультаційної діяльності в аграрній сфері висвітлені в працях вітчизняних і 
зарубіжних учених: Н.Ю. Брюховецької, Т.П. Кальна-Дубенюк, В.В. Дерлеменка, Ю.С. Коваленка, 
В.М. Кошелєва, М.Ф. Кропивка, П.Т. Саблука, Б.К. Скирти, С.О. Тивончука та інших. 

Однак, питання формування дієвої системи інформаційного та консультаційного обслуговування 
сільськогосподарських товаровиробників, особливо на місцевому рівні, потребує подальшого 
наукового обґрунтування, розробки практичних рекомендацій та безпосереднього втілення у 
виробничі відносини. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення переваг від створення та 
особливостей функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання 
науково-консультаційних послуг, розробка схематичної моделі взаємодії такого кооперативу з різними 
суб’єктами господарювання, враховуючи рівні функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційно-консультаційне обслуговування в 
аграрному секторі покладено на дорадчу службу. 17.06.2004 року Верховною Радою України було 
прийнято ЗУ «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», що визначає правові засади здійснення 
сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на 
поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської місцевості [3]. 

Відповідно до цього Закону, визначено основні поняття та терміни: 
• сільськогосподарська дорадча діяльність – сукупність дій та заходів, спрямованих на 

задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, 
інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського 
населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення 
господарства;  
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• сільськогосподарська дорадча служба – юридична особа незалежно від її організаційно-
правової форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, науково-
дослідної установи, які внесені до Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяльність, у складі 
яких працює  не менше трьох дорадників, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і 
внесені до Реєстру дорадників; 

• послуги, які надаються структурами інформаційно-консультаційного обслуговування 
агропромислового виробництва, як правило, повинні оплачуватися: 

- суспільно-корисні (загальні) послуги за рахунок державного і місцевих бюджетів або 
інноваційних фондів (за контрактами); 

- комерційні (спеціальні) послуги за рахунок оплати послуг підприємствами, об'єднаннями, 
фізичними особами [3]. 

Варто зауважити, що Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною 
академією аграрних наук, ННЦ «Інститут аграрної економіки» було розроблено «Рекомендації з 
надання дорадчих послуг в агропромисловому виробництві України», «Концепцію становлення і 
розвитку мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні» [4]. 

Але існує ряд чинників, що гальмують розвиток сільськогосподарських дорадчих служб: 
- складний механізм отримання бюджетних коштів на здійснення сільськогосподарської 

дорадчої діяльності; 
- нестабільне бюджетне фінансування: у 2007 році державна підтримка сільськогосподарської 

дорадчої служби складала 10 млн. грн. [5], в т.ч. на Харківську область було виділено 389 тис. грн. [6], 
у 2009 р. ці показники значно зменшилися і дорівнювали відповідно 1050 та 41 тис. грн. [7; 8]. У 2010-
2012 рр. на підтримку сільськогосподарської дорадчої служби державою було заплановано по 2 млн. 
грн. [9; 10; 11], при цьому у 2012 році на підтримку дорадчої служби у Харківській області виділено 77 
тис. грн., ці показники в 5 разів менше, ніж у 2007 році; 

- недостатньо розвинута інфраструктура інформаційно-консультаційних служб на районному та 
селищному рівнях: так, наприклад, станом на 2012 рік у Харківській області зареєстровано 4 дорадчих 
служби, а саме ТОВ «Харківська обласна дорадча служба «Агроетнотур» (м. Харків), Громадська 
організація «Харківський обласний центр дорадництва» (м. Харків), ТОВ «Сільськогосподарська 
дорадча служба Харківської області» (Харківський район, смт. Пісочин) та ПП «Куп’янська 
сільськогосподарська дорадча служба» (Куп’янський район); 

- невідпрацьований механізм співробітництва закладів освіти, науки та дорадництва: Харківська 
область налічує три ВНЗ аграрного напряму, ряд наукових інститутів (ННЦ «Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, Відділ птахівництва 
Інституту тваринництва НААН, Інститут тваринництва НААН, Інститут овочівництва і баштанництва 
НААН) та чотири дорадчі служби, що функціонують окремо один від одного і не ставлять за мету 
укладання договорів щодо співробітництва; 

- недостатня інформованість сільськогосподарських товаровиробників щодо існування дорадчих 
служб. 

Через незадовільний стан розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності керівники 
сільськогосподарських підприємств, в більшості випадків, змушені самостійно займатися пошуком 
необхідної їм інформації, а це зумовлює додаткові затрати часу, трудових ресурсів та коштів.  

Саме тому вважаємо за доцільне запропонувати створення сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг на районному рівні (рис. 1), 
що дозволить вирішити основні проблеми сільськогосподарських товаровиробників, досягти 
довготермінових цілей та одержати короткотермінові результати. 

Загальний результат існування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання 
науково-консультаційних послуг – допомога сільськогосподарським підприємствам місцевого рівня: 

- визначити спільні проблеми й інтереси щодо подальшого розвитку та вдосконалення ведення 
сільськогосподарського виробництва; 

- формувати більші за обсягами партії продукції та знайти нові канали реалізації результатів 
сільськогосподарського виробництва за більш вигідними цінами;  

- впроваджувати у сільськогосподарську діяльність нові сучасні ефективні технології ведення 
сільського господарства; 

- застосовувати у виробництві та переробці нову сільськогосподарську техніку, обладнання та 
устаткування вітчизняного товаровиробника через Програму підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; 

• з’ясувати можливі шляхи розширення своєї діяльності через впровадження повного або 
часткового зберігання, переробки та реалізації продукції; 

- отримувати необхідну інформацію швидше, ніж за допомоги сільськогосподарських дорадчих 
служб; 

- користуватися розробками та послугами закладів освіти та науки шляхом заключення 
відповідних договорів про співпрацю; 
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Науково-консультаційні послуги 

Форми здійснення 

Напрями (види) 

Економічний Правовий Технологічний Соціальний 

Економіко-соціологічні 
дослідження 

Друк інформаційних 
видань 

Підготовка та супровід 
документів 

Індивідуальні та 
групові консультації 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив з надання науково-консультаційних 
послуг сприятиме 

вирішенню 
проблем: 

досягненню 
довго-

термінових 
цілей: 

одержанню 
коротко-
термінових 
результатів: 

- нестача професійних знань та навичок ведення ефективного сільгосп. виробництва; 
- низька зайнятість сільського населення; 
- недостатнє впровадження у виробництво сучасних технологій, досягнень науки та техніки; 
- недостатній розвиток інфраструктури аграрного ринку та ін. 

- створення умов для ведення ефективного сільгосп. виробництва; 
- сприяння розвитку сільської місцевості та вирішенню соц. проблем сільського населення; 
- підтримка інноваційного розвитку сільського господарства; 
- розвиток сучасної інфраструктури стабільного аграрного ринку. 

- зміна ставлення сільськогосподарських виробників до своїх можливостей, підвищення у 
них прагнення та мотивації до змін; 
- одержання сільськогосподарськими виробниками новітніх знань щодо останніх досягнень 
науки та техніки, отримання навичок щодо їх практичного застосування; 
- формування у сільськогосподарських виробників навичок щодо аналізу наявної 
інформації, вміння вибору та прийняття раціональних рішень. 

- створювати нові робочі місця шляхом залучення необхідних фахівців та інших працівників до 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-інформаційних послуг; 

- проводити періодичний аналіз попиту споживачів місцевого рівня та враховувати їх сподівання 
та побажання у структурі пропозиції продукції сільського господарства у майбутньому і т.і. 

 

 
Рис. 1. Переваги від створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з 

надання науково-консультаційних послуг 
Джерело: розроблено авторами 
 
Науково-консультаційні послуги, що будуть надаватися сільськогосподарським обслуговуючим 

кооперативом, пропонуємо класифікувати за напрямами (видами) та формами їх здійснення (рис. 2). 
 

Рис. 2. Напрями (види) та форми здійснення робіт сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг 

Джерело: розроблено авторами 
 
Економічний напрям роботи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання 

науково-консультаційних послуг полягає в проведенні бізнес-планування, застосуванні нових форм 
організації виробництва, аналізі попиту та пропозиції на існуючих ринках, пошуку альтернативних 
каналів збуту продукції, допомозі ведення бухгалтерської звітності тощо. Правовий вид робіт охоплює 
земельні, майнові питання, трудові відносини, підготовку та супровід статутних документів і т.д. 
Особливості галузей рослинництва, тваринництва та можливої переробки сільськогосподарської 
продукції – це технологічний напрям надання науково-консультаційних послуг. До соціального виду 
робіт відносимо розгляд питань щодо сприяння зайнятості сільського населення, розбудови 
інфраструктури села, соціально-культурного розвитку громади. 

Зазначені напрями (види) науково-консультаційних послуг можливо реалізувати у діяльності 
даного сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу через:  

- застосування індивідуальних консультацій (збір та надання конкретної інформації певному 
підприємству);  
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- надання групових консультацій (проведення семінарів, круглих столів для керівників та головних 
спеціалістів підприємств, організація днів поля та ярмарків за участю місцевого населення з метою їх 
ознайомлення з діяльністю та продукцією існуючих сільськогосподарських підприємств району);  

- допомога у підготовці та супровід документів (статутних документів, бізнес-планів, на 
отримання кредитів);  

- проведення економіко-соціологічних досліджень (збір і аналіз даних для складання програм 
соціально-економічного розвитку сільських громад та територій і т.д.); 

- організацію друку інформаційних видань (інформаційних брошур та буклетів). 
Слід зазначити, що основними видами робіт сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з надання науково-консультаційних послуг повинні бути економічні, правові та 
технологічні. Послуги соціального напряму доцільно запроваджувати за умови стабільної та 
результативної (ефективної) діяльності даного кооперативу. 

Результативність (ефективність) діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
з надання науково-консультаційних послуг залежить, на нашу думку, від отриманих кількісних та 
якісних показників.  

До кількісних показників слід віднести: 
- кількість проведених заходів (навчально-практичних семінарів, круглих столів, днів поля, 

індивідуальних консультацій тощо); 
- кількість учасників перелічених заходів (одержувачів послуг); 
- кількість осіб, що отримали допомогу у підготовці і супроводі документів; 
- кількість розроблених та впроваджених інноваційних проектів та технологій; 
- кількість підготовлених та розповсюджених інформаційних видань; 
- затрати на оплату праці найманого персоналу, оренду приміщення, комунальні платежі, 

утримання комп’ютерного устаткування; 
- затрати, понесені під час виконання переліку послуг даного кооперативу (відрядження 

фахівців, реєстрація документів, оплата послуг сторонніх організацій тощо). 
Показником якості науково-консультаційної діяльності кооперативу може виступати 

систематичне опитування його членів через використання відповідних анкет (табл. 1).  
Таблиця 1 

Приклад анкети опитування для визначення якісних показників діяльності 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу  

з надання науково-консультаційних послуг  
 

Оцінка* 
Питання 

5 4 3 2 
Рівень організації певної роботи чи послуги     

Спосіб доведення та роз’яснення інформації до клієнта     

Новизна та корисність наданої інформації     

Вірогідність впровадження наданої інформації у виробництво     

Ступінь задоволення роботою фахівців     

Ваші зауваження та побажання  
Примітка: * 5 – відмінно (дуже високий), 4 – добре (високий), 3 – задовільно (середній), 2 – 

незадовільно (низький). 
Джерело: розроблено авторами 
 
При розробці такої анкети обов’язково необхідно враховувати критерії, що визначають якість 

наданих інформаційно-консультаційних послуг в сільському господарстві, а саме: 
- рівень задоволення їх одержувачів; 
- зміна їх ставлення до організації, що надає послуги; 
- обсяг одержаних знань і навичок; 
- можливість практичного застосування отриманої інформації; 
- вагомість допомоги працівників організації, що надає послуги. 
Способами збору якісних даних, крім анкетування, можуть бути також: телефонні опитування, 

особисті розмови, публічні слухання, анкети, заповнені респондентами в кінці заходів, робота в групах і т.д.  
Дані анкети можна розробити за напрямами науково-консультаційних послуг (технологічні, 

економічні, правові) та формам їх здійснення (індивідуальні чи групові консультації, друк 
інформаційних видань і т.д.). 

За умови успішного функціонування даного виду сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у районах можливо створення обласних (регіональних) та всеукраїнського 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг, 
членами яких будуть відповідно районні та обласні кооперативи даного виду діяльності. Нами 
розроблено схематичну модель взаємодії органів державної виконавчої влади, закладів освіти та 
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науки, громадських організацій з сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами з надання 
науково-консультаційних послуг в залежності від рівнів функціонування (рис. 3). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Схематична модель взаємодії сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з надання науково-консультаційних послуг з різними суб’єктами господарювання, 
враховуючи рівні функціонування 

Джерело: розроблено авторами 
 
Так, на місцевому (районному) рівні сільськогосподарські підприємства та господарства 

населення утворюють районний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив з надання науково-
консультаційних послуг, при цьому співробітництво можливо з управлінням агропромислового 
розвитку районної державної адміністрації, дорадчими службами та аналогічними кооперативами 
сусідніх районів.  

За умови існування таких районних кооперативів доцільно створити обласний 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив з надання науково-консультаційних послуг. Таким 
чином, наприклад у Харківській області такий кооператив зможе співпрацювати з: 

- Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації; 
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- ВНЗ аграрного напряму; 
- науковими установами: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 

Інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва, Відділом птахівництва Інституту тваринництва НААН, 
Інститутом тваринництва НААН, Інститутом овочівництва і баштанництва НААН; 

- сільськогосподарськими дорадчими службами; 
- громадськими організаціями та спілками: Харківською Асоціацією Кредитних спілок, 

Об’єднанням підприємців Харківської області «Слобожанщина», Обласною громадською організацією 
підприємців Харківщини і ін.;  

- аналогічними кооперативами сусідніх областей. 
За умови існування обласних кооперативів доцільним є створення Всеукраїнського 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг, для якого 
важливим є встановлення зв’язків з Міністерством аграрної політики та продовольства України, 
Національною академією аграрних наук, Всеукраїнською громадською організацією «Союз 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України», Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників України. Міжнародний рівень – членство у Міжнародному Кооперативному Альянсі (МКА) 
та співробітництво з сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами інших країн. Це можливий 
варіант вертикально інтегрованого підприємства, діяльність якого базується на кооперативних засадах. 

Висновки з даного дослідження. Створення сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу з надання науково-консультаційних послуг сприятиме появі низки переваг, а саме – 
достатній інформованості сільськогосподарських товаровиробників щодо нової сільськогосподарської 
техніки, технологій, методів організації й управління виробництвом і заготівельно-збутовою діяльністю 
тощо. Такий кооператив може спеціалізуватися на наданні різних за напрямами (видами) науково-
консультаційних послуг та застосовувати різноманітні форми здійснення (проведення) цих робіт. За 
умови успішного функціонування даного виду сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у 
районах можливо створення обласних (регіональних) та всеукраїнського сільськогосподарського 
обслуговуючих кооперативів з надання науково-консультаційних послуг. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку аграрно-економічних відносин у державі 

сільськогосподарські підприємства перебувають у складному фінансово-економічному становищі. На 
фоні малочисельних ефективно функціонуючих агрохолдингів, більшість сільськогосподарських 
підприємств працюють низькорентабельно, а часто й збитково. Тому, актуальною є розробка 
реальних стратегічних напрямів покращення існуючого стану сільського господарства та діючих 
агроформувань у ньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам забезпечення стратегічного розвитку 
сільського господарства та сільськогосподарських підприємств присвячено праці таких науковців як: 
В. Андрійчук, І. Баланюк, О. Бородіна, В. Геєць, Ю. Губені, Я. Жаліло, А. Лісовий, М. Малік, В. Месель-
Веселяк, В. Юрчишин та ін. Разом з тим, невирішеними залишаються проблеми розробки 
методологічно-організаційної бази забезпечення стратегічного розвитку сільськогосподарських 
підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування науково-методологічних аспектів та 
стратегічних орієнтирів у організації ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При розробці стратегії ефективного розвитку 
сільськогосподарських підприємств, передусім, необхідно обґрунтувати суть, значення та 
методологічні основи загального процесу стратегічного планування. 

Дослідженню сутності дефініції “стратегія” присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Так, спочатку цю категорію використовували у військовій сфері, звідки вона генетично 
виникла. У перекладі з грецької «strategia» означає «stratos» – військо і «ago» – веду. У цьому аспекті 
дане поняття ототожнювали з військовим мистецтвом, яке займається питаннями підготовки, 
планування і ведення військових операцій [1]. 

У процесі розвитку менеджменту як науки американські дослідники запозичили термін 
«стратегія» з військової сфери, зберігаючи його сутнісні ознаки. Так, М. Портер під цією категорією 
розумів спосіб реакції на зовнішні можливості і загрози, внутрішні сильні і слабкі сторони [2, с. 33-36]. 

Повне поглинання аналізованого поняття в економічну науку, зокрема в менеджмент, 
спостерігається в наступних визначеннях, а саме: І. Ансофф тлумачив стратегію як спосіб 
установлення цілей для корпоративного, ділового і функціонального рівнів управління [3, с. 26-27]. 
Подібне розуміння спостерігається у Г. Мінцберга – як “послідовна, погоджена та інтегрована 
структура управління рішень” [4, с. 68]. 

Таким чином, обидва дослідники повністю відокремили категорію «стратегія» від її 
першопочаткового призначення, наділивши її характеристиками структурованості у процесі прийняття 
і досягнення управлінських рішень. 

Важливий вклад у розвиток стратегічного планування здійснив А. Томпсон, який визначив 
стратегію як “набір дій і підходів щодо досягнення заданих показників діяльності” [5, с. 42-47]. У цьому 
аспекті акцентується увага на чіткий плановий і конкретний характер стратегії як інструменту 
досягнення поставлених цілей. 

Всупереч попередньому автору, Г. Мольтке надав даному терміну ще більшої значимості, 
визначивши його як “еволюцію первинної керівної ідеї відповідно до обставин, які постійно 
змінюються” [5, с. 36]. Тобто, цим Г. Мольтке підкреслив важливу функцію управлінця – реактивність 
на зміни зовнішнього середовища, відійшовши від можливості всеохоплюючого планування. 

Сутнісно відмінний підхід у тлумаченні «стратегії» визначено у Ф. Котлера, який під стратегічним 
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плануванням розуміє “управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між 
метою і потенціальними можливостями” [6, с. 538]. Відомий маркетолог Ф. Котлер у такому баченні 
поєднав необхідність досягнення мети та наявність обмежених ресурсів. 

Подібної думки дотримується О. Шубін, вважаючи, що стратегія – це “напрямок діяльності 
підприємства, заснований на сполученні ресурсів і компетенції організації, що має на меті одержання 
конкурентних переваг на ринку” [7, с. 470-471]. 

Укладач економічної енциклопедії С. Мочерний під стратегією підприємства розуміє 
“узагальнену модель дій, спрямованих на досягнення мети через розподіл, координацію та ефективне 
використання ресурсів; система правил і способів реалізації стратегічної концепції розвитку 
підприємства” [8, с. 483]. 

За визначенням К. Васьківської та І. Сембай “стратегія місцевого розвитку завжди є лише 
окремою концепцією розвитку, яка може дати певне уявлення про майбутнє” [9, с. 144-145]. 

У сучасній вітчизняній та зарубіжній науці і практиці відомо багато планів розвитку 
підприємництва, зокрема стратегії концентрованого, інтегрованого, диверсифікованого росту, 
скорочення виробництва та ряд інших. Проте, враховуючи специфіку діяльності аграрних підприємств, 
їх сучасний стан актуальною є побудова системного плану розвитку таких суб’єктів господарювання. 

Для забезпечення розробки реальної, корисної і конкурентоспроможної стратегії у роботі 
поставлено мету – побудова інноваційної стратегії під якою розуміємо інтегрований, системний план 
дій, спрямований на досягнення довгострокової мети і завдань розвитку об’єкта, що ґрунтується на 
новому, відмінному від попередніх підході до побудови, організації і реалізації, для забезпечення 
вищої в порівнянні з аналогами результативності. 

Проблема формування інноваційної стратегії полягає у тому, що такий план дій повинен 
характеризуватися, передусім, двома визначальними параметрами: 

– новизною за методикою побудови, тобто організаційна складова, яка передбачає 
інноваційність форми; 

– новизною окресленої мети, завдань, пріоритетів і заходів, тобто сутнісна складова, що 
пов’язана з новаційністю внутрішнього змісту. 

Обґрунтування системної науково-прикладної стратегії розвитку об’єкта є важливим складним 
процесом, що обмежується критеріями реальності у просторі і часі, корисності суспільству та 
ефективності організатору [10, с. 25-26]. 

У цьому відношенні Я. Жаліло, комплексно вивчаючи сутність та принципи побудови економічної 
стратегії держави, відзначив три основні аспекти стратегічного управління [11, с. 26-27]: можливості 
системи, тобто визначення реалістичності завдань і відповідності наявним ресурсам; врахування та 
встановлення особливостей зв’язків між елементами системи; визначення наявних загроз здійснення 
економічної стратегії та об’єктивних її обмежень. 

На сучасному етапі становлення аграрних відносин в Україні актуальним є обґрунтування 
інноваційної стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, тобто такої, що є якісно новою і 
орієнтована на новітні впровадження.  

Ще одним вагомим аспектом у формуванні управлінських планів розвитку певних суб’єктів 
господарювання є врахування психологічних чинників. Важливість такого аспекту висвітлена у працях 
Нобелівського лауреата з економіки Д. Канемана, що проводив дослідження в області ефективності 
ухвалення управлінських рішень.  

У найзагальніших рисах розглядувана нами інноваційна стратегія спрямована на забезпечення 
збалансованого розвитку села, селянства і сільського господарства. При цьому, основним 
інструментом досягнення такої мети є ефективне становлення діяльності аграрних підприємств. 

На основі здійсненого аналізу та узагальнення наукових поглядів і підходів до ідентифікації 
ключових понять досліджуваної тематики, а також запропонованих нами уточнених тлумачень, можна 
обґрунтувати внутрішню сутність найбільш загальної основної досліджуваної категорії. 

Таким чином, враховуючи сукупність найсуттєвіших ознак і характеристик, під стратегією 
ефективного розвитку сільського господарства розуміємо інтегрований, новітній за формою, змістом і 
результативністю план дій, спрямований на забезпечення гармонійного руху системи виробничо-
господарських відносин від нижчого рівня до вищого, в результаті чого відбувається циклічна кількісно 
й якісно врівноважена зміна внутрішніх складових функціонування суб’єктів господарювання і зв’язків 
між ними, шляхом удосконалення та формування нових прогресивніших форм діяльності в інтересах 
підприємців, села, селянства і країни. 

У процесі обґрунтування стратегії збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств 
важливим є на підготовчому етапі визначити найважливіші методологічні засади побудови такої 
стратегії, оскільки це буде фундаментом як в процесі формування, так і в процесах організації і 
реалізації її на практиці. 

Тому, з усієї сукупності науково-методологічних основ забезпечення збалансованого розвитку 
сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі виділено такі найважливіші елементи: 

1) збалансований розвиток аграрного підприємництва є одним з важливих забезпечуючи 
факторів у налагодженні сільського зростання та ефективного функціонування й утвердження інших 
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важливих виробничих і невиробничих сфер; 
2) соціальна орієнтація розвитку аграрних підприємств, сільського господарства та сільських 

територій; 
3) стратегічна цілеспрямованість у забезпеченні збалансованого розвитку аграрних підприємств; 
4) цілісність і системність розвитку аграрних підприємств у сільському зростанні; 
5) комплексність дослідження особливостей функціонування та напрямів перспективного 

становлення аграрних підприємств;  
6) системність організації стратегічного планування та обґрунтування наукової ідеології 

збалансованого розвитку аграрних підприємств. 
Висновки з дослідження. Таким чином, з метою досягнення гармонійного розвитку села, 

сільського господарства та селянства загалом, у статті зосереджено увагу на стратегічні орієнтири 
збалансованого розвитку аграрних підприємств. Саме вони є однією із забезпечуючуючих ланок у 
процесі сільського зростання. На сучасному етапі розвитку відносин на селі, важливим є утвердження 
сільськогосподарського підприємництва на якісно вищому рівні функціонування як осередку 
соціально-виробничої системи. 

З цією метою запропоновано розробити і реалізувати комплексну інноваційну стратегію, що 
базується на засадах практичності, реальності та результативності. При цьому важливою умовою 
налагодження збалансованого розвитку сільського господарства та сучасних аграрних підприємств з 
погляду мікросистеми, що діє в мезо-, макро- та мегасередовищах, є врахування особливостей їх 
функціонування та регулювання діяльності на різних рівнях тобто на регіональному, 
загальнодержавному та міжнародному. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Трансформації та розвиток підприємств газового сектора вимагають 

залучення значних інвестицій для забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації ринків 
енергетичних ресурсів. Не менш важливо створити умови для успішної інтеграції газозабезпечуючих 
підприємств не тільки до вітчизняної галузевої економічної системи, але і до європейських систем 
господарювання, що неможливо без прискорення інноваційного розвитку. Досвід країн-лідерів показує, що 
опанування механізмами управління інноваційними процесами є передумовою суттєвих радикальних 
рішень у сфері господарського, політичного, духовного і суспільного життя загалом [1, с. 9], а джерелами 
генерування інновацій виступають окремі мікроекономічні суб’єкти, які наймобільніше реагують на зміни 
економічного простору. Необхідність застосування як інноваційних технологій, так і інноваційних моделей 
управління на підприємствах системи газозабезпечення стає все більш актуальною внаслідок стрімкого 
зростання цін на природний газ, скорочення потенційної ресурсної бази, загострення конкуренції серед 
суб’єктів господарювання за доступ до енергетичних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які внесли помітний вклад у 
дослідження питань інноваційного розвитку підприємства, варто виділити таких як: Амоша О.І., 
Бажал Ю.М., Біловодська О.А., Волков О.І., Гавкалова Н.Л., Гальчинський А.С., Геєць В.М., 
Говоруха Ж.А., Гриньова В.М., Ілляшенко С.М., Йохна М.А., Колот А.М., Космидайло І.В., Крупка М.І., 
Онишко С.В., Федулова Л.І. та ін. Проте сьогодні існує чимало недостатньо досліджених аспектів 
впливу інноваційних процесів на характер розвитку підприємств у коротко- та довгостроковій 
перспективі, залишаються невирішеними у теоретико-методологічному плані питання розроблення та 
обґрунтування інноваційних стратегій підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки, потребують 
подальших досліджень питання управління інноваційними процесами на підприємстві. 

Постановка завдання. Метою статті є поглиблення та подальший розвиток теоретико-
методологічних підходів до дослідження проблем розроблення та обґрунтування інноваційних 
стратегій підприємств системи газозабезпечення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Загострення ситуації на енергетичному ринку 
України, зокрема, і в його газовому секторі, обумовлює доцільність перегляду та переосмислення 
підходів стосовно можливості залучення до розробки родовищ та покладів, експлуатація яких ще 
порівняно недавно була нерентабельною.  

Існуюча ситуація у газовидобувному секторі, яка наразі характеризується стабілізацією річних 
обсягів видобування газу на рівні 18-20 млрд.м3, в подальшому визначатиметься ускладненням умов 
видобутку природного газу внаслідок виснаження запасів найбільш високої якості і зростання частки 
запасів низької якості з меншим потенціалом видобутку. Ці процеси охоплюють видобувні 
підприємства різних форм власності та супроводжуються стрімким зростанням обсягів споживання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та зростанням собівартості видобування газу. Для 
стабілізації обсягів видобування газу із традиційних родовищ впродовж двох наступних десятиріч 
газовидобувним підприємствам необхідно реалізувати масштабний комплекс заходів, значна частина 
яких має інноваційний характер [2, 3], Зокрема, мова йде про розроблення нових родовищ на суші, у 
тому числі дрібних (1-5 млрд. м3 запасів) і дуже дрібних (до 1 млрд. м3) за умови економічної 
доцільності такого розроблення; активне освоєння мілководного шельфу (глибина моря до 350 м); 
освоєння прибережної області Чорного й Азовського морів і дельт рік; впровадження ефективних 
технологій буріння на глибинах 6000–7000 м; підвищення віддачі пласта на наявних свердловинах. 

Значний потенціал нарощування видобутку газу криється у залученні до розробки покладів так 
званого «нетрадиційного газу», тобто газу глибоководного шельфу, газу щільних порід, сланцевого 
газу і метану вугільних пластів, що стало можливим завдяки розвитку техніки і технології видобування 
газу із нетрадиційних покладів, а також зростанню цін на традиційний газ, що дозволяє сьогодні 
забезпечувати рентабельний видобуток газу із нетрадиційних джерел [4].  

Сьогодні доволі складно формувати точні довгострокові прогнози динаміки видобування 
нетрадиційного газу, оскільки його розвідка в Україні знаходиться на початковому етапі і відсутній досвід 
видобування в промислових масштабах. По суті відсутні на сьогодні і техніка та технології для виконання 
таких робіт, які за своїм змістом та характером є інноваційними, а отже вимагатимуть залучення значних 
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інвестиційних ресурсів для проведення наукових досліджень та розробок. І тут важлива роль належатиме 
саме нафтогазовій науці, яка повинна озброїти виробництво інноваційними технологіями видобування газу 
з глибоководного шельфу, із щільних порід, сланцевих порід та вугільних пластів. 

Інноваційного розвитку сьогодні потребують і підприємства, що забезпечують транспортування і 
розподіл природного газу, зокрема, на основі використання новітніх технологій морського 
транспортування у скрапленому (LNG) та стиснутому (CNG) стані. 

Сучасна економічна наука трактує інноваційний розвиток як “… економічне зростання 
господарюючого суб’ єкта на основі розробки і реалізації нових або поліпшуючих технологій ” [5], як 
“ланцюг реалізованих нововведень, який пов’язаний з трансформацією наукових знань, ідей, відкриттів та 
існуючих технологій в нові або удосконалені продукти, а також в ході реалізації якого формується модель 
розвитку, перетворення і використання суспільних, природних і економічних ресурсів” [6]. 

Більш повне та системне визначення сутності інноваційного розвитку підприємства, на наш погляд, 
запропоновано у роботі Пілявоз Т.М. [7, с. 190], відповідно до бачення якої “інноваційний розвиток 
підприємства – це процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до збалансованого 
інноваційного стану під впливом синергетичної дії зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають 
стійкість організаційно-функціональної системи підприємства в умовах ринкової економіки, який 
характеризується результатом якості, досягнутим в залежності від інтенсивності та швидкості інноваційних 
процесів на підприємстві ”. Таким чином, з позицій процесуального підходу інноваційний розвиток слід 
розглядати як певну сукупність взаємопов’язаних стадій чи етапів, які у теорії менеджменту асоціюються та 
перекликаються з функціями управління. В дослідженнях Ілляшенка С.М. [8] інноваційний процес 
розглядається як “…процес створення (розроблення та виготовлення) і комерціалізації новацій, що втілені 
в нові продукти, технології, методи управління тощо, які мають споживчу цінність” та “…охоплює 
маркетингові і прикладні наукові дослідження, планування, розроблення, виготовлення і просування 
інновацій (комерціалізацію новацій) на ринок тощо”.  

В існуючій літературі здебільшого виділяють дві принципові схеми (стратегії) інноваційного 
процесу: стратегію втягування інновацій ринком та стратегію проштовхування інновацій на ринок, які 
на практиці доволі часто застосовуються підприємствами, що працюють у газовому секторі. При цьому 
за даними [9], близько 75 % інновацій є безпосереднім "породженням ринку", тобто при їх розробленні 
виходять із потреб ринку.  

Особливістю переважної більшості підприємств системи газозабезпечення є статичний характер 
їх продукції (видобутого газу та супутніх вуглеводневих продуктів або ж послуг з транспортування, 
розподілу та зберігання). Відтак, інноваційні процеси концентруються не довкола товарів та послуг, а 
довкола процесів їх виробництва, охоплюючи техніку та технології, а також соціально-економічну та 
управлінську сфери.  

Відомо, що залучення інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення власними 
силами реалізується через систему інноваційного менеджменту, яку традиційно прийнято розглядати 
в якості однієї із підсистем менеджменту, що забезпечує управління інноваційними процесами на 
підприємстві. Відповідно елементами функціонального інноваційного менеджменту виступають 
економічні, мотиваційні, організаційні і правові засоби, методи і форми управління інноваційною 
діяльністю конкретного об'єкта управління, які підпорядковуються меті одержання найоптимальнішим 
способом економічних результатів цієї діяльності. 

Серед найактуальніших завдань інноваційного менеджменту підприємств системи 
газозабезпечення ми б виділили: 

- оновлення техніки і технологій виробництва; 
- оновлення і створення нових виробничих систем; 
- підвищення ефективності виробничої діяльності шляхом забезпечення зростання 

продуктивності праці персоналу і зниження всіх видів витрат; 
- розроблення і реалізацію стратегії і тактики боротьби за лідерство на основі концентрації 

зусиль і ресурсів на найперспективніших напрямах розвитку техніки, технології, потреб тощо; 
- підпорядкування діяльності всіх виробничих підрозділів режиму постійної генерації, залучення 

та впровадження нововведень. 
За рахунок вирішення зазначених завдань досягається поступальний, збалансований та 

ефективний розвиток підприємства, необхідний рівень його конкурентоспроможності та економічної 
стійкості.  

Що стосується техніко-технологічної сфери впровадження та управління інноваціями 
підприємств системи газозабезпечення, то можна сформувати декілька альтернативних стратегій 
інноваційного розвитку, які відрізняються як рівнем витрат, так і глибиною наукового опрацювання 
інноваційних рішень.  

Вибір стратегії також залежатиме від виду та масштабів економічної діяльності підприємства, 
його репутації, загроз з боку конкурентів, інтенсивності ринкового попиту на продукцію, роботи та 
послуги, специфіки державного регулювання цін тощо. При виборі інноваційної стратегії у техніко-
технологічні сфері доцільно, на наш погляд, застосувати методологічний прийом побудови матриці 
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стратегій, розмежовуючи елементи матриці за такими ознаками як рівень витрат на розроблення 
(придбання) і впровадження новацій та якісний характер нововведень (рівень наукової новизни 
новацій) (рис. 1). При цьому інноваційні стратегії тісно переплітатимуться з маркетинговими 
стратегіями, що обумовлюється вимогами ринку.  

 
Рівень витрат на розроблення (придбання) та впровадження нововведень 

 Низькі витрати  Високі витрати  

Н
и
з
ь
ки
й

 

СТРАТЕГІЯ 
“проби пера” або “попередньої розвідки” 

- фінансові можливості підприємства обмежені; 
- обмежені можливості розроблення новацій 
всередині підприємства; 
- зовнішні новації високого рівня відсутні або ж 
підприємство не володіє можливостями їх 
придбання; 
- у запровадженні нововведень більше 
зацікавлені самі виробники;  
- опосередкована зацікавленість спо-живачів 
обумовлена можливим не-значним зниженням 
цін і тарифів; 
- обсяги виробництва залишаються практично 
незмінними. 
- рівень ризику мінімальний. 

СТРАТЕГІЯ 
“розширення границь ринку”  

- фінансові можливості підприємства дозволяють 
впроваджувати одночасно цілий ряд нововведень, 
у тому числі на різних виробничих об’єктах; 
- зростання обсягів виробництва за рахунок 
масштабного удосконалення виробничих процесів 
створює нові можливості щодо виходу на нові 
споживчі сегменти ринку; 
- менеджери підприємства не вважають за 
доцільне витрачати значні кошти на розроблення 
високовартісних новацій з високим рівнем наукової 
новизни; 
- помірний рівень ризику. 
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СТРАТЕГІЯ 
“ точкової концентрації на удосконаленні 

виробництва” 
 
- фінансові можливості підприємства обмежені; 
- менеджери готові витрачати обмежені кошти на 
розроблення (придбання) та послідуюче 
впровадження високотехнологічних інновацій, які 
потенційно здатні забезпечити високий 
економічний результат, однак в силу 
обмеженості фінансування кількість таких 
нововведень суттєво обмежена (одно-два 
нововведення); 
- існує високий рівень невизначеності майбутніх 
результатів; 
- дана стратегія дозволяє забезпечити 
удосконалення якогось окремого елемента 
виробництва; 
- помірний або значний рівень ризику. 

СТРАТЕГІЯ 
“ активного технологічного розвитку” 

 
- підприємство займає активну позицію 
намагаючись залучити якомога більше інновацій 
високого наукового рівня; 
- фінансові обмеження не грають вирішальної ролі, 
оскільки менеджери вважають найкращою 
альтернативою максимальне залучення інновацій; 
- стратегія зорієнтована на значне підвищення 
техніко-технологічного рівня виробництва і за 
рахунок цього – збільшення обсягів виробництва, 
розширення границь ринку та випередження 
конкурентів 
- високий рівень ризику. 
 

 
Рис. 1. Матриця інноваційних стратегій підприємств системи газозабезпечення 

Джерело: розроблено автором 
 
Стратегію “проби пера” або “попередньої розвідки” доцільно застосовувати підприємствам, які 

тільки виходять на даний ринок або перебувають на ньому відносно недовгий час. Це можуть бути 
невеликі за розмірами та масштабами діяльності бурові та газовидобувні підприємства, територіальні 
газорозподільні підприємства тощо. Цю стратегію можуть застосовувати і інші підприємства особливо 
за умови обмеженості фінансових ресурсів, а також якщо виробничі процеси характеризуються 
значним рівнем технологічної статичності. Дуже часто цю стратегію сповідують державні 
підприємства, які працюють на сегментах ринку з високим рівнем монополізму, а також підприємства з 
обмеженим внутрішнім потенціалом генерації нововведень. Практичні наслідки реалізації цієї стратегії 
полягають у помірному (незначному) удосконаленні техніки і технології виробництва, що дозволяє 
скоротити витрати ресурсів, у тому числі і енергетичних, компенсувати падіння обсягів газовидобутку 
із старих родовищ шляхом застосування інноваційних технологій впливу на продуктивні пласти, в 
окремих випадках досягти зниження собівартості видобування газу та супутньої вуглеводневої 
продукції. Ще однією особливістю цієї стратегії є те, що вона може застосовуватися впродовж 
обмеженого часового періоду на окремих стадіях життєвого циклу підприємства.  

Стратегія “розширення меж ринку” передбачає поміркований підхід щодо розроблення 
(придбання) та впровадження новацій, за якого менеджери підприємства надають перевагу 
масштабному впровадженню нововведень одночасно на багатьох виробничих об’єктах. При цьому 
використовуються нововведення не революційного, а поміркованого поліпшуючого характеру, які 
дозволяють отримати хоча і не високий, однак помітний економічний результат. Значні масштаби 
впровадження нововведень вимагають високих витрат, однак економічні результати, отримані від 
окремих виробничих об’єктів, слугують стимулом для вибору цієї стратегії. Для прикладу 
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газовидобувне підприємство може прийняти рішення про одночасне проведення інноваційних заходів 
із активації впливу на пласт на багатьох свердловинах родовища, яке перебуває на завершальних 
стадіях експлуатації. При цьому зростатимуть обсяги видобування газу, а отже підприємство 
пропонуватиме їх для продажу на нових сегментах ринку, розширюючи таким чином його кордони та 
відвойовуючи більшу частку ринку у конкурентів. Орієнтація на таку стратегію свідчить про стриманий 
підхід менеджерів до запровадження новацій, які характеризуються високим рівнем наукової новизни. 
Даний підхід виправданий у галузях та на виробництвах, де використовуються статичні технології, 
яким не властиві швидкі динамічні зміни. Це повною мірою стосується газовидобувних підприємств та 
підприємств трубопровідного транспорту газу, а також регіональних газорозподільних підприємств. До 
переваг цієї стратегії можна віднести помірний рівень ризику. 

Стратегія “точкової концентрації на удосконаленні виробництва” здійснюється в умовах 
фінансових обмежень, або ж коли менеджери підприємства не вважають за доцільне витрачати значні 
кошти на технологічні інновації. У даному випадку перевага надається варіанту розроблення або 
придбання та подальшого впровадження однієї чи двох інноваційних розробок високого рівня наукової 
новизни, які потенційно здатні забезпечити високий економічний результат. Дана стратегія 
характеризується помірним рівнем ризику, який в окремих випадках може бути і значним за умови, що 
нововведення не принесло очікуваних результатів.  

Стратегія “активного технологічного розвитку” відображає позицію системи менеджменту 
підприємства, що полягає у намірі залучити якомога більше інновацій високого наукового рівня. При 
цьому фінансові обмеження не грають вирішальної ролі, оскільки менеджери вважають найкращою 
альтернативою максимальне залучення інновацій. Таким чином, стратегія зорієнтована на значне 
підвищення техніко-технологічного рівня виробництва і за рахунок цього – збільшення обсягів 
виробництва, розширення меж ринку та випередження конкурентів. Зрозуміло, що така стратегія 
пов’язана із високими ризиками, проте, і потенційні результати можуть бути також високими. Таку 
стратегію доцільно застосовувати великим за розмірами та масштабами діяльності компаніям, які до 
того ж володіють значним рівнем монопольної влади. Для прикладу російське акціонерне товариство 
“Газпром” доволі часто застосовує таку стратегію, зокрема при реалізації програми будівництва 
терміналів зі скраплювання природного газу, проектів будівництва підводних газопроводів, оскільки 
такі проекти та програми вимагають масштабних технологічних інновацій. 

Висновки з даного дослідження. Успішні трансформації та розвиток підприємств системи 
газозабезпечення вимагають залучення значних інвестицій та масштабного застосування як 
інноваційних технологій, так і інноваційних моделей управління. Результатами дослідження 
встановлено, що вибір стратегії інноваційного розвитку підприємств газової галузі необхідно 
здійснювати з урахуванням виду та масштабів економічної діяльності підприємства, його репутації, 
загроз з боку конкурентів, інтенсивності ринкового попиту на продукцію, роботи та послуги, специфіки 
державного регулювання цін. Для обґрунтування інноваційних стратегій у техніко-технологічній сфері 
доцільно застосовувати методологію побудови матриці стратегій, розмежовуючи елементи матриці за 
такими ознаками як рівень витрат на розроблення (придбання) і впровадження новацій та якісний 
характер нововведень. 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙ 
 
Постановка проблеми. Існуючі сьогодні у вітчизняних агровиробників труднощі з матеріально-

технічним оновленням своїх виробничих потужностей пов’язані, по-перше, з дефіцитом фінансових 
ресурсів для реалізації інвестиційно-інноваційної діяльності, а по-друге, – з відсутністю розвинутого 
конкурентного ринку агроінновацій. Зосереджуючи увагу на першій із вказаних проблем, розуміємо, 
що брак власних коштів криється в незадовільному фінансовому становищі підприємств, а позикових 
– у високих відсоткових ставках по кредитуванню.  

На нашу думку, ефективне управління фінансовим становищем підприємства в поєднанні з 
вміло розробленою стратегією його інноваційної активності має позитивно впливати на ефективність 
господарювання будь-яких підприємств, у тому числі аграрних. При цьому особливої актуальності 
набуває виявлення резервів покращення фінансової стійкості, а як наслідок – пошук внутрішніх 
джерел фінансування агроінновацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективності інноваційної діяльності в 
аграрному секторі економіки є предметом досліджень цілої низки науковців. Серед них можна назвати 
таких авторів як: Андрійчук В.Г. [2], Білецька Н.В., Зубець М.В. [2], Клокар О.О. [4], Лаврук В.В., 
Майовець Є.Й., Мостовий Г.І. [5], Сичова М.О. [8], Сіренко Н.М. [7], Трегобчук В., Юрчишин В.В. [2] та 
ін. Проте, малодослідженим питанням у цій сфері сьогодні залишається взаємозв’язок ефективності 
фінансово-господарської та інноваційної діяльності аграрного підприємства. Тому особливої уваги 
заслуговує моделювання вказаного взаємозв’язку із застосуванням інтегральних методик. 

Постановка завдання. Метою статті є формування методичного підходу до інтегральної оцінки 
фінансово-економічного становища аграрних підприємств з позиції його взаємозв’язку із ефективністю 
інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна діяльність будь-яких підприємств в 
переважній більшості випадків передбачає реалізацію заданого обсягу інвестицій, адже сама по собі 
інновація виступає в ролі товару (інноваційного продукту), за який потрібно платити кошти. Зважаючи 
на наявний сьогодні у аграрних підприємств дефіцит фінансових ресурсів, важливим моментом 
здійснення підприємствами інноваційно-інвестиційної діяльності можна вважати підвищення 
фінансової стійкості підприємств як індикатора наявності у нього достатнього розміру власних 
фінансових ресурсів.  

Поряд із цим, не слід забувати і про інші характеристики фінансового становища підприємства, 
які також можуть бути індикаторами наявності у підприємства фінансових ресурсів (ліквідність, 
платоспроможність, ділова активність тощо). 

Тому, зважаючи на наявність певного набору аналітичних процедур, перед здійсненням будь-
яких інновацій у підприємство (оцінка періоду окупності, потенційної доходності тощо) вважаємо за 
потрібне проводити додаткову оцінку такої ефективності у прив’язці, перш за все, до фінансової 
стійкості підприємства. Тобто, ми певні, що оцінка можливого впливу інноваційно-інвестиційних 
проектів на фінансову стійкість допоможе більш якісно приймати рішення щодо впровадження тих чи 
інших проектів (буде додатковим критерієм відбору таких проектів). У зв’язку з цим, пропонується 
комплексна інтегральна оцінка фінансової стійкості та пов’язаних з нею господарських показників 
сільськогосподарських підприємств на основі критерію максимізації сукупного значення показника.  

Привабливість того чи іншого інноваційно-інвестиційного проекту можна визначати як узагальнену 
сукупність умов і результатів реалізації такого проекту, які формуються під впливом дії різноманітних 
зовнішніх і внутрішніх факторів, з позиції їх відповідності критеріям і умовам ефективності, а також системі 
цінностей і пріоритетів конкретного інвестора. На нашу думку, такими критеріями можуть виступати 
показники фінансової стійкості підприємства, а також пов’язані з ними групи показників оцінки фінансово-
економічного стану підприємств. Мова йде, зокрема, про показники рентабельності капіталу та окремих 
його частин, а також ліквідності і платоспроможності, майнового положення, ділової активності. 

У таблиці 1 наведено відповідні групи показників для пропонованої інтегральної оцінки доцільності 
реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. В ній зібрано показники, динаміка яких в часі має бути 
позитивною, тобто покращення яких за рахунок абсолютного збільшення показника позитивно впливає на 
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фінансову стійкість підприємства зокрема, та фінансово-економічне положення в цілому.  
Таблиця 1  

Параметри інтегральної оцінки впливу інноваційно-інвестиційних проектів на фінансову 
стійкість аграрних підприємств 

 

Групи показників 
Вагомість 

груп показників, 
% 

Показники в групах Вагомість 
показників, % 

Напрямок 
оптимізації 

Коефіцієнт автономії 40 max 
Маневреність власних оборотних коштів 20 max 
1/Коефіцієнт поточних зобов’язань 20 max 
1/Коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів 10 max 

Фінансова 
стійкість 40 

1/Індекс постійного активу 10 max 
Рентабельність капіталу 30 max 
Рентабельність власного капіталу 30 max 
Рентабельність оборотних активів 20 max 

Прибутковість 20 

Рентабельність продаж 20 max 
Коефіцієнт придатності основних засобів 30 max 
Коефіцієнт оновлення 30 max 
1/Коефіцієнт вибуття 20 max 

Майнове 
положення 10 

Питома вага активної частини основних 
засобів 20 max 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 40 max 
Коефіцієнт проміжного покриття 30 max 
Коефіцієнт загального покриття 20 max 

Ліквідність і 
платоспро-
можність 

10 

1/Коефіцієнт заборгованості 10 max 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 

30 max 

Коефіцієнт оборотності запасів 30 max 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 30 max 

Ділова 
активність 

10 

Коефіцієнт оборотності грошових коштів 10 max 
Прибуток на 1га площі 40 max 
Витратомісткість матеріальних ресурсів на 1 
га площі 30 max 

Показники 
ефективності 
ведення 
сільського 
господарства 

10 
Витратомісткість трудових ресурсів на 1 га 
площі 30 max 

 
Частина показників у таблиці наведена із зворотною інтерпретацією (1/показник), тому що за 

встановленого критерію максимізації їх пряма зміна в напрямку зростання негативно впливає на 
фінансово-економічний стан підприємства. Наприклад, якщо розглядати коефіцієнт вибуття основних 
засобів, то за умови максимізації найбільше значення коефіцієнта має вказувати на його 
ефективність. Проте ми знаємо, що цей показник повинен зводитися до мінімуму (умовно значення 
коефіцієнта в 0,1 краще, ніж значення коефіцієнта в 0,15). При цьому, зворотні значення показника 
(1/0,1=10 та 1/0,15=6,7) дозволяють за критерієм максимізації вибрати дійсно кращий показник (яким в 
нашому випадку є 0,1, а його зворотнім значенням максимальне число 10). 

З табл. 1 видно, що показники, які включені у розрахункові групи, охоплюють основні аспекти 
фінансово-економічної діяльності підприємства, при цьому показникам, що характеризують фінансову 
стійкість, відведена порівняно більша бальна оцінка. Порівняння інтегрального показника в базовому та 
проектному варіантах дозволить визначити, наскільки позитивно чи негативно впливає даний інноваційний 
проект на фінансову стійкість підприємства (чи зміцнить ще більше, чи, навпаки, погіршить).  

Для цього нами пропонується використання наступної шкали відносної зміни проектного 
показника порівняно з базовим варіантом (табл. 2). 

Крім того, порівняння показників по ряду проектів дає можливість вибрати максимально 
ефективний з пропонованих варіантів. 

На конкретних прикладах діяльності окремих сільськогосподарських підприємств Південного 
регіону покажемо практичну значимість пропонованої інтегральної методики. Вихідна інформація для 
аналізу наведена у таблиці 3 [3]. 

На основі даних табл. 3, спочатку розраховано базовий рівень інтегрального показника 
фінансової стійкості (табл. 4), а потім – проектного показника за умови, що для всіх підприємств 
запропоновано однаковий інноваційний проект (табл. 5-6). 
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Таблиця 2 
Шкала порівняння базових і проектних значень інтегрального показника 

 
Шкала зміни 
показника, % Інтерпретація зміни показника 

Будь-яка негативна 
динаміка 

Проект однозначно відкидається як такий, що погіршує фінансову стійкість 
підприємства, що, в свою чергу, може привести до зростання ймовірності банкрутства 

Зростанні від 1 до 
25% 

Проект слабо ефективний з позиції зміцнення фінансової стійкості та подальшого 
нарощення потенціалу власного капіталу підприємства 

Зростання від 25 до 
50% 

Проект більш-менш ефективний, але ще не дає достатньої впевненості в зміцненні 
фінансової стійкості  

Зростання від 50 до 
75% 

Проект достатньо ефективний, можна його приймати, але можна спробувати пошукати 
і більш ефективні проекти 

Зростання більше 
75% 

Проект однозначно ефективний і має бути реалізований, оскільки одночасно гарантує 
вагоме зміцнення фінансової стійкості 

 
Таблиця 3 

Вихідна інформація для розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості 
сільськогосподарських підприємств Південного регіону (на 31.12.2011р.), тис. грн. 

 
Показники ВАТ 

 «Зелений гай» 
ПАТ 

«Долинка» 
ПАТ 

«Южний» 
ПрАТ 

«Обрій» 
Активи 78460 36147 51777 4499 

Власний капітал 47516 5313 24888 1924 

Оборотні активи 24924 9036 11735 1741 

Необоротні активи 53535 27111 40042 2758 

Зобов’язання 30944 30834 26889 2575 

Поточні зобов’язання 30944 29658 23384 2575 

Довгострокові зобов’язання 0 1176 3505 0 

Чистий прибуток 1212 -1886 -782 -1065 

Чистий дохід від реалізації продукції 25651 4158 14189 1169 

Залишкова вартість основних засобів 39706 4969 26087 2758 

Первісна вартість основних засобів 71795 12063 45836 5459 
Вартість введених в дію протягом року 
основних засобів 15536 774 4855 526 

Вартість виведених протягом року основних 
засобів 1179 152 91 427 

Вартість активної частини основних засобів 6076 626 4245 288 

Грошові кошти 62 35 6 14 

Дебіторська заборгованість 5218 4439 10225 406 

Запаси 19644 4562 1504 1321 

Матеріальні витрати за рік 14377 6760 4205 1589 

Трудові витрати за рік 7483 3297 4720 230 
Площа використовуваних 
сільськогосподарських угідь, га 3266 6628 2505 617 

 
Таблиця 4 

Оцінка базового інтегрального рівня фінансової стійкості сільськогосподарських 
підприємств Південного регіону  

 

Показники в групах та їх вагомість ВАТ  
«Зелений гай» 

ПАТ 
«Долинка» ПАТ «Южний» ПрАТ 

«Обрій» 
1 2 3 4 5 

1. Фінансова стійкість     

Коефіцієнт автономії, 40 0,24 0,06 0,19 0,17 

Маневреність власних оборотних коштів, 20 -0,03 -0,82 -0,12 -0,09 

1/Коефіцієнт поточних зобов’язань, 20 0,2 0,21 0,23 0,2 

1/Коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів, 10 

0 0,45 0,71 0 

1/Індекс постійного активу, 10 0,09 0,02 0,06 0,07 
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продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 

Сумарне значення показника по групі 0,51 -0,08 1,07 0,35 

Коефіцієнт вагомості групи 0,4 0,4 0,4 0,4 

Скориговане сумарне значення по групі 0,20 -0,03 0,43 0,14 
2. Прибутковість     

Рентабельність капіталу, 30 0,00 -0,02 0,00 -0,07 

Рентабельність власного капіталу, 30 0,01 -0,11 -0,01 -0,17 

Рентабельність оборотних активів, 20 0,01 -0,04 -0,01 -0,12 

Рентабельність продаж, 20 0,01 -0,09 -0,01 -0,18 

Сумарне значення показника по групі 0,03 -0,25 -0,04 -0,54 

Коефіцієнт вагомості групи 0,2 0,2 0,2 0,2 

Скориговане сумарне значення по групі 0,01 -0,05 -0,01 -0,11 
3. Майнове положення     

Коефіцієнт придатності основних засобів, 30 0,17 0,12 0,17 0,15 

Коефіцієнт оновлення, 30 0,06 0,02 0,03 0,03 

1/Коефіцієнт вибуття, 20 12,18 15,87 100,74 2,56 
Питома вага активної частини основних засобів, 
20 

0,03 0,03 0,03 0,02 

Сумарне значення показника по групі 12,44 16,04 100,97 2,76 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 1,24 1,60 10,10 0,28 
4. Ліквідність і платоспроможність     

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт проміжного покриття, 30 0,05 0,05 0,13 0,05 

Коефіцієнт загального покриття, 20 0,16 0,06 0,10 0,14 

1/Коефіцієнт заборгованості, 10 0,15 0,02 0,09 0,07 

Сумарне значення показника по групі 0,37 0,12 0,32 0,26 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 0,04 0,01 0,03 0,03 
5. Ділова активність     

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості, 30 1,47 0,28 0,42 0,86 

Коефіцієнт оборотності запасів, 30 0,39 0,27 2,83 0,27 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості, 30 0,25 0,04 0,18 0,14 

Коефіцієнт оборотності грошових коштів, 10 41,37 11,88 236,48 8,35 

Сумарне значення показника по групі 43,49 12,48 239,91 9,62 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 4,35 1,25 23,99 0,96 
6. Показники ефективності ведення 

сільського господарства     

Прибуток на 1га площі, 40 0,15 -0,11 -0,12 -0,69 

Віддача матеріальних ресурсів з 1 га площі, 30 0,54 0,18 1,01 0,22 

Віддача трудових ресурсів з 1 га площі, 30 1,03 0,38 0,90 1,52 

Сумарне значення показника по групі 1,71 0,45 1,79 1,06 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 0,17 0,04 0,18 0,11 
Сумарне значення скоригованого 
інтегрального показника фінансової стійкості 6,01 2,83 34,72 1,40 

 
За даними табл. 4 можемо зробити висновок, що найвищий рівень фінансової стійкості 

досягнуто на ПАТ «Южний», а найнижчий – на ПрАТ «Обрій». Виходячи з цього, будь-який 
інноваційний проект принесе більшу віддачу на першому підприємстві і меншу – на другому. 

Якщо повернутися до інноваційного проекту, що прийнятий в розрахунках таблиць 5 та 6, то 
передбачається впровадження на сільськогосподарську техніку радіостанцій CLAAS GPS COPILOT, 
постачальником яких обрано АгроІТ [1]. Вказане обладнання встановлюється на техніці з метою 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППРРООММООЖЖННІІССТТЬЬ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ   
 

 64 

оптимізації продуктивності праці. До основних характеристик віднесено:  
- має можливість працювати на двох безкоштовних сигналах; 
- має пам’ять на 35 годин роботи; 
- покращена точність GPS; 
- встановлюється на будь-яку техніку (МТЗ, ХТЗ); 
- багатомовне меню, в т.ч. російська та українська мови; 
- ідеальне для внесення добрив та оприскування; 
- можлива робота вночі за обмеженої видимості; 
- точність +/- 15 см; 
- дозволяє робити замір площі поля; 
- прибор визначає своє місцезнаходження 10 разів в секунду. 
Вартість однієї одиниці обладнання становить 1300 євро (13,6 тис. грн.). 
Виробник обладнання дає такі види гарантій економії коштів: 
- внесення добрив – 2,36-9,5 євро/га; 
- обробка грунту – 0,56-1,47 євро/га; 
- внесення вапняку – 11,5 євро/га; 
- внесення рідких органічних добрив – 2,49-3,25 євро/га; 
- заготівля зелених кормів – 1,4-2,65 євро/га. 
З урахуванням вказаних економій на витратах (на основі їх середніх показників) нами 

розраховано прогнозні інтегральні показники фінансової стійкості (табл. 5)  
Таблиця 5 

Оцінка проектного інтегрального рівня фінансової стійкості сільськогосподарських 
підприємств Південного регіону  

 
Показники в групах та їх вагомість ВАТ «Зелений 

гай» 
ПАТ 

«Долинка» 
ПАТ 

«Южний» 
ПрАТ  

«Обрій» 
1 2 3 4 5 

1. Фінансова стійкість     

Коефіцієнт автономії, 40 0,24 0,08 0,19 0,17 

Маневреність власних оборотних коштів, 20 -0,03 -0,59 -0,13 -0,09 

1/Коефіцієнт поточних зобов’язань, 20 0,21 0,21 0,25 0,22 

1/Коефіцієнт довгострокового залучення позикових 
коштів, 10 

0 0,44 0,46 0 

1/Індекс постійного активу, 10 0,09 0,03 0,06 0,07 

Сумарне значення показника по групі 0,50 0,15 0,83 0,37 

Коефіцієнт вагомості групи 0,4 0,4 0,4 0,4 

Скориговане сумарне значення по групі 0,20 0,06 0,33 0,15 

2. Прибутковість         

Рентабельність капіталу, 30 0,01 0,00 0,00 -0,06 

Рентабельність власного капіталу, 30 0,01 -0,01 0,00 -0,13 

Рентабельність оборотних активів, 20 0,02 -0,01 0,00 -0,10 

Рентабельність продаж, 20 0,02 -0,01 0,00 -0,15 

Сумарне значення показника по групі 0,05 -0,03 -0,01 -0,45 

Коефіцієнт вагомості групи 0,2 0,2 0,2 0,2 

Скориговане сумарне значення по групі 0,01 -0,01 0,00 -0,09 

3. Майнове положення         

Коефіцієнт придатності основних засобів, 30 0,17 0,13 0,18 0,16 

Коефіцієнт оновлення, 30 0,01 0,01 0,01 0,01 

1/Коефіцієнт вибуття, 20 298,06 49,88 174,09 57,31 

Питома вага активної частини основних засобів, 20 0,04 0,04 0,04 0,04 

Сумарне значення показника по групі 298,28 50,06 174,33 57,52 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 29,83 5,01 17,43 5,75 

4. Ліквідність і платоспроможність         

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт проміжного покриття, 30 0,05 0,05 0,14 0,05 

Коефіцієнт загального покриття, 20 0,16 0,06 0,10 0,14 

1/Коефіцієнт заборгованості, 10 0,15 0,02 0,09 0,08 
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продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 

Сумарне значення показника по групі 0,36 0,14 0,33 0,27 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 0,04 0,01 0,03 0,03 

5. Ділова активність         

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, 30 1,47 0,28 0,42 0,86 

Коефіцієнт оборотності запасів, 30 0,39 0,27 2,83 0,27 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, 
30 

0,25 0,04 0,19 0,15 

Коефіцієнт оборотності грошових коштів, 10 41,85 12,02 239,20 8,44 

Сумарне значення показника по групі 43,96 12,62 242,63 9,72 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 4,40 1,26 24,26 0,97 

6. Показники ефективності ведення сільського 
господарства 

        

Прибуток на 1га площі, 40 0,25 -0,02 -0,03 -0,59 

Віддача матеріальних ресурсів з 1 га площі, 30 0,57 0,25 1,20 0,25 

Віддача трудових ресурсів з 1 га площі, 30 1,04 0,38 0,91 1,54 

Сумарне значення показника по групі 1,86 0,61 2,08 1,19 

Коефіцієнт вагомості групи 0,1 0,1 0,1 0,1 

Скориговане сумарне значення по групі 0,19 0,06 0,21 0,12 
Сумарне значення скоригованого інтегрального 
показника фінансової стійкості 

34,66 6,40 42,27 6,93 

 
У табл. 6 здійснено порівняння базового та проектного значення інтегрального показника по 

підприємствах.  
Таблиця 6 

Порівняння базового та проектного інтегрального показників 
 

Показники ВАТ 
«Зелений 

 гай» 

ПАТ 
«Долинка» 

ПАТ 
«Южний» 

ПрАТ  
«Обрій» 

Базовий варіант 6,01 2,83 34,72 1,4 
Проектний варіант 34,66 6,40 42,27 6,93 
Абсолютне відхилення проектного від базового (+,-) +28,65 +3,57 +7,55 +5,53 
Відносне відхилення, % +476,71 +126,15 +21,75 +395,0 

 
За отриманими відхиленнями робимо висновок, що найбільш ефективним даний інноваційний 

проект виявився на ВАТ «Зелений гай». 
Отже, з проведених розрахунків видно, що по всіх досліджених підприємствах проектне 

значення інтегрального показник виросло порівняно з базовим, що підтверджує ефективність даного 
інноваційного рішення. У той же час, ефективність таких інновацій на різних підприємствах неоднаково 
вплинула на фінансову стійкість підприємств.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, розроблена інтегральна методика оцінки 
фінансової стійкості аграрних підприємств з позиції її взаємозв’язку з інноваційно-інвестиційною 
діяльністю дозволяє приймати більш якісні управлінські рішення щодо доцільності реалізації тих чи 
інших інноваційних проектів. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО МІКРОСЕРЕДОВИЩА 
ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Постановка проблеми. Стан зовнішнього середовища розглядається як фактор, що визначає 

специфіку структури і соціальних відносин в організації, зумовлюючи і визначаючи логіку організаційного 
розвитку та інших форм організаційних змін. Багатофакторний склад проявів зовнішнього середовища на 
діяльність підприємства визначає передумови формування різноманітних моделей зовнішнього 
середовища. Саме тому діяльність будь-якого підприємства неможлива без наперед чітко визначених 
орієнтирів, реалізація яких залежить від зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Таким чином, необхідно зазначити, що питання розвитку підприємства на сьогодні є досить 
актуальним і вимагає врахування об'єктивних (зовнішніх) і суб'єктивних (внутрішніх) передумов 
вирішення його завдань. Поточний (внутрішній) стан суб'єкта господарювання є свого роду 
індикатором необхідності змін, які потрібно провадити як на рівні окремого підприємства, так і на рівні 
середовища, у якому воно функціонує і планує розвиватися. Як правило, зовнішньому середовищу у 
процесі управління діяльністю підприємств приділяється незначна увага, з огляду на те, що його 
чинники є важко прогнозованими і на них підприємство має обмежений вплив. Однак, ігнорування 
об'єктивних чинників функціонування і розвитку підприємств може призвести до непередбачуваних 
негативних (кризових) явищ. Застосування методик стратегічного аналізу, зокрема PEST, SWOT, у 
більшості випадків базується на суб'єктивних експертних оцінках впливу чинників зовнішнього 
середовища, і їх не завжди достатньо, щоб визначити, які загрози є найбільш суттєвими чи як можна 
використати отриману інформацію для цілей планування майбутнього розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес до вивчення проблем відповідних 
процедур, процесів, методів, дій та рішень щодо стратегічного аналізу зовнішнього середовища має 
широкий прояв за кордоном і підкріплений ґрунтовною теоретичною базою, що розроблена західними 
вченими – І. Ансоффом, який запропонував модель і низку систематизованих схем, за допомогою яких 
виділено етапи прийняття та виконання стратегічно важливих для підприємства рішень. У працях 
П. Ф. Друкера, Б. Карлофа, У. Кінга, А.Дж. Стрікленда, А. А. Томпсона та інших здебільшого 
представлялись і аналізувались чисельні практичні приклади для маневрування підприємства, що 
визначається діями постачальників, споживачів, діючих і потенційно можливих конкурентів у певній 
галузі. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера є цінним концептуальним інструментом для 
систематичної діагностики основних конкурентних чинників, що впливають на ринок і визначення 
ступеня впливу кожної з них. У Гарварді була розроблена одна з перших моделей стратегічного 
аналізу, авторами якої є професори Е.П. Лернед, К.Р. Крістенсен, К.П. Ендрю, В.Р. Гут, яка зараз 
відома під агрономічною назвою SWOT.  

Тому, в основному, у економічній літературі в центрі стоїть не підприємство, а ринки, у яких 
діє чи з якими взаємодіє підприємство. Тому, важливе значення у забезпеченні розвитку 
підприємств має врахування причин об'єктивного характеру, які виявляються через зміни у 
зовнішньому середовищі, а саме зміни, які раптово настали у зовнішньому середовищі і 
впливатимуть на діяльність підприємства; зміни відносин із постачальниками, конкурентами, 
кредиторами, клієнтами, контрагентами, що призводить до коригування досягнутих раніше 
домовленостей або відмови від їх виконання. Необхідно зазначити, що конкретні цілі дослідження 
вимагають вибору певної груп чинників зовнішнього середовища.  
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Постановка завдання. Метою дослідження є визначення теоретичних і практичних засад 
дослідження впливу чинників зовнішнього мікросередовища на діяльність підприємств пивоварної галузі 
та виділення основних напрямків подолання їх негативного впливу в сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси взаємодії підприємства із зовнішнім 
середовищем постійні. Вони охоплюють усі сфери діяльності і здійснюються на стадіях стратегічного, 
тактичного й оперативного управління. Аналіз зовнішнього середовища передбачає структуризацію 
зовнішнього середовища на макросередовище і мікросередовище (безпосереднє оточення). 
В.А. Василенко, Т.І Ткаченко у підручнику зі стратегічного управління зазначають, що «зовнішнє 
середовище організації – це не тільки середовище реалізації її продукту, але це ще і сфера, що 
постійно надає нові можливості для розвитку бізнесу організації …крім того, кожен фактор ближнього 
зовнішнього середовища організації повинен бути одним з центральних об’єктів її спеціалізованого 
стратегічного дослідження» [5, с.98]. Автори статей і посібників із досліджуваної проблематики [1;3; 
4;8;9] зазначають, що рушійною силою розвитку є зміни у зовнішньому середовищі функціонування 
підприємства, які вимагають взаємопов'язаних змін внутрішнього середовища підприємства. Існує 
традиційна думка, що прийняття рішень і вибір лінії поведінки фірм практично завжди визначаються 
конкуренцією і ринковими умовами. Виробничі підприємства діють відповідно до конкурентних 
обставин і умов «попиту-пропозиції» ринку, тобто тих сил що знаходяться поза владою фірми. 

Макросередовище охоплює набір певних факторів, функціонування яких відбувається за 
власними законами, які є однаковими для всіх підприємств на певному ринку, але по-різному 
впливають на кожне підприємство. 

Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства. 
Оскільки виробниче підприємство визначають як систему, яка переробляє ресурси, то 
мікросередовище підприємства складається зі споживачів, постачальників, конкурентів та 
посередників. Ці групи контактують із підприємством безпосередньо, вплив цих груп, які становлять 
безпосереднє оточення підприємства, необхідно постійно прогнозувати та враховувати. Проте, 
важливо також і в певний спосіб впливати на суб'єкти мікросередовища, регулюючи свої відносини з 
партнерами на ринку. Тому фактори мікросередовища треба вважати відносно контрольованими. 

Постачальники – юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємство необхідними ресурсами 
для здійснення господарської діяльності [3, с. 42]. Постачальники матеріальних ресурсів – це організації, 
які забезпечують підприємства сировиною, матеріалами, запчастинами, готовими виробами, обладнанням 
тощо. Постачальники комунальних послуг забезпечують підприємства тепло-, водо- та енергоресурсами, 
організовують вивезення сміття тощо. Зважаючи на те, що об’єктом нашого дослідження обрано 
підприємства пивоварної галузі, здійснимо аналіз постачальників одного з найбільш відомих у 
Тернопільській області та за її межами виробників пива – ПАТ «Опілля», що поданий у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Аналіз мікросередовища ПАТ «Опілля» за групою факторів «Постачальники» 

 
Фактор Тенденція зміни Вплив на підприємство 

1. Постачальники сировини. Нестабільні поставки 
сировини. 

«-»: перебої в постачанні призводить до 
збільшення собівартості продукції; 
«+»: пошук нових постачальників. 

2. Постачальники матеріалів. Зростання цін на матеріали. «-»: перебої в сфері виробництва; 
«+»: пошук нових постачальників. 

3. Постачальники 
енергоресурсів. Подорожчання енергоносіїв. 

«-»: збільшення монополістів даній сфері; 
«+»:впровадження альтернативних джерел 
енергії. 

4.Постачальники фінансових 
ресурсів. Зростання ставок за кредит. «-»:низька платоспроможність; 

«+»:інші джерела фінансування. 

5.Постачальники технічних і 
технологічних ресурсів. 
 

Потреба в технічних 
ресурсах. 

«-»:висока вартість, що впливає на 
збільшення собівартості продукції 
«+»:вибір найоптимальніших постачальників 
за принципом «ціна-якість» 

Джерело: власна розробка автора 
 
Важливою є проблема вибору постачальників. Обираючи постачальників матеріально-технічних 

ресурсів, слід ураховувати низку чинників, у тому числі: відповідність виробничої потужності 
постачальників потребі підприємства в матеріалах, якість і ціну останніх, репутацію постачальника, його 
територіальну віддаленість та оперативність поставок, швидкість реакції на потреби покупця, умови 
розрахунків, можливість надання кредиту тощо. Ці характеристики постачальників ретельно аналізуються 
й вибирається той партнер, який забезпечує найліпші умови постачання за мінімальних витрат. 

Основними постачальниками ПАТ «Опілля» є: ТОВ «Полiссязернотранс» солод; ЗАТ 
«Артсервiс» – етикетка; ТОВ «Галмод» – кронекорок; ТОВ «Новоконтакт» – фiльтри; СГ ТОВ 
«Агрокомплекс» – ячмiнь; СГ ТОВ «Сидинiвка» – хміль [10]. 
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Споживачі (покупці) – це фірми і фізичні особи або їх групи, готові придбавати товари і послуги 
цієї фірми. Вони є найважливішою складовою мікросередовища фірми, оскільки їх наявність і 
здатність знаходити їх визначає само існування фірми і є умовою її виживання і розвитку. Споживачі, 
вирішуючи які товари і послуги для них бажані і за якою ціною, чинять величезний вплив на внутрішнє 
середовище фірми і результати її діяльності. Підприємству необхідно ретельно вивчати потреби та 
тісно співпрацювати із своїми споживачами, адже максимальне задоволення потреб цільової групи 
споживачів – це кінцева мета підприємства. Аналіз підприємства за групою факторів «Споживачі» 
можна прослідкувати з даних таблиці 2. 

Таблиця 2 
Аналіз мікросередовища ПАТ «Опілля» за групою факторів «Споживачі» 

 
Фактор Тенденції зміни Вплив на підприємство 

Споживачі: 
-пива 
 
-квасу 

Зростання вимог споживачів до 
якості продукції 
Відданість більш відомим маркам 

«-» Неможливість швидкого реагування на запити 
споживачів 
«+» Розширення асортименту продукції 
«-» Не високий попит на продукцію 
«+» Покращення якості продукції, розробка нової 
програми просування товару на ринок. 

Джерело: власна розробка автора 
 
Споживачі ПАТ «Опілля» – це у більшості чоловіки від 20 років, з середнім і високим рівнем 

доходів, які основну увагу віддають високій якості і смаковим властивостям з високим ступенем 
прихильності до торговельної марки. З-поміж всіх асортиментів пива мають намір придбати саме 
улюблений сорт з позитивним ставленням до продукції виробника. Споживачам пропонується 
широкий та різноманітний асортимент продукції, і кожен любитель цього напою може віднайти свій 
улюблений сорт пива виробництва ПАТ «Опілля».  

Завдяки тому, що пивзавод має власну солодовню, яка виготовляє різні види солоду, є 
можливість випускати як світлі, так і темні сорти пива. 

Конкуренти – це фірми, які змагаються з виробником за отримання переваги у покупців при 
продажі своєї продукції на ринку однотипних товарів. У багатьох випадках саме конкуренти 
визначають, яку продукцію і за якою ціною може продати ця фірма. Дії конкурентів безпосередньо 
впливають на ринкову поведінку і можливості виживання фірми в умовах конкурентної боротьби, 
шляхи і способи зміни нею свого потенціалу. 

На сьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство – майже вдвічі менше, ніж на початку 
1991 року, коли їх було 115. Певною мірою це пояснюється припиненням діяльності дрібних 
підприємств із невеликими обсягами виробництва, які не витримали конкуренції з потужними 
компаніями. Незважаючи на велику кількість виробників, погоду на вітчизняному ринку пива роблять 
чотири компанії: ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Сармат», компанія «САН Інтербрю» і компанія «В.В.Н.», які 
виробляють 94% загального об’єму пива, що дає підставу вважати ринок пива висококонцентрованим. 
У портфелях четвірки понад 30 бреднів і сотні найменувань пива. 

Фаворитом ринку довгий час була компанія з іноземним капіталом «САН Інтербрю Україна», що 
об'єднує три великі заводи (ВАТ «Пивзавод «Рогань», ЗАТ «Чернігівський пивзавод «Десна», ВАТ 
«Миколаївський пивзавод «Янтар»).  

Згідно з експертною оцінкою компанії «Укрпиво», виробництво пива за 2011 р. становить 305,2 
млн. дал., у тому числі по виробниках: компанія «САН Інтербрю» –84,7 млн. дал. (27,7%), ЗАТ 
«Оболонь» – 69,3 млн. дал. (22,7%), компанія «В.В.Н.» – 63,9 млн. дал. (20,9%), ЗАТ «Сармат» –13,2 
млн. дал. (4, 32%), ЗАТ «Бровар» –1 млн. дал. (0, 32%), ВАТ «Опілля» – 220 тис. дал. (0,07%) [10]. 

Отже, можна зробити висновок, що частка виробництва пива ПАТ «Опілля» на ринку пива є 
незначною – 0,07% порівняно з іншими виробниками, що вимагає удосконалення системи управління 
збутовою діяльністю підприємства. Аналіз конкурентів ПАТ «Опілля» поданий у таблиці 3. 

Посередники – це юридичні та фізичні особи, які допомагають підприємству просувати, 
розподіляти та продавати товари на ринку [3, с. 42]. На даний момент ПАТ «Опілля» співпрацює з 
компанією «Ант», яка продає пиво «Опілля» у різних областях Західної України. При формуванні 
каналів розподілу підприємству доцільно уникати великої кількості оптових посередників, саме тому 
використовують нульові, однорівневі (в основному, у Тернопільській області), дворівневі (на решті 
території України) канали посередників. 

Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища є процесом, за допомогою якого розробники 
стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації чинники, аби визначити 
можливості і загрози для фірми. Аналіз середовища – це дуже важливий для вироблення стратегії 
організації і складний процес, що вимагає уважного відстежування процесів, що відбуваються в 
середовищі, оцінки і встановлення зв'язку між чинниками, сильними і слабкими сторонами організації, 
а також можливостями і загрозами, які знаходяться у зовнішньому середовищі [4, с.41-46]. 
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Таблиця 3 
Аналіз мікросередовища ПАТ «Опілля» за групою факторів «Конкуренти» 

 
Фактор Тенденції зміни Вплив на підприємство 

Конкуренти: 
-ВАТ 
«Оболонь» 
 
- «Сармат» 

Розширення асортименту, 
виробництво безалкогольної продукції 
 
Запровадження нової упаковки ПЕТ SUPER 
ПАК, яка не дає повітрю проникнути через 
пляшку і окислити пиво.  

«-» Зниження цін, зменшення обсягів 
продажу. 
«+» Введення нових видів продукції 
 «-» Різні якісні характеристики основної 
продукції 
«+» Ширша товарна диференціація 

Джерело: власна розробка автора 
 
Основне призначення аналізу зовнішнього середовища полягає у визначенні можливостей і 

загроз, на шляху розвитку підприємства, а також його стратегічних альтернатив. 
Можливості – це позитивні тенденції та явища у зовнішньому середовищі, використання яких 

сприяє зростанню обсягу реалізації послуг. До них відносять: зниження податків, зростання доходів 
населення й підприємств, послаблення позицій конкурентів, розвиток інтеграції, зниження розмірів 
платежів при в'їзді до країни тощо. 

 Загрози – це негативні тенденції і явища у зовнішньому середовищі, які у разі відсутності 
адекватної реакції підприємства на них призводять до значного скорочення обсягу реалізації послуг. 
Зокрема, це – зниження купівельної спроможності населення й підприємств, загострення конкуренції 
на ринку, негативні демографічні зміни, тиск з боку владних структур, тощо [8, c.198-202]. 

Перелік можливостей і загроз включає як зважування факторів (для вимірювання значущості 
кожного фактора для даної організації), так і оцінку впливу фактора на організацію. 

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на 
матриці можливостей. Оцінювання впливу можливостей на діяльність ПАТ «Опілля» наведено у 
таблиці 4. Можливості, що потрапляють у поля «ВС», «ВП», «СС», мають велике значення для ПАТ 
«Опілля», і їх необхідно обов´язково використовувати. Можливості, що потрапляють у поля «CН», 
«НП», «НН», практично не заслуговують уваги організації. Стосовно можливостей, які потрапили на 
інші поля, керівництво повинно прийняти позитивне рішення про їх використання, якщо в організації є 
достатньо ресурсів.  

Таблиця 4 
Вплив можливостей на діяльність ПАТ «Опілля» 

 

Вплив на підприємство Імовірність 
використання 
можливості 

Сильний вплив Помірний вплив Низький вплив 

Висока імовірність 
ВС: розширення 
асортименту продукції 

ВП:проведення 
модернізації 

технологічного 
устаткування 

 ВН:розширення 
дилерської мережі 

Середня імовірність 
СС:збільшення 
прибутковості діяльності 

СП:підвищення рівня 
професійності кадрів 

CН: створення 
організаційної культури 

на підприємстві 

Низька імовірність 
НС: експорт продукції в 
країни близького та 
далекого зарубіжжя 

НП:економія на 
масштабах виробництва 

НН: прискорення 
зростання ринку 

Джерело: власна розробка автора 
 
Тому керівництву ПАТ «Опілля» слід використовувати і брати до уваги такі можливості як: 

розширення асортименту продукції, проведення модернізації технологічного устаткування, збільшення 
прибутковості діяльності, для покращення діяльності підприємства. 

Для оцінки загроз також застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на 
матриці загроз. Оцінювання впливу загроз на діяльність ПАТ «Опілля» наведено у таблиці 5. Загрози, 
які потрапляють на поля BP, ВК і CP, становлять дуже велику небезпеку для ВАТ «Опілля» і 
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потребують негайного й обов'язкового усунення. Загрози, що потрапили на поля ВВ, СК і HP, також 
повинні перебувати у полі зору вищого керівництва і бути усуненими в першочерговому порядку. 

Таблиця 5 
Вплив загроз на діяльність ПАТ «Опілля» 

 

Можливі наслідки загроз Імовірність 
реалізації загрози 

Руйнування Критичний стан Важкий стан Легкі удари 

Висока імовірність 
ВР: зміна потреб і 
смаків покупців. 

ВК:зниження рівня 
кваліфікації 

кадрового складу 

ВВ:зростаючий 
конкурентний тиск 

ВЛ:неспри-
ятлива 
політика 
уряду 

Середня імовірність  
СР:технологічне 
відставання 

СК:зростання 
продажу 

конкурентів 

СВ:зростання сили 
торгу в покупців і 
постачальникі 

СЛ:збільше-
ння рівня 

конкуренції в 
галузі. 

Низька імовірність 
HP:невдала 
інвестиційна 
політика 

НК:зниження 
попиту на 
продукцію 

НВ:несприятливі 
демографічні зміни 

НЛ: згасання 
ділового циклу 

Джерело: власна розробка автора 
 
Стосовно ж загроз, які містяться на полях НК, СВ і BЛ, то потрібен уважний і відповідальний 

підхід до їх усунення; при цьому не ставиться завдання їх першочергового усунення. Загрози, що 
потрапили на поля, які залишилися, також не повинні випадати з поля зору керівництва. Необхідно 
уважно стежити за їхнім розвитком.  

Для того, щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, підприємство повинно вміти 
прогнозувати те, які труднощі можуть виникнути на його шляху в майбутньому, і те, які можливості 
можуть відкритися для нього. 

Тому стратегічне управління, вивчаючи зовнішнє середовище, концентрує увагу на з’ясуванні 
того, які загрози та можливості містить у собі зовнішнє середовище. 

Для того, щоб успішно справлятися із загрозами та дійсно використовувати можливості, 
недостатньо тільки одного знання про них. Потрібно мати можливості протидіяти загрозам і володіти 
потенціалом для їх використання. Сильні та слабкі сторони підприємства в такій же мірі, як загрози та 
можливості, визначають умови успішного його існування. 

Висновки з даного дослідження. Отже, зовнішнє середовище являє собою об'єктивні обставини, 
фактори, що оточують підприємство в суспільстві (державі, світі), до яких воно мусить пристосовуватися. 
Усі вони можуть діяти позитивно або негативно та сприяють можливостям розвитку підприємства або 
створюють загрози для його діяльності. Їх необхідно постійно прогнозувати та враховувати.  

У даний час перед ПАТ «Опілля» стоїть завдання пристосуватись до змін факторів зовнішнього 
середовища, щоб, не втрачаючи потенціалу, мати змогу слідувати поставленим стратегічним цілям 
діяльності та виживати в довгостроковій перспективі. 
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ІНТЕРАКТИВНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ  
РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Підвищення ризикованості зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства є загрозою досягнення його стратегічних цілей та задач. Розуміння цього обумовлює 
використання в якості одного з оціночних та цільових параметрів стану підприємства характеристики 
«ризикостійкість».  

Визнається необхідним запровадження управління ризикостійкістю підприємств, під яким 
розуміється система принципів та методів розробки й реалізації управлінських рішень, спрямованих 
на формування у підприємств здатності до мінімізації негативного впливу ризик-факторів, 
забезпечення стійкого безперебійного функціонування, нейтралізації загроз та перешкод реалізації 
стратегічних цілей та завдань розвитку внаслідок їх дії.  

Для досягнення цільового рівня ризикостійкості підприємства мають розробляти та 
реалізовувати Програму забезпечення ризикостійкості, в якій визначається система заходів по 
протидії ризикоутворюючим факторам та подіям. Для підтримки розробки та впровадження Програми 
забезпечення ризикостійкості необхідний відповідний інструментарій, який би дозволяв оцінювати 
достатність та результативність заходів, які включені до складу Програми, їх наслідки з точки зору 
впливу на ризикостійкість та інші цільові характеристики підприємства. У якості такого інструмента 
пропонується використовувати інтерактивну бізнес-модель ризикостійкості. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблематика побудови та використання 
модельного інструментарію достатньо широко представлена у науковій та навчальній літературі. 
Модельний інструментарій активно пропонують фахівцями консалтингового бізнесу України та інших 
країн СНГ [7-10] у складі послуги «Розробка бізнес-планів» та (або) для прогнозування результатів 
функціонування бізнесу (послуга «Фінансове моделювання»).  

Наявний практичний досвід бізнес-моделювання узагальнено українським науковцем Ганечко 
І.Г. [11]. Зазначено, що моделі є потужним аналітичним інструментом при підготовці та здійсненні 
більшості корпоративних фінансових операцій. Вони можуть використовуватися як у процесі розробки 
інвестиційного проекту, так і в подальшому у якості інструменту бюджетування.  

Інтерактивні орієнтири бізнес-моделі ризикостійкості підприємства подані у роботах Зубова Л.В. 
[1], Єршова М.В. [2], Кайля В.Н. [3], Козлової Е.А. [4], Останкової Л.О.[5], яка відображає загальні 
можливості досягнення стратегічних цілей та завдань, ефективного рівноважного безперебійного 
функціонування, протистояння ризикам [6]. 

До невирішених частин даної проблеми слід віднести: по-перше, відсутність систематизації 
сутнісних характеристик бізнес-моделей та узагальненого опису методичних засад їх формування; по-
друге, непридатність використання описаних моделей для розв’язання завдання нашого дослідження 
– моніторингу та контролю рівня ризикостійкості підприємства.  

                                                 
1Науковий керівник: Лігоненко Л.О. - д.е.н., проф.  
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Постановка завдання. Мета статті – розкрити сутність поняття «інтерактивна бізнес-модель», 
визначити функціональні можливості та сферу можливого використання бізнес-моделей, розробити 
формат бізнес-моделі для цілей моніторингу та контролю ризикостійкості підприємства. 

Постановка завдання. Мета статті – розкрити сутність поняття «інтерактивна бізнес-модель», 
визначити функціональні можливості та сферу можливого використання бізнес-моделей, розробити 
формат бізнес-моделі для цілей моніторингу та контролю ризикостійкості підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючи публікації, які розкривають зміст 
та можливі сфери використання інтерактивних бізнес-моделей, необхідно констатувати їх наступні 
сутнісні характеристики. 

1. Інтерактивна бізнес-модель є інструментом проведення фінансово-економічного 
прогнозування та сценарного планування діяльності підприємства. Вона дозволяє генерувати різні 
сценарії, прораховувати їх економічні наслідки залежно від різноманітних факторів, які впливають на 
діяльність підприємства. Може розроблятися як в процесі бізнес-планування, так і окремо – залежно 
від потреб створення.  

2. Розроблена інтерактивна бізнес-модель підприємства є інструментом аналізу бізнес-ідей, 
пов’язаних з розвитком підприємства, джерелом отримання необхідних економічних та фінансових 
показників для корпоративних та бізнес-планів.  

3.  Інтерактивна бізнес-модель допомагає приймати зважені бізнес-рішення, утриматися від дій, 
які можуть привести до збитків або невірних стратегічних рішень. З її допомогою можна досліджувати 
тенденції зміни прибутку та рентабельності, грошових потоків, точки беззбитковості, структури доходів 
і витрат та інших показників, оцінювати потенціал та запас міцності бізнесу, виявляти його слабкі місця 
та ситуації, яких необхідно запобігати.  

4. Інтерактивна бізнес-модель являє собою моделювання результатів діяльності підприємства 
шляхом складання форм звітності, тобто відображає очікувані результати бізнесу у взаємопов'язаних 
фінансових формах. Обов’язкова частина бізнес-моделі – це фінансовий план розвитку бізнесу, який 
передбачає підготовку його типових складових – плану доходів та витрат, планового балансу та плану 
руху грошових коштів від реалізації проекту або діяльності. 

5. Інтерактивна бізнес-модель має передбачати можливість аналізу чутливості окремих 
результуючих параметрів господарювання до різних вхідних параметрів. Вона дозволяє оцінювати всі 
невизначеності, що виникають під час фінансового інвестування, розподілу ресурсів та прийнятті 
планових рішень. З її допомогою може здійснюватися фінансове моделювання, аналіз на основі 
сценаріїв та модельних експериментів, що дозволяє підприємствам краще розуміти тенденції галузі, 
загрози та можливості власного бізнесу, оцінювати потенційні ризики та розробляти можливі варіанти 
виключення таких ризиків. 

6. Розроблена інтерактивна бізнес-модель може використовуватися не тільки як фінансова 
модель інвестиційного проекту (розрахункові матеріали для підготовки фінансового розділу бізнес-
плану), а й як інструмент контролю ходу реалізації проекту, управління фінансами підприємства, 
управлінського обліку (бюджетування). 

7. Розробка інтерактивної бізнес-моделі передбачає проведення наступних етапів роботи: 
1) аналіз результатів господарської діяльності та фінансових потоків у передплановому періоді; 2) 
розробка моделей, які пов’язують вхідні дані з вихідними показниками; 3) моделювання та 
прогнозування фінансових потоків на майбутній період.  

8. При формуванні моделі обов’язково використовуються результати аналізу господарювання 
та стану фінансів підприємства, що є необхідним для обрахунку коефіцієнтів, які описують 
трансформацію «виручка – витрати – прибуток» для даного бізнесу, взаємозв'язок «виручка – активи – 
зобов'язання». На базі результатів попередньо проведеного аналізу визначаються планові параметри 
грошових потоків підприємства (звичайних та проектних) – обсяги, періодичність та тенденції 
формування та витрачання грошових коштів з різних джерел (на певні цілі).  

9. Бізнес-модель розробляється з максимальним ступенем деталізації планових параметрів, 
припущень та обмежень, що відповідає рівню управлінського обліку. Вона має дозволяти моделювати 
як чинники зовнішнього середовища (наприклад, появу нових конкурентів, зниження обсягів продажів), 
так і внутрішні – наприклад, відволікання фінансових ресурсів, втрати внаслідок ризикових подій та 
форс-мажорних обставин тощо.  

10. Кожна бізнес-модель індивідуальна. Вона повинна бути адаптована до специфіки 
підприємства, що підвищує коректність аналізу, зокрема, передбачати використання деталізованих 
спеціальних управлінських показників. Бізнес-модель має охоплювати не тільки спектр питань, 
безпосередньо пов'язаних з метою їх створення, а й всі інші аспекти діяльності, які можуть впливати 
на грошовий потік компанії. 

11. При побудові бізнес-моделей доцільно спиратися на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності як єдину «міжнародну фінансову мову інвесторів». Розробка моделей має проводитися також 
відповідно до внутрішніх стандартів управлінського обліку та звітності окремого підприємства.  

12. Інтерактивна модель являє собою окремий програмний продукт, який складається з 
взаємопов'язаних таблиць, графіків та діаграм. При зміні вхідних параметрів здійснюється 
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автоматичний перерахунок результатів. Взаємопов’язаність таблиць моделі дозволяє користувачу 
легко змінювати різні параметри моделі та оцінювати наслідки цих змін.  

Оскільки в назві моделі використовується прикметник «інтерактивна», вважаємо за доцільне 
розкрити зміст цього терміну.  

Взагалі, інтерактивность (від англ. interaction – «взаємодія») – поняття, яке розкриває характер 
та ступінь взаємодії між об’єктами. Даний термін широко використовується у різних сферах людської 
діяльності (теорія інформації, інформатика й програмування, системи телекомунікацій, соціологія, 
промисловий дизайн та інших). 

У довідниковій літературі з інформатики цей термін тлумачиться наступним чином: «Передбачає 
безпосередню взаємодію з користувачем у процесі роботи, негайну реакцію на дію користувача» [12]. 
У словниках з кібернетики [13-14] термін «інтерактивний» використовується для характеристики 
режиму та визначається як синонім «діалоговий, розмовний». Тобто, це режим, за якого користувач 
має можливість втручатися у хід розв’язання задачі та одержувати необхідні йому пояснення, 
допомогу,навчання й тренування, або ця властивість притаманна самій програмі – програма може 
задавати питання користувачу та отримувати відповіді, що мають відношення до предмета діалогу. 

 У найбільш широкому розумінні, інтерактивність – це принцип організації системи, за якого мета 
досягається інформаційним обміном елементів системи. Ступінь інтерактивності – це показник, який 
характеризує швидкість та зручність роботи користувача та досягнення ним своїх цілей.  

По відношенню до програмного продукту або інформаційної системи, інтерактивність – це їх 
властивість активно та різноманітно реагувати на дії користувача. Прикладами такого реагування 
може бути уточнення переліку параметрів, введення кількісних характеристик визначених параметрів, 
перерахунок параметрів, які визначені як змінні або пов'язані. Це дозволяє ідентифікувати такі 
продукти та системи як інтелектуальні, «розумні» або «живі».  

Таким чином, під інтерактивним режимом слід розуміти процес обміну повідомленнями між 
людиною і комп’ютером, за якого відбувається двосторонній обмін інформацією (командами, запитами 
та ін.) по структурованій схемі «команда–дія» або «питання–запит–відповідь». Використовуючи ознаку 
«інтерактивна», ми акцентуємо увагу на особливостях програмного забезпечення та інтерфейсу, який 
застосовується у процесі роботи з нею, та визначаємо вимоги до нього. 

Для моніторингу та контролю за ризикостійкістю підприємства може бути запропонований 
наступний типовий формат (структура) бізнес-моделі:  

1.Вхідні дані та припущення: ця частина бізнес-моделі містить таблиці, які характеризують 
операційні, технологічні та фінансові параметри внутрішнього та зовнішнього середовища, що 
впливають на діяльність підприємства.  

Базові операційні припущення – це припущення стосовно здійснення операційної, тобто 
основної господарської діяльності підприємства. Базові технічні розрахунки та припущення базуються 
на технології, яка використовується на підприємстві. Основні технічні та фінансові припущення, які 
можуть бути використані, включають: параметри купівельної спроможності та обсягів купівлі покупців; 
прогнози попиту на продукцію/послуги, інтенсивність конкуренції або частку ринку, яку займає 
підприємство; параметри щодо потужності обладнання, витрат на його доставку, встановлення 
(монтаж) та пуско-налагоджувальні роботи; нормативи споживання сировини, енергоресурсів та інших 
матеріалів; тривалість окремих технологічних та бізнес-процесів; умови обслуговування та 
повернення кредитів; фінансові параметри: ставка дисконтування, ставка інфляції та інші фактори, 
курс обміну валют, ставки податкових та інших обов’язкових платежів, ставки оренди, норми 
амортизації, ставки оподаткування, відсоткові ставки, період погашення кредиту тощо.  

2. Початковий баланс та наявні ресурси. Дана частина бізнес-моделі являє собою сукупність 
таблиць, які характеризують наявні у підприємства активи, капітал та інші ресурси, не відображені у 
балансі – майно в оперативній оренді, трудові ресурси тощо. Початковий баланс складається за 
звичайною формою, передбаченою у НСБО. За окремими статтями активів та капіталу надається 
більш детальна характеристика їх складу за даними управлінського обліку, а також визначаються 
параметри продуктивності використання (взаємозв’язок з обсягами діяльності), які обумовлюються 
технологічними особливостями (наприклад, витрачання сировинних ресурсів на одиницю випуску 
продукції) або які склалися на даному підприємстві (наприклад, швидкість продажу товарних запасів, 
період інкасації дебіторської заборгованості, час авансування постачальників тощо). 

3. Інвестиції. Ця частина бізнес-моделі представлена сукупністю таблиць, які характеризують 
надходження інвестицій за рахунок зовнішніх джерел для збільшення власного капіталу підприємства. 
У таблицях характеризуються обсяги інвестицій, їх матеріально-речова форма (грошова, речова 
тощо), час надходження (розроблюється план-графік надходження інвестицій), напрями використання 
(трансформація у активи). У процесі моделювання слід передбачити, що освоєння інвестицій 
обумовлює формування відповідних активів підприємства та є передумовою початку операційної 
діяльності або її здійснення у певних обсягах.   

4. Обсягові результати діяльності (доходи). Ця частина бізнес-моделі охоплює сукупність таблиць, у 
яких наводяться розрахунки обсягових показників операційної діяльності підприємств (виручка та доходи 
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від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) на певний період функціонування підприємства (з 
деталізацією – квартал, місяць, сезон тощо). При побудові моделі слід визначати максимальну кількість 
чинників, які впливають на розмір обсягових показників та алгоритмізувати взаємозалежність між ними 
таким чином, щоб обсягові параметри діяльності були розрахунковими (взаємозалежними від визначених 
вхідних характеристик і припущень). Обсяги операційної діяльності та доходи від її здійснення мають 
залежати від прийнятих припущень щодо попиту на продукцію/послуги. 

5. Витрати. У даній частині бізнес-моделі наводяться розрахунки обсягу операційних та фінансових 
витрат підприємства. Обсяг основних статей поточних витрат є розрахунковим, вони взаємопов’язуються з 
обсягом залучених (використаних) ресурсів, їх вартістю та періодом залучення. Змінні поточні витрати 
обчислюються як добуток обсягу операційної діяльності та їх рівня, що склався на даному підприємстві, на 
підприємствах-аналогах чи прогнозується з врахуванням впливу зовнішніх чинників. Розмір фінансових 
витрат обумовлюється умовами залучення позикових фінансових ресурсів. 

6. Фінансові результати. Дана частина бізнес-моделі розробляється як прогноз прибутків та 
збитків за відповідною формою фінансової звітності, але передбачає максимально можливу 
деталізацію окремих показників. Кожен деталізований показник формується на основі попередньо 
проведеного прямого розрахунку залежно від вхідних параметрів та припущень, обсягових показників 
діяльності чи витрат. Тобто, у процесі підготовки даної частини бізнес-моделі дані з попередніх 
таблиць об'єднуються для обчислення прогнозованих доходів та витрат підприємства. Прогноз 
фінансових результатів дає можливість побачити обсяги генерування прибутку та виникнення збитків.  

7. Прогнозний баланс. Дана частина бізнес-моделі розробляється за формою укрупненого 
балансу з виділенням у складі активів та капіталу найбільш значимих частин (елементів). Прогноз 
балансу дає картину того, які активи має підприємство та за рахунок яких джерел вони створені.  

8. Прогноз грошових потоків. У даній таблиці бізнес-моделі визначаються вхідний та вихідний 
грошовий потоки, які балансуються залишком грошових коштів на рахунках. Параметри грошових 
потоків обчислюються повністю автоматично на основі формалізації залежності між ними та 
попередньо розглянутими параметрами діяльності.  

9. Аналіз чутливості. Оскільки більшість показників, що розглядаються під час розробки базового 
сценарію здійснення діяльності (реалізації проекту) базується на попередньо визначених оцінках та 
припущеннях, реальні показники витрат, доходів, грошових потоків можуть суттєво відрізнятися від 
базового сценарію внаслідок впливу ризикоформуючих факторів та ризикових подій. Тому, важливо 
змоделювати невизначеність шляхом розгляду впливу різних сценаріїв на результативність діяльності. 
Аналіз чутливості дозволяє визначити вхідні параметри, зміна яких найбільш суттєво впливає на 
результативність діяльності, досягнення цільових показників господарювання, зокрема, ризикостійкість.  

Аналіз чутливості може проводитися різними методами, відповідно до рекомендацій та методичного 
забезпечення, викладеного у [15-17]. З врахуванням задач нашого дослідження адекватним методичним 
прийомом є метод імітаційного моделювання (для оцінювання наслідків впливу окремих ризиків) та метод 
Монте-Карло (для оцінювання вірогідності та наслідків сумісного впливу ризиків). Доцільно проводити 
декілька аналізів чутливості бізнес-моделі та сформувати таблиці з результатами аналізу для визначення 
найбільш чутливих критичних змінних моделі, тобто тих змінних, які мають найбільший вплив на 
очікуваний результат розрахунку та результативні параметри моделі.  

Найбільш складним етапом роботи є формування моделі (або сукупності моделей), які 
визначають математичні спiввiдношення мiж вхідними змінними параметрами та результативними 
(прогнозними) показниками. При формуванні моделі слід передбачати максимально можливу 
деталізацію її вхідних параметрів, яка б дозволяла  ідентифікувати ступінь впливу ризикоформуючих 
факторів та подій. З цією метою попередньо визначаються залежності «ризиковий фактор (подія) – 
параметр моделі – кількісна оцінка можливого впливу».  

10. Результати та висновки. Ця таблиця бізнес-моделі містить узагальнюючі показники та 
висновки за результатами моделювання.  

У разі використання бізнес-моделі для оцінки життєздатності підприємства та його 
ризикостійкості такими показниками будуть: 

-  коефіцієнти-індикатори фінансово-майнового стану: прибутковості, ділової активності 
(оборотності), платоспроможності, фінансової стійкості; 

-  інтегральні оцінки фінансово-майнового стану підприємства, загрози банкрутства на основі 
агрегатних, бальних, рейтингових, дискримінантних моделей; 

-  інтегральні оцінки рівня ризикостійкості підприємства у цілому, в розрізі її окремих рівнів 
(поточна, тактична, стратегічна) та складових (інформаційна, кадрова, організаційна, фінансова тощо). 

Результат бізнес-моделювання віддзеркалює життєздатність та ризикостійкість підприємства як 
господарюючого суб'єкта. Діагностування розрахованих показників здійснюється на основі попередньо 
сформованої бази знань, виходячи з динаміки їх зміни та порівняльного аналізу (еталонного чи 
аналогового).  

Розробка інтерактивної бізнес-моделі є трудомістким процесом, оскільки передбачає обробку 
великого масиву вихідної інформації та здійснення великого обсягу достатньо складних розрахунків. 
Це потребує використання відповідного програмного забезпечення.  
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Провівши дослідження функціональних можливостей 4-х класів спеціалізованих програмних 
продуктів, які потенційно можуть бути використані (програмні продукти для моделювання бізнес-
процесів, управління проектами, бізнес-планування, оцінювання та моделювання ризику), ми дійшли 
висновку, що найбільш доречно використовувати для цих цілей власне програмне забезпечення, 
створене у середовищі EXCEL.  

Такий підхід дозволяє: по-перше, розробляти усі компоненти інтерактивної бізнес-моделі з 
врахуванням специфіки конкретного бізнесу та умов господарювання конкретного підприємства 
(параметри зовнішнього та внутрішнього середовища). Це дозволяє використовувати специфічні 
управлінські показники та максимально деталізувати математичну модель, що пов’язує вхідні 
параметри та ризикоформуючі фактори з результатами господарювання; по-друге, використовувати 
потужний вбудований інтерфейс імітаційного моделювання EXCEL, який за своєю функціональністю 
та наочністю відображення результатів не поступається спеціалізованому програмному забезпеченню 
для оцінювання ризиків [18] або програмний модуль Crystal Ball [17], який є сумісним з EXCEL.  

Висновки з даного дослідження. Створені відповідно до викладених рекомендацій 
інтерактивні бізнес-моделі стануть ефективним інструментом оцінювання, моделювання та контролю 
ризикостійкості підприємства як на стадії розробки Програми забезпечення ризикостійкості, так і під 
час її практичної реалізації. Вони дозволяють змоделювати виникнення ризико-формуючих факторів 
та подій, оцінити їх вплив на рівень ризикостійкості (а отже, і на досягнення підприємством своїх 
стратегічних цілей) з врахуванням розроблених заходів протидії ризикам.  
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації світової економіки значно зростає роль 

управлінських інструментів, які сприяють удосконаленню системи управління підприємством. Одним з 
таких дієвих інструментів є контролінг інноваційної діяльності. Визначення меж його функціонального 
поля є надзвичайно важливим питанням при виборі способів удосконалення системи підтримки та 
прийняття управлінських рішень. Зацікавленість вчених у даному питанні є невипадковою, оскільки 
воно чітко окреслює сферу застосування контролінгу інноваційної діяльності та формує передумови 
його подальшого розвитку в господарській практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функції контролінгу інноваційної діяльності 
детально вивчало багато науковців: Башкатова Ю.І., Кармінський А.М., Михайличенко Н.М., 
Пестовська Е.В., Поліщук Н.В., Сахартов Р.М. та інші. Зокрема, у статті «Проблеми визначення кола 
функцій контролінгу інновацій» Михайличенко Н. М. на основі критичної оцінки робіт Башкатової Ю.І. 
[2] та Кармінського А.М. [3] робить висновок про хибність думок першого автора у частині наближення 
функціонального поля контролінгу інновацій до функціонального поля менеджменту інновацій. Автор 
схиляється до думки Кармінського А.М., який визначає функції контролінгу, виходячи з бачення 
поняття «контролінг» як сервісного управлінського інструменту по відношенню до менеджменту [5]. 

Подібне бачення, як і у Башкатової Ю.І. висловлюють у своїх роботах Пестовска Е.В., 
Сахартов Р.М. та Поліщук Н.В. Наприклад, Пестовська Е.В. виділяє «п’ять функцій: моніторинг 
фінансово-господарського стану підприємства; надання своєчасної інформації для прийняття 
управлінських рішень; управління; аналіз і контроль діяльності підприємства; розробка і адаптація 
методології прийняття управлінських рішень [7]». 

Серед запропонованих функцій третя та четверта, на нашу думку, належать до компетенції 
менеджерів підприємства. Друга потребує чіткого опису розмежування відповідальності між 
працівниками служби контролінгу та менеджерами відповідальними за інноваційну діяльність 
підприємства. 

Ще один російський автор Сахартов Р.М. у своїй кандидатській дисертаційній роботі «до 
основних функцій, які виконує контролінг інноваційної діяльності відносить: облік у межах процесу 
планування, в тому числі розробка методів планування і координації бюджетів; контроль за 
реалізацією планів, що передбачає оцінку інноваційної діяльності, виявлення відхилень і їх причин; 
інформаційно-аналітичну підтримку осіб відповідальних за прийняття управлінських рішень у сфері 
інноваційної діяльності [9, с. 7]». 

Перша функція в інтерпретації Сахартова Р.М. лише частково може належати до контролінгу 
інноваційної діяльності у частині розробки методів планування і координації бюджетів. Друга функція 
належить до компетенції менеджерів підприємства. 

У свою чергу Поліщук Н.В. стверджує, що контролінг інновацій виконує функцію інформаційно-
аналітичної та методологічної підтримки процесів планування, обліку, контролю і аналізу параметрів 
інноваційного проекту. З таким твердженням ми цілком погоджуємося. Однак, даний автор, 
продовжуючи свою думку, в перелік субфункцій контролінгу інновацій включає: методологічну, 
планування, облік, контроль, аналіз, звітність. Тим самим, вносячи додаткову плутанину в 
досліджуване питання. 

Узагальнюючи викладені думки, можна зробити однозначний висновок, що автори при 
визначенні функцій контролінгу інноваційної діяльності не враховували особливостей побудови 
структури управління підприємством. Така ситуація спричиняє часткову підміну функцій менеджменту 
та як наслідок, появу додаткових бар’єрів на шляху впровадження та ефективного функціонування 
контролінгового підрозділу. 

Постановка завдання. Головною метою даної статті є визначення кола функцій контролінгу 
інноваційної діяльності з врахуванням особливостей побудови організаційної структури управління в 
умовах трансформації вітчизняної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, щоб уникнути проблеми 
дублювання функцій контролінгу інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту, коло 

                                                 
*Науковий керівник: Петрович Й.М. – д.е.н., професор. 
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функціональних обов’язків служби контролінгу необхідно визначати з врахуванням наявності чи 
відсутності в структурі суб’єкта господарювання підрозділів, що безпосередньо займаються 
інноваційною діяльністю (рис. 1). 

 

 
Джерело: власна розробка 
 
Функціональна сфера застосування в практичній діяльності моніторингу досить тісно пов’язана з 

аналізом та контролем, які є загальними функціями менеджменту. Така ситуація вимагає більш 
детально окреслити суть даної функції в контексті розмежування функцій менеджменту та контролінгу. 

Комплексний моніторинг повинен включати у себе дві складові: базову та проблемну. Базова 
складова покликана виявляти нові проблеми і небезпеки до того, як вони стануть осмисленими на 
рівні управління. За таких умов чітко окреслюється об’єкт моніторингу, за яким встановлюється 
періодичне спостереження. Визначається перелік індикаторів та межі їх коливання. За умови 
критичного відхилення за встановлену межу отримана інформація повинна стати основою для 
розробки управлінських заходів, що представляються на розгляд менеджменту підприємства. 

За умови визначення менеджментом підприємства певної інформації як значущої з погляду 
управління починається проблемний моніторинг. Він здійснюється за двома напрямами: 

-  моніторинг ринкових загроз, присвячений детальному вивченню однієї управлінської задачі чи 
проблеми. Такий вид моніторингу має необмежений часовий горизонт; 

-  моніторинг реалізації інноваційних можливостей присвячений вивченню стратегічних задач 
розвитку. Очевидно після реалізації задачі розвитку в практичну діяльність суб’єкта господарювання її 
моніторинг припиняється. 

Розроблення та координація стратегії інноваційного розвитку суб’єкта господарювання виступає 
інструментом для узгодження функцій інноваційного менеджменту. Вона забезпечує зворотній зв'язок 
у контурі управління інноваційною діяльністю підприємства. За її допомогою відбувається оптимізація 
рівня інноваційного розвитку та прибутковості суб’єкта господарювання. 

Основною метою інформаційно-аналітичної підтримки процесу прийняття управлінських рішень 
у сфері контролінгу інноваційної діяльності є створення регламентів, що спонукають до обміну 
знаннями. Вона передбачає структуризацію, накопичення та розповсюдження інформації серед 
менеджерів для переосмислення її вагомості в контексті динамічних умов функціонування суб’єкта 
господарювання. Формування структури управління підприємством орієнтованої на обмін знаннями 
сприяє підвищенню використання інтелектуального потенціалу працівників. За таких умов 
інформаційно-аналітична функція контролінгу інноваційної діяльності повинна оперувати прихованими 
знаннями, «… коли минається етап свідомого зберігання й залишається лише етап упорядкування 
інформації у свідомості облікових працівників. Цей підхід вимагає орієнтації інформаційно-аналітичної 
функції контролінгу інноваційної діяльності на командну роботу в децентралізованих структурах та 
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Рис. 1. Функції контролінгу інноваційної діяльності  
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самоорганізацію. У даному разі неможливе ототожнення збирання інформації тільки з технологічними 
процедурами, а потрібне м’яке регламентування облікового процесу [8, с.41]». 

Функція методологічної підтримки процесу прийняття управлінських рішень є найбільш 
однозначною, на думку різних авторів, за приналежністю до сфери контролінгу інноваційної діяльності. 
Вона сприяє впровадженню нових підходів до вирішення тактичних та стратегічних задач управління 
інноваційною діяльністю підприємства. 

Решта функцій контролінгу інноваційної діяльності можуть мати місце лише за відсутності в 
структурі управління спеціальних підрозділів, що займаються інноваційною діяльністю. За таких умов 
виникає необхідність створення управлінського супроводу бізнес-процесів, пов’язаних з інноваційною 
діяльністю. Рішення про інноваційне впровадження безумовно приймається вищим менеджментом 
підприємства, а його реалізація покладається на підрозділ контролінгу. Така ситуація властива 
підприємствам, які не займаються науково-дослідною і дослідно-конструкторською діяльністю, не 
формують стратегічних планів інноваційного розвитку, але вважаються інноваційно активними. 

Висновки з даного дослідження. На нашу думку, вище запропоноване бачення функцій 
контролінгу інноваційної діяльності допоможе розробити ефективний управлінський інструментарій, 
який сприятиме зміні стереотипного бачення про інновації як самого ризикованого, дорогого, 
тривалого у реалізації та непередбачуваного засобу досягнення мети підприємства. Розроблений 
управлінський інструментарій зменшуватиме кількість інтуїтивних управлінських рішень, відповідно, 
максимізувавши частку раціональних управлінських рішень. Утворення ефективного інформаційного 
поля, що виникає при комплексному застосуванні контролінгового інструментарію, допомагатиме у 
прийнятті управлінських рішень, які покликані сприяти інноваційному розвитку підприємства в 
складних конкурентних умовах глобальної економіки. 

Визначене коло функцій контролінгу інноваційної діяльності сприятиме формулюванню переліку 
задач, які належать до компетенції контролінгового підрозділу. Такий перелік задач дозволить 
вибудувати чітку структуру взаємозв’язків між системою інформаційного забезпечення та системами 
планування і контролю в інноваційній діяльності суб’єкта господарювання. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВНАСЛІДОК 
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Постановка проблеми. Впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових 
підприємствах набуло досить важливого значення за останні роки. Зростання цін на газ, сировину та 
матеріали спонукають підприємства використовувати власні ресурси якомога ефективніше. Проте 
часто керівництву підприємств важко прийняти рішення щодо необхідності впровадження 
ресурсозберігаючих заходів, оскільки заздалегідь спрогнозувати результати від таких заходів досить 
складно. Не маючи достатньої інформації для прийняття рішення щодо впровадження 
ресурсозберігаючих заходів, промислові підприємства не володіють даними щодо власного 
потенціалу ресурсозбереження та не можуть його використати. За таких умов, моделювання 
економічних результатів від впровадження ресурсозберігаючих заходів є досить актуальною темою, 
що потребує детального дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням моделювання різноманітних економічних 
процесів присвячені наукові праці таких науковців як Г.І. Берегова, Г.Ю. Брікульська, О.Т. Іващук, 
Г.І. Купалова, Р.М. Літнарович, О.Є. Лугінін, О.С. Чигринська, О.Д. Шарапов тощо [1–8]. Проте, 
незважаючи на значні досягнення у даній сфері, питанню моделювання економічних результатів від 
впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах вивчено недостатньо. 
Особливої актуальності у сучасних ринкових умовах набуває необхідність оцінки та прогнозування 
результатів від впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах з метою 
прийняття своєчасних управлінських рішень щодо доцільності реалізації ресурсозберігаючих заходів. 
Тому дане питання потребує подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз економічних результатів від впровадження 
ресурсозберігаючих заходів на трьох промислових підприємствах, що реалізували ресурсоефективні 
заходи та розробка економіко-математичних моделей з метою прогнозування економічних ефектів, 
яких можна досягти у результаті подальшого впровадження ресурсоефективних заходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження економічних результатів від 
впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах, за основу візьмемо 
однорідні дані трьох підприємств (з метою збереження комерційної таємниці – надалі підприємство 
«А», «Б» та «В» відповідно). На наш погляд, найбільш доцільним буде дослідити такий ефект за 
допомогою таких річних показників як витрати на енергоресурси, витрати на основний вид сировини, 
обсяг випуску продукції та у якості результуючого показника собівартість продукції за останні 10 років, 
яка безпосередньо впливає на рівень прибутковості підприємства та є одним з визначальних факторів 
його конкурентоспроможності. Вихідні дані підприємств наведені у табл. 1. 

Підприємство «А» до 2008 року не впроваджувало ресурсозберігаючих заходів. Разом зі 
зростанням обсягів виробництва продукції, як можна побачити у табл. 1, зростали також обсяги 
споживання основного виду сировини та енергоресурсів. У 2008 р. в результаті світової фінансово-
економічної кризи, що торкнулася й України, обсяги виробництва даним підприємством у 2009 р. 
суттєво скоротилися (приблизно в 3,5 р.), що відповідно вплинуло і на зниження інших показників. 
Протягом 2010 р. підприємство реалізувало ресурсозберігаючий проект, спрямований переважно на 
зменшення споживання енергоносіїв, які вже у 2011-2012 рр. дали відчутний результат (рис. 1.) – 
відбулося скорочення споживання енергоресурсів (газу та електроенергії), знизилася ресурсомісткість 
продукції на 48% за період 2009-2012 рр. (відбулося скорочення споживання основної сировини, води, 
вивільнення, знизилися експлуатаційні затрати за рахунок вивільнення персоналу, підвищилася якість 
виробленої продукції та зменшилися обсяги стічних вод, що утворювалися в результаті виробництва) 
при одночасному збільшенні виробленої продукції за аналогічний період на 14%. 

 
 
 

                                                 
∗ Науковий керівник: Гавриш О.А. – д.т.н., професор 
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Таблиця 1 
Показники діяльності підприємств «А», «Б» та «В»  

за 2003 – 2012 рр.  

 
Підприємство «А» Підприємство «Б» Підприємство «В» 

Рік 
С В1 В2 О С В1 В2 О С В1 В2 О 

2003 76,5 21,8 54,5 103,5 3,44 0,45 1,78 7,4 20,64 6 14,7 44,4 

2004 80 24 60 109,5 3,42 0,67 2,4 7,99 21 6,3 15,5 47,94 

2005 82 26,6 66,5 112,5 3,54 0,69 2,8 8,2 23,2 6,5 17,6 49,2 

2006 85,5 28,2 70,5 117 3,56 0,7 3,2 8,32 23,8 7,2 18,1 49,92 

2007 86 18,6 46,5 140 3,74 0,75 2,5 8,73 24 8,7 22,6 52,38 

2008 105 27,8 69,5 142 3,87 0,8 2,6 9,31 23,22 10 24,3 55,86 

2009 28 6,2 15,5 39,5 3,6 0,81 3,1 9,43 22 7,56 23,4 56,58 

2010 26,5 6,6 16,5 36,5 2,4 0,6 3,8 10,21 18,3 7,2 24,7 61,26 

2011 38,5 5 27,5 53,5 2,1 0,51 3,3 11,32 12,6 6 25 67,92 

2012 34,5 4 24 46 1,9 0,4 3,1 12,56 11,4 3,4 34 75,36 

Джерело: розроблено автором на основі оперативних даних підприємств 
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Рис. 1. Основні показники діяльності підприємства «А» 

Джерело: побудовано автором на основі оперативних даних підприємств 
 
У 2009 та у 2011 рр. підприємство «Б» реалізувало два проекти, спрямовані на підвищення 

ресурсоефективності підприємства. Перший проект полягав у оптимізації транспортування основного 
виду сировини для виробництва продукції, що вплинув на зменшення використання палива, 
транспорту, експлуатаційних затрат та витрат часу. Крім того, за рахунок оновлення опалювального 
обладнання відбулася оптимізація витрат на теплопостачання. В рамках другого проекту були 
зменшені обсяги відходів підприємства, шляхом їх повторного використання для виробництва 
продукції, що також сприяло подальшому зменшенню собівартості готової продукції. Таким чином, 
собівартість продукції зменшилася у 2012р. в порівнянні з 2009 р. зменшилася майже на 47% при 
зростанні виробництва продукції на 25% (рис. 2).  
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Рис. 2. Основні показники діяльності підприємства «Б» 

Джерело: побудовано автором на основі оперативних даних підприємств 
 
Підприємство «В» 2010 року реалізувало ряд ресурсоефективних заходів спрямованих на більш 

ефективне використання сировини, що дозволило ефективніше використовувати відходи виробництва 
та виготовляти паливні елементи для власного забезпечення виробництва та для подальшої 
реалізації Реалізовані заходи сприяли підвищенню рівня переробки сировини, зменшення 
матеріаломісткості, енергоємності виробництва, підвищенню енергонезалежності підприємства, 
собівартості та якості виробленої продукції (рис. 3). 

В результаті реалізованих ресурсозберігаючих заходів собівартість продукції зменшилася на 
51% (2012р. у порівнянні з 2009р.), при зростанні обсягів виробництва продукції на 25%. 
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Рис. 3. Основні показники діяльності підприємства «В» 

Джерело: побудовано автором на основі оперативних даних підприємств 
 
Для прогнозування можливих подальших ефектів ресурсозбереження, які можуть бути досягнуті 

підприємствами «А», «Б» та «В», побудуємо трьохфакторні лінійні математичні моделі на основі 
даних, наведених у таблиці 1, де С – собівартість річного випуску продукції, млн. грн., В1 – витрати на 
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енергоресурси за рік, млн. грн., В2 – витрати на основний вид сировини за рік, млн. грн., О – обсяг 
випуску продукції за рік, млн. грн. 

1. Трьохфакторна регресійна модель матиме наступний вигляд:  

0 1 1 2 2 3 3y a a x a x a x ε= + + + + , де                              (1) 

1x  – витрати на енергоресурси за рік, млн грн.; 

2x  – витрати на основний вид сировини за рік, млн грн.; 

3x  – обсяг випуску продукції за рік, млн грн.; 

y  – собівартість річного випуску продукції, млн грн. 

 
За результатами розрахунку оцінок параметрів моделей для кожного підприємства отримаємо 

наступні трьохфакторні моделі: 

1 2 31,8695 0,0442 0,4186 0,4751y x x x= + + +                          (2), 

– характеризує підприємство «А» 
 

1 2 33,9267 3,1453 0,4198 0,1565y x x x= + − −                                 (3), 

– характеризує підприємство «Б», 
 

1 2 337,4216 1,1061 0,5337 0,6536y x x x= + + − ,                (4)  

– характеризує підприємство «В»  
 

4. Обчислимо коефіцієнти детермінації та основні похибки обчислень для кожного підприємства 
(табл. 2): 

Таблиця 2 
Коефіцієнти детермінації та похибки обчислень 

 

Підприємства Коефіцієнт 
детермінації 

Середня похибка 
апроксимації, % 

Стандартна 
похибка регресії 

Стандартна похибка 
параметрів регресії 

Підприємство «А» 0,993 2,19 2,952 
0a =1,707 1a =0,271 

2a =0,124 3a =0,032 

Підприємство «Б» 0,918 4,88 1,6 
0a =5,266 1a =0,281 

2a =0,216 3a =0,146 

Підприємство «В» 0,966 3,46 0,163 
0a =1,329  1a =1,150 

2a =0,338  3a =0,132 

Джерело: розраховано автором на основі оперативних даних підприємств 
 
Перевіримо загальну якість моделі шляхом обчислення F-статистики, розподілу Фішера-

Снедекора та Стьюдента (табл. 3). 
За отриманими результатами можна зробити висновок, що всі коефіцієнти рівняння множинної 

лінійної регресії є статистично значущими та здійснюють вагомий вплив на моделі. 
На основі аналізу запропоновану модель на якість, дозволяє нам зробити наступні висновки: 
1) отримані моделі є якісними в цілому при рівні значущості 0,05; 
2) всі фактори, що входять в моделі, є значимими при рівні значущості 0,05; 
3) середня похибка апроксимації не перевищує 5 %, що свідчить про адекватність отриманих 

моделей, а отже, про їх високу якість; 
4) коефіцієнти детермінації є близькими до 1, що свідчить про тісний взаємозв’язок всіх 

факторів із залежними змінними. 
5) прогнози отримані за даною моделлю будуть високоточним, а можливість хибного прогнозу 

досить мала. 
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Таблиця 3 

Показники F-статистики, розподілу Фішера-Снедекора та Стьюдента за досліджуваними 
підприємствами 

 

Підприємства Статистика, F 

Розподіл Фішера-Снедекора 
з 3k =  

1 6n k− − = ступенями 
свободи при рівні значущості 

0,05 

квантиль розподілу Стьюдента з 3k =  

та 1 6n k− − =  ступенями свободи при 
рівні значущості 0,05 

Підприємство 
«А» 288,24 4,757 

1t =0,163 
квантиль

t = 2,447 

2t = 3,387 3t = 14,693 

Підприємство 
«Б» 23,18 4,757 

1t =3,938 
квантиль

t = 2,447 

2t = 2,472 3t = 4,491 

Підприємство 
«В» 57,69 4,757 

1t =2,736 
квантиль

t = 2,447 

2t = 1,360 3t = 1,187 

Джерело: розраховано автором на основі оперативних даних підприємств 
 

Спрогнозуємо показник собівартості для підприємства «А», якщо обсяг продукції підприємства 
залишиться незмінним на рівні 46 млн грн, а споживання енергоресурсів та основного типу сировини 
скоротяться на 1 млн грн кожний за рахунок подальшої модернізації виробництва та оптимізації 
виробничих процесів. Підставивши дані у модель, що характеризує підприємство «А», отримаємо, що 
собівартість продукції, виробленої за 1 рік знизиться на 1 млн. грн. і становитиме 33,48 млн. грн. 

" " 33, 48прогнозне Аy =  млн. грн. 

 
Таким чином, скорочення річного обсягу споживання основного виду сировини та 

енергоресурсів сумарно з 28 млн. грн. до 26 млн. грн. (на 7%) призведе до зменшення річного рівня 
собівартості продукції з 34,5 млн. грн. до 33,5 млн. грн. (на 3%). 

Розрахуємо аналогічним чином прогнозне значення собівартості для підприємства «В». Якщо 
обсяг продукції та спожитих енергоресурсів підприємства «В» залишиться незмінним на рівні 75,36 
млн. грн. та 3,4 млн. грн. відповідно, а основного типу сировини скоротяться на 2 млн. грн. за рахунок 
ресурсозбереження. Підставивши дані у модель, що характеризує підприємство «В», отримаємо, що 
собівартість продукції, виробленої за 1 рік знизиться на 2,4 млн. грн. і становитиме 9 млн. грн. 

" " 9
прогнозне В

y =
 млн. грн. 

Отриманий результат свідчить про ефективність ресурсозберігаючих заходів, та, що у 
результаті призводять до зменшення рівня собівартості підприємств та вивільнення додаткових коштів 
підприємства, які можна спрямувати на розвиток та подальше вдосконалення виробничих процесів 
підприємств. 

Висновки з даного дослідження. На основі аналізу даних підприємств «А», «Б» та «В», що 
реалізували різні ресурсозберігаючі заходи спрямовані га оптимізацію використання ресурсів, було 
виявлено, що впровадження ресурсозберігаючих заходів дає позитивний економічний ефект та 
призводить до зменшення собівартості продукції. Встановлено, що підприємства, які впроваджують 
декілька ресурсозберігаючих заходів (підприємства «Б» та «В») отримали кращі економічні результати 
за рахунок синергетичного ефекту. За допомогою розроблених окремих економіко-математичних 
моделей для підприємств змодельовано економічні результати, яких можливо досягти у разі 
подальшого скорочення споживання ресурсів та виявлено, що за умови скорочення річного обсягу 
споживання основного виду сировини та енергоресурсів сумарно на 7% призведе до зменшення 
річного рівня собівартості продукції на 3% підприємства «А», а при незмінному обсязі виробленої 
продукції та спожитих енергоресурсів підприємства «В» на рівні 75,36 млн. грн. та 3,4 млн. грн. 
відповідно та зменшенні споживання основного типу сировини скоротяться на 2 млн. грн., собівартість 
продукції, виробленої за 1 рік знизиться на 2,4 млн. грн. і становитиме 9 млн. грн. 

Для подальших досліджень доцільно оцінити залежність впливу ресурсозберігаючих заходів в 
залежності від галузі, до якої відносяться підприємства.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Новий етап науково-технічного прогресу, інтернаціоналізація світових 
господарських зв’язків, розвиток спеціалізації та кооперації вимагають глибоких змін в організації 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Якщо на підприємстві не сформована 
сучасна, відповідно до теперішніх умов ведення бізнесу, система забезпечення, яка дає можливість 
активно та ефективно організовувати операції з контрагентами в Україні та за її межами, то йому 
важко уникнути багатьох проблем при виході на міжнародні ринки. Успішна реалізація 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства може бути досягнута за умови відповідного 
забезпечення організаційними заходами та економічними ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем організаційно-економічного 
забезпечення діяльності підприємств присвячені наукові роботи багатьох вітчизняних вчених-
економістів, зокрема Лакізи В., Льовочкіна С., Радіонової Н., Шилової О. [1]. Теоретичне і 
методологічне обґрунтування окремих аспектів формування організаційно-економічного забезпечення 
саме зовнішньоекономічної діяльності підприємств знайшло відображення у працях таких українських 
дослідників як Кавас І., Кириченко О., Козак Ю., Пшик-Ковальска О., Передало Х., Фатенок-Ткачук А., 
Цьомик Ю. та ін. Однак, як свідчить аналіз результатів досліджень, відсутнє комплексне вивчення 
теоретичних засад організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства  

Постановка завдання. Метою даної публікації є комплексне вивчення основних теоретичних 
аспектів формування організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: визначити суть, мету, 
принципи організаційного та економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
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підприємства, дослідити вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційно-
економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування і вдосконалення комплексу 
організаційного та економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) повинно бути 
першочерговим управлінським рішенням керівництва, використання якого дасть змогу сформувати й 
реалізовувати конкретну послідовність заходів, що спрямовані на стабільне функціонування ЗЕД 
підприємства, її стійкий, перспективний розвиток [2, с. 225]. На нашу думку, прийняття такого рішення 
є важливим як для підприємства загалом, так і для його зовнішньоекономічної діяльності зокрема. 

Метою організаційного забезпечення ЗЕД підприємства є створення, насамперед, організаційної 
структури, яка буде відповідати загальним цілям підприємства. Це означає, що реалізація процесу 
організаційного забезпечення ЗЕД не є відокремленою підсистемою зі своїми внутрішньосистемними 
цілями, вона підпорядкована розв’язанню завдань, які випливають із цілей функціонування 
підприємства. Організаційне забезпечення значною мірою залежить від взаємодії та координації 
діяльності підрозділів, функціонально пов’язаних із ЗЕД. Організація взаємодії функціонально 
пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства підрозділів є частиною організаційного 
забезпечення ЗЕД підприємства. Ця взаємодія повинна здійснюватися на основі формально 
встановлених (регламентованих) і неформальних організаційних зв’язків між елементами 
організаційної системи підприємства [3, с. 7].  

Організаційно-функціональна структура зовнішньоекономічної діяльності підприємства залежить 
від багатьох факторів, серед яких: масштаби ЗЕД; витрати, які пов’язані з виробництвом за кордоном 
або з продажем продукцiї на зовнiшнiх ринках; складнiсть продукції; досвід роботи підприємства на 
міжнародних ринках; контроль над гнучкiстю бiзнесу, прибутками i поводженням у конкурентному 
середовищi; економiчна свобода; конкуренція на зовнішніх ринках; присутнiсть у країнi; ризики, 
пов’язані з роботою на міжнародних ринках [4, с. 65-73]. 

Крім зазначених чинників, на органiзацiйно-функцiональну структуру зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства також впливає спосіб, який підприємство обрало для виходу на зовнiшнi 
ринки [5, с. 81]. Є два варіанти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Якщо 
підприємство створює власний внутрішній підрозділ, який займається питаннями ЗЕД, або працює 
через вiддiли зовнiшньоекономiчних зв’язкiв (зовнiшньоторговельні фірми, торгові доми), то мова йде 
про прямий спосіб виходу на зовнiшнi ринки, коли відбувається безпосередній зв’язок між виробником 
і споживачем. Цей спосіб є вигідним для підприємства за умов великої частки експорту в загальному 
оборотi, високої конкурентоспроможності продукції, незначної конкуренції на даному сегменті ринку, 
наявності власних кваліфікованих фахівців по роботі на зовнішніх ринках. Якщо ж для вирішення 
питань зовнішньоекономічної діяльності підприємство залучає торговельних посередників, які є 
незалежними від виробникiв та споживачiв і основною функцією яких є встановлення зв’язків між 
продавцем і покупцем, то тут має місце непрямий спосіб купівлі-продажу товарів на зовнішніх ринках. 
Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки (рис. 1).  

В цілому організаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства має 
ґрунтуватися на виконанні базових організаційних принципів, до яких належать принцип організаційної 
цілісності, делегування повноважень, паритету повноважень і відповідальності, єдності цілей, 
функціональної регламентації, гнучкості організаційних структур. Реалізація принципів організаційного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства можлива лише за наявності відповідного 
економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Під економічним забезпеченням, як правило, розуміють систему економічних відносин, які 
виникають у процесі виробництва й реалізації благ (товарів, робіт, послуг) між окремими 
(самостійними) суб’єктами ринку, між суб’єктами ринку і державою (регіоном), між самою структурою 
та її трудовим колективом, між власниками капіталу і найманими працівниками з приводу порівняння 
витрат із доходами, виявлення, розподілу та використання прибутку [6, с. 25]. Мету економічного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства можна визначити як формування 
економічних стимулів до зовнішньоекономічної діяльності підприємства. На основі визначеної мети 
економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства має відповідати таким 
принципам: пріоритету споживача над виробником; пріоритетності витрат на зовнішньоекономічну 
діяльність; економічної та соціальної доцільності зовнішньоекономічної діяльності; комплексності та 
спадкоємності планування зовнішньоекономічної діяльності; стимулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; відповідності рівня матеріально-технічної бази вимогам, що ставляться до якості й 
конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках; маркетингової спрямованості 
зовнішньоекономічної діяльності, економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності.  
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Рис. 1. Переваги та недоліки прямого і непрямого способів виходу підприємства на 
зовнішні ринки 

 
У забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності підприємства важливу роль відіграє економічна 

складова, яка здійснює суттєвий вплив на формування і функціонування організаційної складової. 
Водночас у практичній діяльності вони невіддільні одна від одної. Взаємопроникнення та взаємодія 
економічних та організаційних елементів формують організаційно-економічне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що є важливою передумовою для підвищення 
ефективності господарювання загалом. 

Процеси забезпечення зовнішньоекономічної діяльності відбуваються як в середині 
підприємства, так і поза його межами, вони перебувають у тісному взаємозв’язку з процесами, що 
мають місце на підприємстві, але також залежать від факторів зовнішнього середовища. У зв’язку з 
цим фактори впливу на організаційно-економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства можна розглядати з позицій макро- і мікроекономіки (рис. 2).  

На макрорівні, тобто під впливом зовнішніх факторів на організаційно-економічне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, будуються взаємовідносини між системою 
забезпечення і всіма можливими сегментами зовнішнього середовища. Дія факторів зовнішнього 
середовища передбачає вплив факторів з боку державних та ринкових механізмів. До факторів 
впливу на організаційно-економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства з 
боку державних механізмів відносимо політичні, економічні, адміністративні, інституціонально-правові 
та соціальні. Фактори впливу на організаційно-економічне забезпечення ЗЕД з боку ринкових 
механізмів об’єднані у дві групи економічних та організаційних факторів. 

Визначення впливу мікроекономічних умов, тобто факторів внутрішнього середовища, на 
організаційно-економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
характеризується особливостями підприємства, в якому формується система забезпечення, їх 
поділяємо на економічні, організаційні та соціально-психологічні фактори. 

Організаційно-функціональні варіанти забезпечення  
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Прямий спосіб виходу підприємства 
на зовнішні ринки 

Непрямий спосіб виходу підприємства 
на зовнішні ринки 

 

Переваги: 
- відсутність витрат, пов’язаних із виплатою 
винагороди за послуги посередника;  
- безпосередній контакт експортера з ринками 
збуту; 
- можливість здійснення контролю над ходом 
торговельних операцій; 
- незалежнiсть експортера вiд сумлiнностi й 
активностi організацій-посередників; 
- можливість швидше реагувати на сучасні 
тенденції і зміни, що відбуваються на зовнішніх 
ринках. 

Недоліки: 
- ризик, пов’язаний з тим, що економічні, 
соціальні, правові умови країн-партнерів дуже 
різняться між собою; 
- потреба у персоналі високої комерційної 
кваліфікації зі знанням специфіки роботи 
іноземних ринків. 

Недоліки: 
- додаткові витрати, пов’язані із виплатою 
винагороди за послуги посередника; 
- відсутність контакту між експортером та 
іноземним споживачем; 
- ризик недобросовісної роботи організацій-
посередників. 

Переваги: 
- фiрма-експортер не вкладає коштiв в 
органiзацiю збутової мережi на територiї 
країни-iмпортера; 
- експортер звiльняється вiд дiяльностi, 
пов'язаної з реалiзацiєю товару; 
- посередники мають у своєму розпорядженнi 
великi можливостi в органiзацiї реклами, 
виставок, ярмаркiв; 
- торговельнi посередники мають стiйкi дiловi 
зв'язки з банками, страховими i транспортними 
компанiями; 
- на ринки окремих товарiв, монополiзованих 
торговельно-посередницькими фiрмами, 
можна потрапити тiльки при використаннi 
посередницької ланки. 
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Рис. 2. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на організаційно-
економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Джерело: розроблено автором на основі [7-9] 

Фактори впливу з боку  
державних механізмів 

Політичні 
- наявність державної підтримки 
- участь у світових економічних 
організаціях 

Економічні 
- митно-тарифні 
- бюджетно-податкові 
- грошово-кредитні 
- цінорегулюючі 
- валютні  

Адміністративні 
- ліцензування, квотування 
- стандартизація та сертифікація 
- стимулювання конкуренції  
- формування інфраструктури ЗЕД 
- страхування  
- контроль ринку 

Інституціонально-правові 
- нормативно-законодавча база 
- стимулювання експортоорієнтованої 
діяльності суб’єктів господарювання  

Соціальні 
- формування ринкової поведінки 
- підготовка фахівців з ЗЕД   

Фактори впливу з боку 
ринкових механізмів 

 
Економічні 

- вмотивованість у 
задоволенні потреб на 
зовнішніх ринках 
- випуск якісної 
конкурентоспроможної 
продукції  
- запобігання дефіциту 
товарів (сировини)  
- здешевлення виробництва 
- підвищення ефективності 
господарювання  

 
Організаційні 

- доступ до інформації  
- формування конкурентного 
середовища 
- встановлення зв’язків між 
учасниками ЗЕД 
- вільний вибір партнерів  
 
 

Економічні 
- інвестування 
- ціноутворення 
- бізнес-планування 
- мотивація 
- оцінка ризиків  

Організаційні 
- формування експортного потенціалу  
- маркетинг  
- страхування діяльності  
- менеджмент  
- реалізація продукції 
- розрахунки 
- технологія виробництва 
- ресурсне забезпечення 

Соціально-психологічні 
- вмотивованість у здійсненні ЗЕД  
- соціальний захист та гарантії 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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Підсумовуючи викладене вище, пропонуємо власне бачення дефініції організаційно-

економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства і пропонуємо розуміти його 
як цілісний процес взаємодії елементів організаційного та економічного впливу на 
зовнішньоекономічну діяльність підприємства, яка реалізується в межах сформованої організаційної 
структури, на основі ефективного розподілу ресурсів, під впливом факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, з метою досягнення цілей та реалізації стратегії на зовнішніх ринках.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на основі проведених досліджень можемо 
стверджувати, що спроможність підприємства забезпечити існування в динамічному середовищі 
значною мірою залежить від результативності організаційно-економічного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності, яке є своєрідним підґрунтям, основою організації процесів, 
пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Тут організаційна складова відповідає 
за створення необхідних структур та взаємозв’язків, які забезпечують функціонування системи, а 
економічна – за налагодження взаємовигідних відносин та пошук ресурсів, необхідних для роботи 
системи, та їх ефективне використання. Це сукупність забезпечувальних процесів організаційного та 
економічного впливу, які сприяють реалізації функцій зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а 
також відповідають за створення необхідних умов для розвитку ЗЕД. Подальші дослідження доцільно 
спрямувати на удосконалення процесів забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки України висуває якісно нові вимоги 

до конкурентоспроможності промислової продукції. Умови формування ринкових відносин в Україні, 
які характеризуються динамічністю зовнішнього середовища, загостренням конкурентної боротьби, 
підвищенням рівня комерційного ризику визначають необхідність використання сучасних принципів і 
методів менеджменту для забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції на 
зовнішньому і внутрішньому ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення конкурентоспроможності 
продукції розкрито у багатьох теоретичних і проектних роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 
авторів: Р.А. Фатхутдінова, Х.А. Фасхієва, М.Г. Долинської, В.Л. Диканя, Г.Л. Азоєва, Е.А. Горбашко, 
С.М. Ілляшенка, А.Е. Воронкова, Г.М. Скударя, Р. М. Тіхонова, В.М. Осипової, Л. А. Крота та 
В.М. Гриньової та інших. Однак, аналіз вітчизняної і зарубіжної економічної літератури показав, що 
саме оцінці впливу зовнішніх факторів на конкурентоспроможність промислової продукції приділяється 
недостатньо уваги. До найбільш відомих методів оцінки конкурентоспроможності продукції можна 
віднести матрицю конкурентної переваги Бостонської Консалтингової Групи, проект Інституту 
маркетингу і Гарвардської школи бізнесу (PIMS – проект) і аналіз сильних і слабких сторін, 
можливостей, що з'являються, і загроз (SWOT-аналіз) [1; 2; 5; 7; 8], однак, вони не дають можливості 
комплексно оцінити вплив зовнішніх відносно підприємства факторів на конкурентоспроможність 
продукції, що випускається. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка конкурентоспроможності вітчизняних 
машинобудівних підприємств на зовнішньому ринку та формування пропозицій щодо використання 
досвіду традиційних світових лідерів у галузі машинобудування і нових індустріальних країн для 
підвищення конкурентоспроможності промислової продукції українських товаровиробників на 
зовнішньому ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для кількісної оцінки зовнішніх факторів, що 
впливають на конкурентоспроможність промислової продукції, доцільно розділити показники 
конкурентоспроможності на чотири групи: 

- показники, що характеризують зовнішньоторговельні потоки (коефіцієнт чистого експорту; 
частка імпортної продукції на внутрішньому ринку) 

- показники, що характеризують ефективність праці (чистий дохід на одного зайнятого у галузі 
промислового виробництва та продуктивність праці галузі); 

- показники, що характеризують ефективність використання матеріально-технічної бази 
(фондовіддача основних виробничих фондів галузі; частка інвестицій у основні виробничі фонди у 
загальному обсязі випуску); 

- показники, що характеризують якість продукції (частка бракованих виробів в обсязі 
реалізованої продукції; частка інноваційної продукції в загальному обсязі випуску) [3]. 

Склад кожної групи показників може бути розширений або звужений залежно від завдань оцінки, 
а також галузевих особливостей аналізованої продукції. Обмеження кількості використовуваних 
показників мінімізує трудомісткість і складність розрахунків і спрощує методику оцінки. 

Обсяги реалізованої продукції машинобудування за аналізований період 2005-2011 рр. зростають у 
середньому щорічно на 17,14%, у тому числі середньорічний приріст обсягів реалізації машин та 
устаткування, електричного, електронного та оптичного устаткування, транспортних засобів та 
устаткування складає відповідно 15,11%, 16,83%, 18,83%. Незважаючи на позитивний напрямок розвитку 
машинобудівного виробництва, спостерігається зниження питомої ваги результатів діяльності підприємств, 
що виробляють машини та устаткування (-1,73% щорічно), електричне, електронне та оптичне 
устаткування (-0,26% щорічно) у обсягах реалізованої продукції машинобудування України, при цьому, 
виробництво транспортних засобів та устаткування щорічно додає 1,44%. Необхідно звернути увагу на 
наступне – хоча зростання промислового виробництва за останні декілька років і свідчить про деяке 
поліпшення ринкових позицій підприємств, але це не означає зростання конкурентоспроможності їх 
продукції. Нарощування обсягів виробництва в більшості випадків засноване на пристосуванні до 
другорядних ринкових ніш та експлуатації минулих досягнень (створеного у радянський період наукового і 
технологічного заділу) без здійснення довгострокових інвестицій в розвиток. Зростання у численних 
випадках супроводжується спрощенням виробництва. 
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Вітчизняна продукція машинобудування активно реалізується за міжнародними договорами, 
однак середньорічні темпи росту експорту та імпорту машин та устаткування (1,1933 та 1,1822 
відповідно), шляхового обладнання (1,3531 та 1,3195), наземних транспортних засобів (1,1819 та 
1,1872), плавучих засобів (0,9651 та 1,6576) визначають не тільки експортну орієнтованість 
вітчизняної економіки, а також види діяльності галузі машинобудування зі значним 
імпортозаміщуючим потенціалом. Перевищення середньорічних темпів зростання експорту над 
обсягами реалізації промислової продукції свідчать про формування незабезпеченого попиту на 
внутрішньому ринку, що веде до зростання імпорту машинобудівної продукції, тобто вітчизняні 
виробники поступово втрачають власні ринки через концентрацію на зовнішніх продажах.  

Значення коефіцієнту чистого експорту (табл. 1) є від’ємним для продукції: механічне 
обладнання, машини та механізми, електрообладнання, електричні машини і устаткування, тобто за 
цими товарними групами Україна є нетто-імпортером і конкурентні переваги даної продукції не 
реалізовано у зовнішній торгівлі. Однак, враховуючи поступове збільшення показника чистого 
експорту починаючи з 2009 р. можна очікувати поступового заміщення імпорту продукцією вітчизняних 
товаровиробників і відвоювання ними внутрішніх позицій у конкурентів. 

Таблиця 1 
Коефіцієнт чистого експорту* 

 
Рік 

Товарна група продукції 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Механічне обладнання; машини 
та механізми, електрообладнання 
та їх частини; пристрої для 
записування або відтворення 
зображення і звуку 

-0,3815 -0,4060 -0,3601 -0,3569 -0,1102 -0,1808 -0,3087 

котли, машини, апарати і 
механічні пристрої 

-0,3564 -0,4342 -0,4622 -0,4647 -0,1721 -0,1861 -0,3316 

Електричні машини і устаткування -0,4282 -0,3542 -0,1666 -0,1451 -0,0182 -0,1743 -0,2810 
Транспортні засоби та шляхове 
обладнання -0,3229 -0,4247 -0,4262 -0,4734 -0,1509 -0,0599 -0,1221 

залізничні або трамвайні 
локомотиви, шляхове обладнання 0,7371 0,7064 0,6929 0,6151 0,7868 0,7929 0,7698 

наземні транспортні засоби, крім 
залізничних -0,7864 -0,7859 -0,7722 -0,8028 -0,6747 -0,7199 -0,7915 

аеронавігаційні або космічні 
апарати 

0,5993 0,6582 0,4894 0,6662 0,5749 0,5885 0,6464 

плавучі засоби морські або річкові 0,8481 0,8396 0,7892 0,6416 0,6300 0,6924 -0,3571 
*Джерело: розраховано на основі [9] 
 
Особливої уваги потребують показники конкурентоспроможності вітчизняних наземних 

транспортних засобів, крім залізничних. За розглянутий період середнє значення коефіцієнту чистого 
експорту склало -0,7619, тобто експортні поставки значно нижче імпортних (в середньому в 7,64 рази), 
конкурентні переваги вітчизняної продукції за даною товарною групою не реалізовано на зовнішньому 
ринку, та враховуючи постійне зниження показника існуючі конкурентні переваги продукції не є такими 
на зовнішньому ринку. 

Систематично реалізують конкурентні переваги продукції на зовнішньому ринку виробники 
залізничних та трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, аеронавігаційних та космічних 
апаратів. Середнє значення коефіцієнту чистого експорту за період 2005-2011 рр. склало відповідно 
0,73 та 0,60. За даними групами товарів Україна має статус нетто-експортера та з позитивною 
динамікою демонструє реалізацію конкурентних переваг продукції на зовнішньому ринку. 

Небезпечним слід вважати перехід України із статусу нетто-експортеру до нетто-імпортеру за 
продукцією «плавучі засоби морські або річкові» через стрімкість падіння коефіцієнту чистого експорту. 

Аналітичні дані щодо збільшення частки імпортної продукції на внутрішньому ринку 
підтверджують зростання рівня конкуренції на ринку машинобудівної продукції України, що потребує 
оновлення існуючих та формування нових конкурентних переваг машинобудівної продукції 
вітчизняними товаровиробниками. 

Показник чистого доходу на одного зайнятого у машинобудуванні не має стабільного значення у 
період 2005-2011 рр. його значення коливається від 0-0,06 тис. грн./люд. у кризовий період 2008-2009 
рр., до 16,66 тис. грн./люд. у 2011 р. Найвища результативність діяльності спостерігається у 
виробництві транспортних засобів та устаткування, навіть незважаючи на тривалий період збитковості 
діяльності під час 2008-2009 рр., найнижча – у виробництві машин та устаткування, причому, 
стабільно низькі показники дохідності характерні протягом всього аналізованого періоду. Слід 
особливо відзначити фінансову стабільність і стійкість підприємств виробництва машин та 
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устаткування. Результати розрахунків показника чистого доходу на одного зайнятого у динаміці за 
видами промислової діяльності представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Чистий дохід на одного зайнятого, тис. грн./люд. * 

 
Рік  

Види промислової діяльності 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Машинобудування, у тому числі: 4,08 5,97 5,23 - 0,06 6,60 16,66 
виробництво машин та 
устаткування 0,87 1,05 1,63 0,35 1,93 2,87 6,71 

виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устаткування 

4,09 4,03 2,48 - 8,64 3,91 8,77 

виробництво транспортних засобів 
та устаткування 5,09 10,38 8,34 - - 14,08 34,25 

*Джерело: розраховано на основі [9] 
 
До показників, що характеризують ефективність праці як фактор, що впливає на рівень 

конкурентоспроможності промислової продукції віднесено також рівень середньорічного виробітку 
одного зайнятого у машинобудуванні за видами промислової діяльності. За абсолютними показниками 
продуктивності праці зайнятих у машинобудуванні України спостерігається неухильне зростання 
середньорічного виробітку на одного працівника незважаючи на кризові явища 2008-2009 рр., значне 
скорочення чисельності промислово-виробничого персоналу, зниження обсягів експорту.  

Наступна, третя група зовнішніх факторів конкурентоспроможності промислової продукції 
включає показники, що характеризують фізичну ефективність використання основних фондів. 
Результати розрахунків наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 
Показники використання основних фондів у машинобудуванні* 

 
Рік 

Показник 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Фондорентабельність, % 6,7 6,3 6,9 6,7 5,1 5,6 7,8 

Фондоємність продукції грн./грн. 0,96 0,81 0,80 1,06 0,93 0,87 0,91 

Фондовіддача ОВФ грн./грн. 1,04 1,24 1,25 0,94 1,08 1,15 1,10 
Фондоозброєність праці, тис. 
грн./люд. 63,14 80,67 87,79 98,25 101,21 112,14 102,97 

*Джерело: розраховано на основі [9] 
 
За період 2005-2011 рр. фондовіддача основних фондів має стійку тенденцію зростання із 

середньорічним темпом зростання +2,3%. Щорічно зростає показник фондоозброєності праці, що стало 
наслідком одночасного збільшення вартості основних фондів та зменшення кількості найманих працівників 
у машинобудуванні. Протягом 2005-2011 рр. показник відносної економії основних засобів має позитивне 
значення, що свідчить про загальне збільшення ефективності використання основних фондів. 

Показник фондорентабельності змінюється скачкоподібно і досягає свого мінімального значення 
у 2009 р., що обумовлено наслідками загальносвітової кризи, однак за проаналізований період 
середньорічний темп зростання складає +3,7% у машинобудуванні. Проведений детермінований 
факторний аналіз показника фондорентабельності показав, що найбільший вплив спричиняє зміна 
фактору фондовіддачі основних фондів. Це говорить про те, що на загальну ефективність 
використання основних фондів найбільш негативно впливає висока фондомісткість продукції, яка є 
наслідком недостатнього завантаження основних фондів через зниження виробничої активності. До 
того ж, величини збільшення ефективності капіталовіддачі є дуже помірними, дія позитивних 
тенденцій нівелюється низькою завантаженістю обладнання промислових підприємств та вкрай 
недостатніми темпами освоєння інноваційного устаткування. 

Питома вага інвестицій в основні виробничі фонди у загальному обсязі виробництва 
характеризує модернізаційні процеси промислових підприємств. 

У цілому, модернізаційні процеси у машинобудуванні уповільнились, починаючи з 2009 р., 
незважаючи на прийняття та виконання державної програми розвитку машинобудування на 2006-2010 
рр., яка передбачала за зазначений період інвестиції у галузь в обсязі 6,19 млрд. дол. США, зокрема, 
416 млн. дол. державних інвестицій, із яких 372 млн. дол. США становитимуть довгострокові кредити 
[4]. Середнє значення питомої ваги інвестицій в основні виробничі фонди у загальному обсязі 
виробництва на рівні 5,54% характеризує низьку активність вітчизняних підприємств машинобудівного 
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комплексу у процесах оновлення основних виробничих фондів, розробки та освоєння інноваційних 
технологій, зміни структури діючого та встановленого парку устаткування, формування основ 
автоматизації та роботизації виробничих процесів, що в свою чергу визначає рівень цінової та 
нецінової конкуренції вітчизняної продукції машинобудування на ринку. 

До показників, що характеризують якість продукції, що виробляє галузь машинобудування, 
віднесемо частку інноваційної продукції у загальному обсязі виробництва (табл. 4). 

Таблиця 4 
Питома вага реалізованої інноваційної продукції до загального обсягу реалізованої 

промислової продукції підприємств машинобудування за видами економічної діяльності* 
 

Рік  Види промислової 
діяльності 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Машинобудування, у тому 
числі: 

       

виробництво машин та 
устаткування 7,7 7,6 7,9 5,8 4,2 9,0 11,0 

виробництво 
електричного, 
електронного та оптичного 
устаткування 

16,5 16,3 17,0 12,4 9,0 15,9 20,0 

виробництво транспортних 
засобів та устаткування 83,8 82,8 86,1 62,7 45,6 45,6 57,0 

*Джерело: розраховано на основі [9] 
 
У галузі виробництва машин та устаткування найнижчі показники інноваційності продукції, що 

виробляється. Однак, за результатами аналізу фінансової стійкості, даний вид промислової діяльності 
навіть у кризовий період залишався прибутковим. Виробництво електричного, електронного та 
оптичного устаткування характеризується високим рівнем інноваційної активності, що підтверджує 
значення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції у обсязі реалізованої промислової продукції 
на рівні 16,3%. Виробництво транспортних засобів та устаткування характеризується найвищим 
показником питомої ваги реалізованої інноваційної продукції у обсязі реалізованої промислової 
продукції – у середньому 66,2% щорічно, і від’ємним значенням середньорічних темпів зростання 
наукоємної продукції – 6,22% [6]. 

Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи результати проведеного аналізу, відзначимо – 
українські машинобудівники мають серйозні проблеми з виходом на ринки, де споживачі цінують, 
насамперед, високий рівень якості і є більш орієнтованими на новітні технології. Збут для своєї 
продукції їм вдається знайти переважно на ринках, де покупці орієнтуються на дешеву продукцію. 
Ситуація з конкурентоспроможністю української машинобудівної продукції погіршується абсолютною й 
відносною ревальвацією національної валюти. До кола негативних тенденцій, що спостерігаються в 
українському машинобудуванні, варто також віднести високий ступінь фізичного й морального зносу 
основних виробничих фондів, 70 % яких перебуває в експлуатації 15 і більше років. Спостерігається 
наростаюче технологічне відставання від світового рівня розвитку машинобудування, що призводить 
не тільки до проблем на зовнішніх ринках, але навіть до втрати внутрішнього. Ще більшу актуальність 
ці проблеми набудуть у зв'язку зі вступом України до СОТ, який зробить ринок більш відкритим для 
іноземних постачальників, що має негативні наслідки для місцевих підприємств із недостатнім рівнем 
конкурентоспроможності. 

Українським машинобудівним підприємствам у напрямку підвищення своєї 
конкурентоспроможності доведеться розраховувати здебільшого на свої внутрішні ресурси, оскільки 
іноземні компанії розглядають українські виробничі підприємства як конкурентів і не зацікавлені у 
зміцненні позицій місцевих виробників.  

Досвід традиційних світових лідерів у сфері машинобудування (США, Німеччина і Японія) в 
Україні застосувати неможливо, оскільки українському машинобудуванню не властиві такі риси 
традиційних лідерів: великий обсяг внутрішнього ринку; налагоджені канали реалізації продукції на 
зовнішніх ринках збуту; наявність розвиненої транспортної інфраструктури; розвинена кредитна 
система і ринок цінних паперів; наявність робочої сили сучасного рівня кваліфікації. 

Варто звернути увагу на досвід нових індустріальних країн Південно-східної Азії, зокрема, 
Сінгапура, Тайваню, Південної Кореї. У цих країнах відбувся якісний перехід у розвитку 
машинобудівної галузі від використання переваг, наданих наявністю дешевої робочої сили, до випуску 
якісної наукомісткої продукції. На сьогодні конкурентоспроможність машинобудування нових 
індустріальних країн забезпечується за рахунок наступних чинників [5]: експортна орієнтація (більш 70 
%); дрібні і середні за величиною підприємства-виробники; географічна концентрація; підприємства є 
частиною промислових центрів і вузлів; тісний зв'язок з іншими галузями промисловості; гнучкість у 
роботі під замовлення; активне впровадження інновацій. 

Схожим шляхом зараз йдуть і інші країни, зокрема, Китай, Індонезія, Малайзія, Філіппіни. Однак, 
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використання цього досвіду в Україні ускладнюється відсутністю надлишкової пропозиції дешевої 
робочої сили. Причому демографічна ситуація є такою, що пропозиція робочої сили, як низько-, так і 
висококваліфікованої, буде у найближчі десятиліття лише зменшуватися. 

На основі вивчення зарубіжного досвіду розвитку машинобудування і дослідження поточного 
рівня конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств на зовнішньому ринку, можна 
зробити висновок про те, що ані досвід традиційних світових лідерів у сфері машинобудування, ані 
нових індустріальних країн не може бути застосований в Україні у чистому вигляді. Це свідчить про 
потребу розробки науково-методичних підходів до управління конкурентоспроможністю продукції 
машинобудівних підприємств, які б не тільки враховували успішний міжнародний досвід, але й могли б 
у чистому вигляді бути застосованими в умовах України. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Постановка проблеми. У сьогоднішніх умовах конкурентного середовища в освіті 

регіональним органам управління освітою і наукою необхідно виконувати роботу, пов’язану з 
дослідженням регіонального ринку освітніх послуг, наданих навчальними закладами регіональної 
освітньої системи (РОС), прогнозувати динаміку їх споживання, виявляти й оцінювати конкурентів й на 
цій основі ухвалювати рішення про доцільність їх надання. Ось чому держава як генеральний суб'єкт 
соціального управління, звертається до менеджменту – теорії та практики компетентного 
(професійного) керівництва бізнесом. У зв’язку з цим, актуалізуються дослідження у галузі 
регіонального освітнього менеджменту (РОМ). 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В Україні формування й розвиток РОМ 
детермінується цілою низкою стратегічних орієнтирів розбудови держави – проголошенням 
євроінтеграційного курсу реформ, запровадженням гуманітарної освітньої парадигми, дискутуванням 
ідей щодо її нового адміністративно-територіального устрою, розробкою моделей територіального 
управління в освіті тощо. Свідченням є й праці таких провідних вітчизняних учених як В. Бебик, 
Т. Боголіб, В. Геєць, О. Грішнова, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Т. Заєць, І. Каленюк, О. Кузьмін, 
О. Кучеренко, Е. Лібанова, М. Логунова, В. Онікієнко, С. Пирожков, В. Романов, В. Симонов, 
М. Шевченко та інші. Регіональні дослідження менеджменту і маркетингу освітньої діяльності пов’язані 
з іменами О. Амоші, С. Бандура, Д. Богині, Е Бєлого, С. Вовканича, М. Долішнього, С. Дорогунцова, 
Я. Жаліло, С. Злупка, В. Куценко, І. Лукінова, М. Пітюлича, С. Писаренко, У. Садової, Л. Семів, 
М. Чумаченка, М. Шаленко, О. Шаблія, Л. Шевчук, Л. Янковської та багатьох інших. Попри це 
залишаються невирішеними проблеми щодо методологічного та методичного забезпечення РОМ, що 
актуалізує проблему його дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження питань, пов’язаних з актуалізацією 
проблеми організації системи РОМ в умовах інноваційного розвитку регіону.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для з’ясування суті та необхідності організації 
системи РОМу в часово-просторових координатах території, звернімося до понять стратегічного 
менеджменту, як-то: місія та візія. 

Ефективність РОМ як системи ґрунтується на глибокому розумінні його власного середовища. 
Для РОМ як системи, місія виявляється як сукупність цілей і пов’язаних із ними переконань, відносин і 
напрямів діяльності, характерних для його організації. У ній колектив управління освіти і науки 
виражає свою організацію РОС, свій стиль і культуру, тому форма вираження має бути ясною, 
доступною для розуміння споживачів регіональних освітніх послуг. Візія відповідає на глобальне 
питання: «Куди ми йдемо?» Вона немає обмежень за часом і є тривалим процесом, служить основою 
для стратегічного планування. Усі дії й заходи тією чи іншою мірою пов’язано з досягненням візії РОМ. 
Місія більш конкретна й досяжна, вона є ключовим поняттям стратегічного процесу, який задає 
загальний напрямок діяльності РОМ. Цілі виражають його спрямованість щодо виконання місії. 
І. Ансофф визначає цілі як інструмент управління, що має різні способи застосування [2]. Отже, місія, 
візія і цілі описують стратегічні наміри організації РОМ на регіональному ринку освітніх послуг. 
Охарактеризувавши вищеназвані поняття організації системи РОМ перейдемо до висвітлення його 
сутності (табл.1). 



  
ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]] 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 95 

Таблиця 1 
Підходи до трактування освітнього менеджменту в розробках вітчизняних  

та зарубіжних вчених 
 

Автори Зміст визначення Джерело 

Коломінський 
Н.Л. 

Усвідомлена взаємодія керівника з іншими людьми – підлеглими, 
партнерами, своїми керівниками, учнями, батьками й ін., спрямована на 
забезпечення їх активної скоординованої участі в досягненні поставленої 
мети. 

[6] 

Побирченко Н., 
Лопушанська Г. 
 

Галузь менеджменту, яка регулює процеси трансформації змісту освітньої 
діяльності, називається освітнім менеджментом; вона охоплює зміст, 
форми реалізації принципів, методів, підходів, технології, функцій і 
прийомів управління взаємодією освітніх процесів» 

[7] 

R. Glatter 
Внутрішня діяльність освітніх інституцій та їхні стосунки з навколишнім 
середовищем, власне з громадами, в яких ці інституції зосередженні, а 
також з керуючими установами, яким вони підпорядковуються. 

[9] 

Головатий М.Ф. 
Комплекс принципів, методів, організаційних форм та технологічних 
прийомів управління освітнім процесом, спрямованого на підвищення його 
ефективності. 

[3] 

Симонов В.П. 

Це комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних 
прийомів управління освітнім процесом, спрямований на підвищення його 
ефективності”. Під освітнім процесом він розуміє сукупність трьох 
складових: учбово-пізнавальних, навчально-виховних, самоосвітнього 
процесів. 

[8] 

Дидактичний менеджмент – “наукова управлінська дисципліна, об’єктом 
якої виступає процес навчання, що включає в себе органічно пов’язані 
викладання й навчання, а предметом – закономірні зв’язки й відносини, 
що функціонують у даному процесі, зміст освіти, принципи, організаційні 
форми, способи й засоби реалізації цілей навчання”. 

Дмитренко Г.А Методичний менеджмент складає універсальну методологічну основу 
формування людського капіталу будь-якої освітньої організації. Об’єкт 
методичного менеджменту – це комплексна відносна системна категорія: 
на локальному рівні (на рівні освітньої організації) – загальноосвітнього, 
дошкільного, позашкільного навчального закладу, методичної служби 
тощо), а також на рівні освітньої галузі міста, регіону, держави, об’єктом 
якого є методична служба. 

[5] 

Даниленко Л.І. 

 Менеджмент освітніх інновацій як процес цілеспрямованого впливу 
суб’єкта управління (керівника) на об’єкт управління – соціальну систему, 
що перебуває у стані постійного розвитку, внаслідок якого відбувається не 
лише його якісна зміна та підвищення рівня конкурентоспроможності, а й 
підвищується рівень залучення інвестицій та інновацій 

[4] 

 
Визначаючи РОМ як складову регіональної економіки, ми дійшли до висновку, що в умовах 

розвитку регіону актуальним є вивчення не тільки дотичних до нього наук – педагогічного, 
методичного, дидактичного менеджменту, але й використання його у взаємоз’язку з ризик, 
фінансовим, стратегічним, інвестиційним, інформаційним, інноваційним, екологічним менеджментом 
та маркетингом. Такий симбіоз наук щодо вивчення РОМ дає змогу врахувати різні групи чинників, що 
впливають на розвиток РОС та забезпечують її ефективне функціонування в конкурентному 
середовищі. Тому з’ясуємо докладніше цей зв’язок:  

-  ризик-менеджмент (досліджує взаємодію регіональної освітньої системи (або її підсистем) з 
загрозами і небезпеками, породженими процесом модернізації як таким). У зв'язку з тим, що 
виключити модернізаційні ризики в процесі управлінської освітньої діяльності, в принципі, неможливо, 
необхідно говорити про механізми управління ними. Ризик-менеджмент тлумачиться як сукупність 
методів, прийомів і заходів, що дозволяють прогнозувати появу ризикових подій у функціонуванні РОС 
і вживати заходів до виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій. При цьому, 
управління ризиками розглядають на двох рівнях – як взаємодію керованої підсистеми (освітня 
система локального, регіонального, державного рівнів) і керуючої підсистеми (керівники, які за 
допомогою управлінських впливів здійснюють функціонування керованої підсистеми). 

-  кадровий (досліджує питання управління людьми, мотивації, організації та контролю їхньої 
освітньої діяльності); 

-  інтелектуальний (полягає в управлінні розпізнаванням, аналізом освітніх знань і технологій, 
розробкою ефективних дій суб'єктів освітньої діяльності); 

-  технологічний (відповідає за розробку та реалізацію освітніх технологій); 
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-  маркетинговий (зорієнтований на організацію узгодження і взаємодію внутрішнього 
середовища суб'єкта освітньої діяльності з умовами регіонального ринку освітніх послуг через 
реалізацію властивих цьому суб'єкту управління конкурентних переваг); 

-  інноваційний (передбачає розробку планів і програм інноваційної освітньої діяльності, 
здійснення узгодженої інноваційної освітньої політики). 

Він набуває особливого значення щодо відкритого доступу як до доступеневого, так і 
післяступеневого навчання, а також у системі РОС для розвитку особистості й навчанні протягом 
усього життя. 

-  фінансовий (полягає в управлінні фінансовими потоками і ресурсами суб'єктів освітньої 
діяльності) [1, с. 12-15].  

-  інформаційний (полягає у забезпеченні управління інформаційними потоками). Він забезпечує 
РОМ в умовах ринку всіма видами інформації на основі комплексного використання: науково-
дослідної, технологічної, матеріально-технічної, кадрової, фінансової та ін.  

-  інвестиційний (процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб'єктів РОМ). 
Його основна мета – забезпечити найефективнішу реалізацію їх інвестиційної стратегії.  

-  екологічний (орієнтований на формування й розвиток екологічного виробництва (освітня 
послуга НЗ РОС) й екологічної культури життєдіяльності людини). Його можна розглядати як один з 
основних організаційних та економічних механізмів екологічного збалансованого розвитку регіону, 
оскільки в його основі лежить соціально-економічне й соціально-психологічне мотивування гармонії 
взаємин людини із природою. 

Теоретичну базу сучасного РОМ складають, насамперед, такі наукові дисципліни як теорія 
організації, теорія систем, кібернетика, синергетика. Хоча ці теорії сформувалися за різних обставин і 
в різний час, їх об’єднує багато спільного. Так, теорія організації вивчає процес освітніх систем і їхні 
закономірності. Разом з цим, теорія організації досліджує природу освітніх системних факторів. Теорія 
систем вивчає сутність цілісності і системності РОМ, властивості цілого і його частин, тобто 
організацію деякого стійкого об´єкта, цілісність якого і є система. Кібернетика вивчає проблеми 
формування і передачі керуючих впливів РОМ для досягнення заданого стану освітньої системи, 
тобто досягнення визначеного рівня її організації. Синергетика вивчає механізми взаємодії елементів 
системи РОМ в процесі її самоорганізації і саморозвитку.  

Менеджеризм як одне з найбільших досягнень двадцятого століття поступово буде звільняти 
дорогу синергізму, управління за принципом об´єкт-суб´єкт управління буде замінюватися взаємодією 
в організації, її саморозвитком. Сьогодні змінюється роль освітнього менеджменту в суспільстві. Це 
вже не просто система універсальної оптимізації реалізації місії, це – технологія пошуку нових 
пріоритетів в умовах постійних змін умов діяльності. Мова йде про якісно новий рівень організації 
системи РОМ. Найперше, це стосується використання освітньої інформації, її доступності, яка дає 
небачену раніше можливість ознайомлення з досвідом інших, адаптації у формі освітніх транзитів до 
своїх власних реалій. Це передбачає нетрадиційні, креативні, інноваційні підходи до організації РОМ, 
готовність людського капіталу запроваджувати і розвивати нові технології, наявність лідерів і команд, 
спроможних їх адаптувати, створювати, реалізувати. Радикально змінюється статус керівника як 
«кріейстора проривів» та інтегратора корпоративних команд. Саме освітній менеджмент спрямований 
на формування таких фахівців. У організації РОМ актуалізується нині концепт креативності. 
Найважливішою його характеристикою на сучасному етапі є орієнтація на нову соціальну групу в 
організаціях – когнитариат, міць якого ґрунтується на знанні та використанні інтелекту, ефективне 
використання і нарощування якого стає центральним завданням РОМ. 

Сучасна освіта сьогодні в провідних державах зорієнтована на формування готовності до 
самоменеджменту, розробки індивідуальних і командних стратегій життєвого успіху. Досвід свідчить 
про те, що це можливо тільки в умовах максимального наближення регіональної освіти до 
регіонального ринку праці, її відповідності запитам економіки.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, сучасний РОМ в умовах інноваційної економіки 
стає наукомісткою сферою діяльності й у все більшій мірі потребує високого професіоналізму та 
різнобічних знань дотичних до нього наук (соціально-адекватного менеджменту, кадрового 
менеджменту, освітньої, педагогічної та дидактичної інноватики, інвестиційного менеджменту, 
методичного менеджменту тощо), які виокремилися у самостійні сфери застосування. РОМ повинен 
«працювати» як над забезпеченням функціональної наукової, загальнокультурної та практичної 
підготовки фахівців, які будуть задіяні в усіх галузях економіки та культури, так і брати участь у 
вирішенні невідкладних економічних, науково-технічних та соціальних проблем регіону.  
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ CТРУКТУРНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Постановка проблеми. Однією з основних проблем сьогодення є структурно-технологічна 

розбалансованість промисловості України, низький розвиток високотехнологічних галузей і 
домінування сировинних, що ускладнює можливості якісного удосконалення виробництва та 
підвищення його конкурентоспроможності. На процеси стабільного функціонування промисловості 
негативно впливають і диспропорції між рівнями розвитку виробничого потенціалу промислових 
підприємств, що у кінцевому результаті спричиняє наростання поляризації між регіонами за рівнями їх 
технологічним можливостей. Для вирішення даної ситуації на перший план повинні висуватися 
питання комплексного оновлення технологічної бази промисловості регіонів. При цьому, структурно-
технологічні зрушення в промисловості повинні розглядатися не лише як результат циклічного 
розвитку, але і як умова та важливий чинник її неухильного інноваційного поступу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика структурних змін в економіці завжди 
знаходилась у центрі уваги вчених. Концептуальні підходи до аналізу технологічного чинника розвитку 
економіки відображені в працях зарубіжних вчених: Д. Белла, Е. Домара, К. Ерроу, Ф. Кене, 
А. Маршалла, Д. Норта, В. Парето, Р. Рейча, Д. Рікардо, А. Сміта, Р. Солоу, Р. Стоуна, Р. Харрода, 
Й. Шумпетера та інших. 

Вагомий внесок у дослідження особливостей структурно-галузевих та структурно-технологічних 
трансформації внесли і такі українські вчені як: В. Андрійчук, Л. Антонюк, О. Білорус, А. Гальчинський, В. 
Геєць, Я. Базилюк, Б. Буркинський, Т. Кальченко, Б. Кваснюк, Д. Лук'яненко, А. Поручник, Ю. Пахомов, В. 
Чужиков, Т. Шинкаренко та багато інших. Разом з тим, і надалі невирішеними залишаються питання 
оптимізації структури промисловості в напрямку подолання її технологічного, інноваційного, галузевого 
відриву від економічно розвинених країн світу. Це є свідченням того, що ця проблема і надалі є 
актуальною, своєчасною і потребує подальшого дослідження та пошуків шляхів її розв’язання. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка стану основних засобів промисловості 
Карпатського регіону та визначення основних перешкод здійснення прогресивних структурно-
технологічних зрушень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За роки незалежності на території України 
сформувалася певна виробнича система. ЇЇ потужність в багатьох галузях економіки набагато 
перевищує внутрішні потреби країни в цілому. Однак, її структура не є оптимально, оскільки 
перевантажена виробництвами, організованими ще до періоду індустріальної модернізації, що 
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відбулася в розвинених країнах ще у середині минулого століття. У результаті цієї модернізації 
виникла високоорганізована та динамічна промисловість, що забезпечує масове виробництво якісної 
продукції й має здатність до інновацій. Тому більшість сучасних виробництв, які були створені за 
індустріальними зразками в минулому, програють у конкурентній боротьбі з виробництвами 
організованими на новій інноваційній основі, з застосуванням нових технологій. Отже, створення 
необхідних умов для своєчасного оновлення продукції – це стратегічно найважливіший шлях 
структурної модернізації виробництва та випуску товарів, які будуть прийняті ринком.  

Слід відзначити, що основні засоби є технологічною базою промислового виробництва, від 
стану і ефективності використання яких залежить конкурентоспроможність виробленої продукції, а 
відповідно, і самого товаровиробника. Нажаль, на сьогоднішній день переважає екстенсивний 
розвиток промисловості Карпатського регіону, який суттєво обмежений не конкурентоспроможністю 
значної частини виробництва за споживчими характеристиками їхньої продукції, надмірною 
витратністю ресурсів, підвищеною матеріало- та енергомісткістю технологічних процесів, фізичним 
зношенням обладнання, погіршенням умов праці та забрудненням навколишнього середовища.  

Вартість основних засобів Карпатського регіону у 2010 році становила 69568,7 млн. грн., що на 
27,3% більше порівняно з попереднім роком. Слід відзначити, що у 2010 році темпи зростання 
вартості основних засобів Карпатського регіону були вищими ніж в середньому по Україні, за рахунок 
суттєво збільшення їх вартості на промислових підприємствах Чернівецької області, а саме майже у 3 
рази. У галузевому розрізі найвищі темпи зростання вартості основних засобів в області зафіксовано 
на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, а саме у 6 раз [1].  

На сьогоднішній день технологічний стан промисловості є незадовільний. Свідченням того є 
високий ступінь зношеності основних засобів. Це зумовлено тим, що в процесі використання вони 
втрачають свої первинні фізичні якості, знижуються їх техніко-експлуатаційні можливості, а також і їх 
реальна балансова вартість. Причому, ця проблема є актуальною як для України в цілому, так і для 
Карпатського регіону, зокрема. На початок 2011 року ступінь основних засобів в середньому по 
промисловості України становив 63,8%. Слід відзначити, що в усіх без винятку областях Карпатського 
регіону цей показник є нижчим [2].  

Свідченням зниження технологічних можливостей основних засобів у промисловості Закарпатської 
та Львівської області є суттєве збільшення впродовж 2007-2010 років ступеня їх зносу (рис.1). Натомість в 
двох інших областях ситуація щодо технологічного рівня основних засобів є дещо кращою. У 2010 році в 
Чернівецькій області ступінь їх зносу значно зменшився, а саме з 42% до 16,4%, однак така ситуація 
зумовлена списанням непридатних до використанням, а не суттєвим поліпшенням їх технологічного стану. 
Суттєве зменшення ступеня зносу основних засобів у 2010 році в області порівняно з попереднім, 
зафіксовано на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (з 47,8% до 
8,8%) та виробництва коксу на нафтопродуктів (з 35,2% до 15,9%) [3-6]. 
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Рис. 1. Коефіцієнти зносу основних виробничих засобів промислових підприємств у 

2007-2010 рр. 
 

Аналізуючи динаміку процесів старіння основних засобів промисловості Карпатського регіону в 
галузевому розрізі, можна відзначити наявність негативної тенденції по більшості видів економічної 
діяльності. Виключенням із цього є металургійне виробництво, хімічна та нафтохімічна промисловість. 
Натомість у машинобудуванні, яке по суті є високотехнологічним видом діяльності та асоціюється з 
виробництвом засобів виробництва для інших галузей промисловості, динаміка їх старіння залишається 
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вкрай негативною та постійно зростає. Особливо гостро це відчутно у Львівській, Чернівецькій та 
Закарпатській областях. Так, у Львівській області ступінь зносу основних засобів галузі становив 81%. У 
двох інших областях Карпатського регіону, цей показник хоч і трохи нижчий ніж у Львівській області 
однак є дуже високим і становить відповідно 51,4% та 62,9% [3-6].  

Інша ситуація характерна для Івано-Франківської області, де найбільш зношеними є основні 
засоби на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (76,7%). 
Відповідно низьким (не перевищує 50-60 %) є і рівень механізації праці на промислових підприємствах 
галузі, що негативно позначається на якості продукції і на кінцевих економічних показниках їх роботи. 
Більш ніж на половини зношені основні засоби машинобудування (54,7%) [6]. 

Однією з причин, що підвищує ступінь зношеності основних засобів є наявність основних засобів 
на які повністю нарахована амортизація. Так, наприклад, у Закарпатській області цей показник був 
найвищим на промислових підприємствах машинобудування і становив 46,3% первісної вартості 
основних засобів, а найнижчим на підприємствах целюлозно-паперового виробництва – 0,6% [4]. Для 
промислових підприємств Львівської області амортизація основних засобів є значно нижчою. Так, 
найвище її значення зафіксовано на підприємствах з обробки деревини та виробництва виробів з 
деревини де вона становила 10,3%, а найменше на машинобудівних підприємствах (1,8%) [3].  

У цілому слід відзначити, що економічний зміст амортизації полягає в тому, щоб забезпечувати 
відновлення основних засобів, модернізацію та реконструкцію виробництва, і тому вона не може бути 
витрачена на інші потреби крім однієї – на капітальні вкладення. Слід зазначити, що амортизаційна 
політика упродовж багатьох років залишається найслабкішою ланкою економічної політики України, 
оскільки сформована амортизаційна система не виконує своєї головної функції – не створює 
зацікавленості підприємців до оновлення основних засобів, впровадження наукових розробок та 
новітніх технологій у виробництво. Про незадовільне використання потенціалу амортизації як 
найбільш ефективного інструменту фінансування оновлення основних засобів, насамперед, свідчить 
наявність тенденції до збільшення ступеня їх зносу [7]. Встановлюючи норму амортизації, порядок її 
нарахування та використання держава має регулювати темпи і характер виробництва в галузях, а 
саме за допомогою норми амортизації повинна формуватись швидкість знецінення, а через неї – 
швидкість оновлення основних засобів. 

Ефективність функціонування і використання виробничого потенціалу безпосередньо пов’язана 
з ступенем його оновленням. Однак, незважаючи на невтішну ситуацію, щодо технологічного стану 
основних засобів у більшості галузях промисловості Карпатського регіону темпи оновлення і ліквідації 
непридатних до використання основних засобів і надалі залишаються незначними, що у свою чергу не 
дозволяє призупинити процес їхнього фізичного і морального зношення (рис. 2).  
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Рис. 2. Коефіцієнти оновлення та ліквідації основних засобів  

Карпатського регіону у 2009 та 2010 рр. 
 
Високий ступінь зношеності основних засобів є свідченням того, що вони є у більшості випадків 

придатними для використання лише на половину. Введення і вилучення основних засобів, як правило, 
збігаються з динамікою найбільш активного елемента основних засобів – машин і обладнання. 
Характерною рисою відтворення основних засобів в Україні було збільшення розриву між обсягами 
введення та ліквідації основних засобів. Таким чином, цей коефіцієнт становив у середньому в 
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українській економіці менше ніж 0,78%, а у промисловості – 0,5%, на промислових підприємствах 
Карпатського регіону цей показник становить в середньому лише 0,2% [2]. 

Вважається, що для підтримки порівняно високого технічного рівня виробництва на 
підприємствах треба щорічно замінювати 4-6% і модернізувати до 10% діючого устаткування, на жаль 
це тенденція на промислових підприємствах Карпатського регіону не виконується. До речі, сьогодні 
середній вік обладнання більш ніж у три рази перевищує показники розвинутих країн світу і у два з 
половиною рази – встановлений нормативний строк в Україні. Свідченням того є те, що в середньому 
ступінь ліквідації основних засобів Карпатського регіону у 2009-2010 рр. становив менше 1%. Дещо 
вищим є ступінь їх оновлення, який у 2009 році становив 4,6%, а у 2010 році зріс до 4,95%. 
Незадовільні значення показників технічного оновлення виробництва є наслідком обмеженості 
власних фінансових коштів і можливостей зовнішнього інвестування в основні засоби, а також 
відсутності ефективної політики у сфері технічного розвитку. 

Низькі темпи ліквідації застарілих і зношених основних засобів, в основному, пояснюються тим, 
що технічне переоснащення застарілих машин і устаткування або їхній демонтаж потребують значних 
витрат, а коштів у підприємств бракує. Є ще й такий чинник: підприємства незацікавлені в реалізації 
не використовуваного обладнання, що зумовлено чинним податковим законодавством. Крім того, 
підприємства часто позбавлені можливостей реалізовувати не використовуване, застаріле і зношене 
обладнання. На це є кілька причин. По-перше, через спеціалізованість технологічного обладнання 
кожної галузі промисловості і не пристосовуваність її до іншої. По-друге, ще не склався відповідний 
ринок збуту користованого і зношеного устаткування. До-речі, у розвинутих країнах такий ринок вже 
давно створений: там існують фірми, які спеціалізуються на ремонті, модернізації та продажі 
користованого технологічного обладнання [8]. 

Однією з основних перешкод для здійснення прогресивних структурно-технологічних зрушень є 
низький рівень впровадження у виробництво інноваційних технологій. З одного боку, не викликає сумніву, 
що дані зміни можливі лише на шляху інноваційного розвитку національної економіки. З іншого боку, до 
теперішнього часу ще не сформувалася цілісна теорія інноваційного розвитку економіки, яка змогла б 
врахувати вплив інноваційно-технологічного чинника на економічну динаміку. Тому, основну увагу слід 
зосередити на формуванні і реалізації активної стратегії ефективного регулювання процесів інноваційно-
технологічного розвитку економіки на державному, регіональному та муніципальному рівнях. 

Поліпшення технологічної структури виробництва на основі заміни застарілих технологій і 
основних засобів сучасними, можлива лише на основі істотної зміни темпів і пропорцій інвестиційного 
процесу (зростання обсягів інвестицій, включаючи іноземні з наданням державних гарантій, 
скорочення термінів їх окупності, збільшення частки інвестицій, що вкладаються в сучасні технології, 
перш за все в наукоємких галузях). Тобто інтенсивність цих процесів визначаються динамікою 
інвестицій в основний капітал, з яких лише близько 40-50% спрямовано на придбання/оновлення 
машин, обладнання, транспортних засобів, інвентар тощо. 

У цілому по Україні сировинні та паливно-енергетичні галузі промисловості концентрують майже 
половину обсягу інвестицій в основний капітал, інша половина припадає на обробні галузі. Така сама 
тенденція характерна і для промислових підприємств Карпатського регіону. Так, основна частка інвестицій 
в основний капітал у 2010 році у Чернівецькій області освоєна у розвиток підприємств з виробництва та 
розподілення електроенергії (83,1%). На підтримку цієї галузі економіки найбільше вкладено інвестицій і у 
Львівській області (24,1%). Значна частка в області їх також акумульовано і на промислових підприємствах 
добувної (22%) та харчової (20%) промисловості. У промисловості Івано-Франківської області основна 
частка інвестицій в основний капітал направлена на забезпечення введення в експлуатацію великих 
потужностей на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості (45,9%). 

На сьогоднішній день найбільш адекватна галузева форма відтворення інвестиційного 
потенціалу економіки – машинобудування, яке відіграє вагому роль в інноваційному розвитку інших 
галузей економіки. Така спрямованість інвестицій в основний капітал характерна для Закарпатської 
області, оскільки ця галузь є домінуючою в ній. На машинобудування припадає більше третини 
загального обсягу інвестиційних ресурсів у промисловості, а саме 37%. Значна їх частка в області 
також зосереджена і на підприємствах з виробництва іншої неметалевої продукції (25%).  

Однак, незважаючи на деяке пожвавлення інвестиційної активності у 2010-2011 рр. після спаду 
2009 р., обсяг залучених внутрішніх інвестиційних коштів не дозволяє зупинити процес старіння 
наявних основних засобів, унеможливлюючи їх оновлення. Тобто подолання структурних 
диспропорцій виробничого потенціалу потребує поряд з внутрішніми інвестиційними ресурсами також і 
залучення зовнішніх. 

Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що матеріально-
технічна база більшості галузей промисловості Карпатського регіону не відповідає сучасним вимогам, 
характеризується значною спрацьованістю обладнання та потребує оновлення. Моральне та фізичне 
зношення основних засобів призводить до погіршення технологічної структури підприємств як за 
рахунок старих і неприбуткових виробництв, так і за рахунок випуску продукції низької якості, яка не 
задовольняє наявний попит населення і не здатна конкурувати з відповідними іноземними аналогами. 
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Це в значній мір і зумовлює те, що наші споживачі надають превагу іноземним товарам, зокрема, це 
стосується і продуктів харчування. Подолати наявну технологічну розбалансованість промисловості 
можна лише інноваційним шляхом за рахунок впровадження у виробництво і виробничі процеси 
прогресивної техніки, ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, вдосконалення методів 
управління виробництвом і виробничими процесами та його інвестиційного забезпечення.  
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Постановка проблеми. Скорочення використання природного газу – одна з найактуальніших 
завдань для промисловості регіонів. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів 
органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій 
їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують 
світову спільноту. Але, незважаючи на декларативні заяви щодо усвідомлення цієї потреби з боку 
різних гілок влади та низку нормативно-законодавчих актів, які стосуються розвитку нетрадиційних 
відновлюваних джерел енергії – реальних кроків щодо впровадження зроблено достатньо мало. 
Частка нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України становить лише 
7,2% (6,4% – позабалансові джерела енергії; 0,8% – відновлювані джерела) [3]. Тому вирішення 
проблем розвитку альтернативних джерел енергії та впровадження енергозберігаючих технологій в 
промисловості дозволить зменшити залежність від імпортованих енергоносіїв та підвищити 
енергетичну безпеку країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розв’язання проблем розвитку та 
використання альтернативної енергії у різних галузях промисловості здійснили такі вчені, зокрема: 
В.Г. Андрійчук, О.М. Адаменко, А.О. Бабич, В.І. Бойко, В.В. Височанський, П.І. Гайдуцький, 
В.П. Галушко, М.Я. Дем’яненко, Д.В. Зеркалов, І.Г. Кириленко, Г.М. Калетнік, М.О. Корчемний, 
В.С. Льотко, М.І. Михайлів, П.Т. Саблук, Б.Я. Панасюк, В.П. Ситник та багато інших.  

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій з цієї проблематики, гострота дискусійних 
питань з проблем не зменшується, а необхідність продовження пошуку альтернативних джерел енергії 
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залишається, зокрема, дослідження шляхів підвищення енергоефективності промисловості регіону на 
основі продуктивного та раціонального використання нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енергозбереження, що у кінцевому підсумку може частково вирішити проблему енергетичної 
незалежності України в цілому. 

Постановка завдання. Метою даної статті є комплексне дослідження енергетичного потенціалу 
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергозбереження в розрізі областей Карпатського регіону. Це 
в свою чергу, дозволить здійснити оцінку його сучасного стану та виділити особливості розвитку та 
специфіку використання у промисловості регіону.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи енергетичний потенціал 
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергозбереження, перш за все, треба розібратись, які 
джерела енергії включають до альтернативної енергетики. Отже, як правило, до нетрадиційних 
відновлюваних джерел енергії відносять гідроелектростанції (великі, середні та малі), геотермальну, 
сонячну, фотоелектричну та теплову енергію, енергії припливів, хвиль океану, вітру, тверду біомасу, 
гази з біомаси, рідкі біопалива та відновлювані муніципальні відходи, а також теплову енергію, що 
створюється завдяки тепловим насосам, торфу, шахтному метану та вторинним джерел енергії 
(скидне тепло, промислові відходи, тиск доменного газу та природного газу під час його 
транспортування) [7]. 

Варто зазначити, що достатньо інтенсивно використовується та розвивається енергія біомаси 
для цілей промисловості закордоном. Біомаса є недорогим та легкодоступним місцевим паливом, яке 
можна ефективно залучити до виробництва теплової та електричної енергії. Енергія біомаси складає 
60% відновлювальних джерел енергії. Згідно статистичних даних, загальні річні обсяги відходів 
біомаси в Україні на сьогодні оцінюються у 120 млн. т, що еквівалентно 23 млн. т у.п. [5].Таким чином, 
енергетичний потенціал біомаси Карпатського регіону нами буде представлено такими складовими як 
енергетичний потенціал тваринницької сільськогосподарської і рослинної сільськогосподарської біомаси та 
енергетичний потенціал відходів лісу. Здійснена оцінка потенціалу біомаси Карпатського регіону 
представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Енергетичний потенціал біомаси Карпатського регіону 

 

Потенціал сільського 
господарства 

Потенціал гною Потенціал деревини 
Загальний 
потенціал 
біомаси Область 

Мтне* % Мтне % Мтне % Мтне % 

Закарпатська 0,0520 0,92 0,0185 2,76 0,0904 9,37 0,1609 2,21 

Івано-Франківська 0,0089 0,16 0,0224 3,35 0,0447 4,63 0,0760 1,04 

Львівська 0,0216 0,38 0,0391 5,85 0,0621 6,44 0,1228 1,68 

Чернівецька 0,0338 0,60 0,0144 2,16 0,0534 5,53 0,1017 1,40 
Карпатський 
регіон 

0,1163 2,05 0,0944 14,1 0,2506 26,00 0,4614 6,33 

Україна 5,6523 100 0,6687 100 0,9648 100 7,2858 100 
*мільйонів тонн нафтового еквіваленту 
Джерело: Складено автором на основі [10]  
 
Аналізуючи дані табл. 1, необхідно відзначити, що найбільший енергетичний потенціал біомаси 

мають Закарпатська та Львівська області. Безперечно є значним і потенціал відходів деревини у 
вищезазначених областях. Щодо потенціалу сільського господарства (солома, стебла кукурудзи, 
соняшникове лушпиння і стебла), то дану нішу займає Закарпатська та Чернівецька області, що 
пояснюється інтенсивною сільськогосподарською діяльністю областей. Стосовно потенціалу біогазу з 
гною по областях, то тут лідирує Львівська та Івано-Франківська області. Хоча варто вказати, що 
сільськогосподарські відходи вважаються менш привабливим видом палива у порівнянні з деревиною. 
Оскільки, зазвичай, вони мають: меншу щільність енергії на одиницю маси; меншу об’ємну щільність, 
що означає більш високі витрати на транспортування; меншу придатність до зберігання, тобто більшу 
схильність до втрати своїх корисних властивостей; вищу зольність, тобто більшу здатність 
шлакоутворення і засмічення котлів через зазвичай високий вміст сполук лужних металів в золі. 

Значний енергетичний та агрохімічний потенціал мають також ресурси торфу. На даний час 
ресурси торфу можуть бути джерелом сировини для галузей національного господарства та 
промисловості. Торф використовують як паливо для ТЕС, як комунально-побутове паливо (у вигляді 
брикетів, кускового торфу), як органічне добриво для с/г тощо. Загальний енергетичний потенціал 
промислових запасів торфу в Україні становить 836,5 млн. т у.п., а енергетичний потенціал 
балансових родовищ близько 362 млн. т у.п. Енергетичний потенціал торфу у Карпатському регіоні 
представлений у табл. 2. 
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Таблиця 2 
Енергетичний потенціал торфу у Карпатському регіоні 

 
Потенціал торфу, млн МВт. год/рік 

Області 
Загальний енергетичний потенціал Доцільно-економічний потенціал 

Львівська 690,6 244,1 

Закарпатська 0,2 --- 

Івано-Франківська 45,2 17,9 

Чернівецька --- --- 

Карпатський регіон 736 262 

Україна 6801,0 2941 
Джерело: Складено автором на основі [2]  
 
Як бачимо із таблиці 2, найбільші запаси торфу зосереджено у Львівській області, незначну 

частку займає Івано-Франківська область. А от у Закарпатській та Чернівецький області запаси даного 
енергетичного ресурсу практично відсутні. Дана нерівномірність територіального розподілу торфових 
ресурсів областей Карпатського регіону обумовлена неоднорідністю кліматичних, геологічних та інших 
чинників, що визначають процеси торфоутворення і торфонагромадження. Варто зазначити, що 
можливе комплексне використання торфу у Львівській області, тобто використання торфу одного 
родовища одночасно як для потреб сільського господарства, так і промисловості, це все 
обумовлюється наявністю великої різноманітності його видів навіть в межах одного родовища. Так, у 
Львівській області налічують 14 родовищ торфу, які використовували для добування торфу. Хоча на 
сьогодні видобування торфу практично припинене через його нерентабельність, адже рівень зносу 
основного технологічного устаткування та транспортних засобів становить 80-90%. В результаті 
переважна більшість таких родовищ не можуть витримувати конкуренцію в умовах ринкової економіки. 
Хоча при налагодженні технологічного циклу (збагачення) можливе використання енергетичного 
потенціалу торфу, оскільки даний вид енергоресурсу може бути конкурентоспроможним джерелом 
енергії. Змінити ситуацію можна шляхом проведення відповідної та виваженої податкової політики. 
Адже великим тягарем на сьогодні є земельний податок, який гальмує ефективність фінансово-
господарської діяльності підприємств галузі і є однією з причин їх збитковості. Не менш важливим для 
оптимізації функціонування діючих підприємств є полегшення умов відведення під промисловий 
видобуток додаткових торф’яних земель для збільшення їх сировинної бази, а також відновлення 
закупок торфу для добрива сільськогосподарськими споживачам. Скасування державного 
фінансування робіт із застосуванням торфу в сільському господарстві призвело до вибуття 
виробничих потужностей та різкого падіння виробництва підприємств із добування торфу, а в останні 
роки – майже до повного згортання заготівлі торфу тощо.  

Водночас слід зауважити, що існують і недоліки у виготовленні кінцевого паливного ресурсу на 
основі торфу, зокрема, сезонність виробництва торфопідприємств, тобто є залежність результатів їх 
фінансово-господарської діяльності від погодних умов сезону. Екологічною проблемою торфових 
родовищ є також самозаймання в посушливі періоди. Варто зазначити, що освоєння даного виду 
енергетичного ресурсу носить достатньо затратний характер, що відображається відповідно на 
термінах окупності інвестицій, адже навіть кращі родовища окупляться упродовж лише 5-8 років.  

Разом з тим, використанню торфу як енергетичної сировини притаманні і переваги, а саме: 
гранично низький вміст сірки, що складає 0,15% у торфі, у той час як у вугіллі – 2,0-4,0%; у 2-3 рази 
менша питома вартість одиниці маси палива, що приведена до теплотворної спроможності, тобто дві 
тонни торф’яних брикетів дає майже стільки ж теплоти, як тисяча кубічних метрів природного газу. Це 
при тому, що вартість двох тонн брикету на сьогоднішній день у декілька разів менша, ніж тисяча 
кубічних метрів природного газу. 

Достатньо перспективним енергоресурсом для використання в цілях промисловості є 
виробництво електроенергії завдяки сонячній енергії. Зокрема, кількість сонячної енергії, яка 
потрапляє на територію Карпатського регіону оцінюється у 67 МВт год. на 1 м² на рік (табл. 3). 

Як бачимо, найбільшим потенціалом сонячної енергії наділена Львівська область. Слід відзначити, 
що наразі вже реалізовано декілька проектів у Львівській області, але заплановано ще потужніший – це 
Самбірська сонячна електростанція (СЕС) потужністю 10,0 МВт. Зараз триває робота з іспанською фірмою 
над вибором основного обладнання, заводу-виробника, схеми приєднання СЕС до електричних мереж. 
Доцільно сказати, що основними перевагами сонячної енергетики є загальнодоступність і невичерпність 
джерела енергії та теоретично повна безпека для навколишнього середовища. Проте, існують і негативи, 
зокрема, для сонячної енергетики потрібне використання великих площ землі під електростанції, тобто 
фотоелектричні елементи на великих сонячних електростанціях встановлюються на висоті 1,8-2,5 метра, 
що дозволяє використовувати землі під електростанцією лише для сільськогосподарських потреб, 
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наприклад, для випасу худоби. Варто вказати, що потік сонячної енергії на поверхні Землі сильно 
залежить від широти і клімату, тобто у різних місцевостях середня кількість сонячних днів у році може дуже 
сильно відрізнятися, що віддзеркалюється відповідно в залежності потужності сонячної електростанції від 
часу доби і погодних умов. Також на сьогодні достатньо високою є вартість сонячних фотоелементів, 
незважаючи, що з 1990-2011 рр. ціни на фотоелементи знижувалися в середньому до 4% на рік. Слід 
зазначити, що не дивлячись на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі фотоелементи містять отруйні 
речовини, тобто, свинець, кадмій, галій, миш'як, а також їх виробництво споживає масу інших небезпечних 
речовин [1]. 

Таблиця 3 
Сумарний річний потенціал сонячної енергії на території Карпатського регіону 

 
Потенціал сонячної енергії МВт год/рік 

Області 
Загальний потенціал (109) Технічний потенціал (107) Доцільно-економічний 

потенціал (105) 
Львівська 25,5 12,2 1,9 

Закарпатська 15,5 7,5 1,2 

Івано-Франківська 16,4 7,9 1,2 

Чернівецька 9,6 4,6 0,7 

Карпатський регіон 67 32,2 5 

Україна 718,4 345,1 53,8 
Джерело: Складено автором на основі [2] 
 
Не менш значущим є потенціал річок у Карпатському регіоні, який оцінюється майже 7629 млн. 

кВт год. на рік (рис. 4). Варто зазначити, що мала гідроенергетика є технологічно освоєним способом 
виробництва електроенергії, що має досить гарантований поновлюваний енергоресурс та найменшу 
собівартість виробництва електроенергії серед традиційних паливних і більшості нетрадиційних 
технологій її виробництва.  

Таблиця 4 
Гідроенергетичний потенціал малих рік у Карпатському регіоні 

 
Потенціал малих рік, млн. кВт. год./рік 

Області Загальний 
потенціал Технічний потенціал Доцільно-економічний 

потенціал 

Львівська 1814 1197 544 

Закарпатська 4532 2991 1357 

Івано-Франківська 399 263 120 

Чернівецька 884 583 263 

Карпатський регіон 7629 5034 2284 

Україна 12501 8252 3747 

Джерело: Складено автором на основі [8] 
 
Як бачимо, гідроенергетичні ресурси Закарпаття є найбільшими в Україні на одиницю площі 

водозабору. Із 12,5 млрд. кВт. год. потенційної гідроенергії річкового стоку України на долю 
Закарпаття припадає 4,5 млрд. кВт. год., тобто чверть, при тому, що площа Закарпаття складає лише 
2,1% від площі України. З них 2,9 млрд. кВт. год. технічно доцільний гідропотенціал для виробництва 
електроенергії. Варто відзначити, що на сьогодні виробництво електроенергії в області зосереджено 
на чотирьох гідроелектростанціях: Теребле-Рікській ГЕС (потужністю 27,0 МВт); Оноківській ГЕС (2,65 
МВт); Ужгородській ГЕС (1,9 МВт) та Білинській ГЕС (0,63 МВт). З метою збільшення виробництва 
електроенергії запропонований проект будівництва Тереблянської ГАЕС потужністю 300 МВт. Проект 
передбачає спорудження додаткового водосховища на р. Вільшанка та додаткових водяних тунелів. 
Зокрема, річне виробництво електроенергії оцінюється у 400 млн. кВт., а вартість проекту складає 
майже 190 млн. у. о. Достатньо вагому частку в потенціалі гідроресурсів Карпатського регіону має 
Львівська область. На сьогодні у Львівській області діє Явірська мала ГЕС на р. Стрий, яка введена в 
експлуатацію ще у 2007 році, її потужність 450 кВт/год., а обсяг реалізованої продукції за 2010 рік 
склав 2,0 млн. грн., що у натуральних показниках майже 2,4 млн. кВт. Доцільно вказати, що існує 
також програма будівництва малих ГЕС на річках Стрий та Опір у Сколівському районі, яка 
передбачає будівництво 14 станцій загальною потужністю 20,5 МВт.  

Однак, незважаючи на позитиви від малої гідроенергетики, існують також і недоліки, тобто 
затоплення водосховищами значних територій родючих земель в регіоні, а це, в свою чергу, може 
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призвести до екологічної катастрофи та руйнації гірської екосистеми. Адже велика територія землі 
Карпатського регіону має туристично-рекреаційне значення.  

Стосовно проектів з освоєння вітру, то сьогодні застосування вітроустановок для виробництва 
електроенергії в промислових масштабах найбільш доцільно розвивати в районі Карпат, де середньорічна 
швидкість вітру > 5 м/с. Зокрема, достатньо інтенсивно продовжується розвиток даних джерел енергії у 
Львівській області, де загальна величина потужності ВЕС оцінюється на рівні 500 МВт. Зокрема, варто 
вказати, що у Львівській області триває робота над проектами п’яти вітроелектростанцій (ВЕС): ВЕС 
«Старий Самбір-1» – 12,5 МВт; ВЕС «Старий Самбір-2» – 25,0 МВт; Сколівська ВЕС – 37,5 МВт; 
Миколаївська ВЕС – до 30 МВт; Дрогобицька ВЕС – 23 МВт. Для вітроелектростанцій Закарпатської 
області перспективна площа на горі Гимба (1180м), що розташована в 6 км від села Пилипець. 
Середньорічна швидкість вітру за даними місцевої Міжгірської гідрометеослужби складає понад 7,5 м/сек. 
Хороші метерологічні умови також на площі гір Яворник та Менчул.  

Доцільно зазначити, що перевагами такого виду енергетики є екологічно чистий спосіб 
вироблення енергії. Вона не забруднює атмосферу, не споживає палива і не спричиняє теплового 
забруднення довкілля. Водночас, існують і деякі недоліки вітрової енергетики, зокрема, вітрові 
електростанції створюють шум високої частоти, що заважає населеним пунктам, які близько 
розташовані біля них. Тому вони потребують для свого розміщення великих незайнятих земельних 
ділянок. Однак, незважаючи на це, є ще один негатив впливу вітрової енергетики – оскільки 
генератори великих вітродвигунів обертаються зі швидкістю 30 обертів за секунду, що близько до 
частоти синхронізації телебачення вони перешкоджатимуть прийому передач на відстані до 1,6 км [6].  

Окрім цього, на сьогодні достатньо перспективною для використання у промисловості є 
геотермальна енергія, яка акумульована в перших десятьох кілометрах Земної кори. За оцінкою вчених її 
загальний потенціал в Україні оцінюється величиною 438 10 кВт год. на рік, що еквівалентно запасам 
палива в обсязі 50×106 т у.п. [9]. З усіх видів геотермальної енергії мають найкращі економічні показники 
гідрогеотермальні ресурси, тобто термальні води, пароводяні суміші і природна пара.  

Варто зазначити, що перспективними для застосовування у промислових масштабах є ресурси 
нагрітих підземних вод, що виводяться з нафтою і газом, діючими свердловинами нафтогазових 
родовищ. Нині найпоширенішим і придатним для технічного використання джерелом геотермальної 
енергії у Карпатському регіоні є геотермальні води, розташовані у Закарпатській області, тепловий 
потенціал яких оцінюються у 490 МВа. Зокрема, з цікавою пропозицією виступив Інститут технічної 
теплофізики спільно з датською фірмою «HOUE & OLSEN» щодо реалізації проектів 
теплозабезпечення виробничих об'єктів на основі використання термальних вод Закарпаття. За їх 
оцінкою ресурси термальних вод в даній області найбільш придатні для практичного застосування, 
зокрема, вони зосереджені на семи родовищах: Берегівському, Косинському, Тереблянському, 
Велятинському, Великопаладському, Великобактянському та Ужгородському. Їх річний енергетичний 
потенціал становить близько 850 тис. тонн умовного палива [4]. Хоча слід вказати, що дані пропозиції 
не знайшли практичного застосування у області. 

Необхідно також зазначити, що основними перевагами при використанні геотермальної енергії є 
те, що даний вид енергії отримують від джерел тепла з великими температурами, тому вона має 
декілька особливостей: температура теплоносія значно менша за температуру при спалюванні 
палива. Отже, найкращий спосіб використання геотермальної енергії – комбінований (видобуток 
електроенергії та обігрів). До недоліків можна віднести: достатньо низьку термодинамічну якість; 
необхідність використання тепла біля місця видобування; вартість спорудження свердловин виростає 
зі збільшенням глибини [1]. 

Висновки з даного дослідження. Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, 
що використання нетрадиційних енергетичних ресурсів (енергії сонця, вітру, води, біомаси тощо), на 
відміну від викопних палив (сланці, вугілля тощо) не обмежені геологічно накопиченими запасами. Це 
означає, що їх використання та споживання в промисловості не призведе до неминучого вичерпання 
даних запасів. Доречно також вказати, що вагомим аргументом є те, що при використанні 
нетрадиційних енергетичних ресурсів для отримання енергії, кошти, що раніше сплачувалися за 
придбання природного газу і які поповнювали бюджети країн-експортерів, залишатимуться у регіонах 
України. Таким чином, впровадження біоенергетичних технологій в промисловості Карпатського 
регіону дасть можливість: 

-  створити додаткові робочі місця на заводах по випуску енергетичного обладнання на біомасу; 
-  досягнути світового рівня ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів на 

виробництві;  
-  зменшити обсяги імпорту паливно-енергетичних ресурсів;  
-  підвищити конкурентоспроможність товарів регіону унаслідок зменшення частки енергії в 

собівартості продукції;  
-  зменшити енергоємність внутрішнього валового продукту, тобто виведенням з експлуатації 

енергоємних та низькорентабельних виробництв;  
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-  зменшити обсяги шкідливих викидів у навколишнє середовище у зв'язку з технологічним 
переоснащенням виробництв;  

-  відстрочити терміни вичерпання вітчизняних не відновлюваних енергоносіїв;  
-  оновлювати основні виробничі фонди на підприємствах регіону та впроваджувати нові 

технології шляхом економії коштів на імпорті енергоносіїв тощо.  
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РИНКОВІ УМОВИ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Стратегічною метою сучасної соціальної політики в Україні є 

підвищення якості життя населення. Це означає, що соціальний напрям  сьогодні є одним з основних. 
Проведене реформування колгоспів, радгоспів і колективних сільськогосподарських підприємств у 
господарські формування ринкового спрямування дало змогу збільшити виробництво 
сільськогосподарської продукції. З року в рік зростає виробництво валової продукції сільського 
господарства. У 2011р виробництво валової продукції  сільського господарства України в усіх 
категоріях господарств  зросло на 17,5%, і склало 118,1 мільярдів. Але найгострішими проблемами 
сільських територій України є відсутність мотивації до праці, бідність, трудова міграція, безробіття, 
занепад соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл. Тривала 
депопуляція та міграційний відтік населення із сільської місцевості призводять до обезлюднення сіл, а 
з часом і до повного відмирання частини з них, унаслідок чого оголюються сільські території, 
втрачається суспільний контроль за їх розвитком. Нині демографічно-поселенська криза на селі 
вразила більше третини адміністративних районів України. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сучасний стан реформування аграрно-
промислового комплексу та виникнення територій, що претендують на статус депресивних 
досліджувалось багатьма вченими. Серед них можна виділити: С.Квашу, М.Безуглого, М.Присяжнюка, 
Н.Живолупа, Є.Мішеніна, Р.Косодія, Р.Андрушка [1-6]. Питання ідентифікації регіонів і визначення 
серед них депресивних розглядаються в роботах Б.Бутса, С.Дробишевського, О.Кочеткової,  
А.Новікової [7-8].   

Разом з тим, до теперішнього часу демографічні та міграційні проблеми так і залишаються 
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невирішеними, що суттєво впливає на розвиток економіки країни. Виходячи з вищевикладеного, слід 
зазначити, що досить складною є проблема організації агроформувань в умовах функціонування 
депресивних адміністративних територій. Тому для об'єктивної оцінки статусу адміністративного 
району депресивного розвитку потрібна методика проведення розрахунків, що необхідна для 
здійснення заходів державного регулювання розвитку депресивних територій. 

Постановка завдання. Депресивні території нині є майже в кожному регіоні, однак необхідно 
чітко визначити їх критерії та подальші кроки з поліпшення ситуації. Метою дослідження є розробка 
методики проведення розрахунків, які характеризують сучасний стан адміністративно-господарської 
одиниці (району), що претендує на статус депресивного.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою створення ефективної системи 
аграрного природокористування  на селі Верховною Радою і Президентом України було прийнято 
низку винятково важливих законодавчих актів та програм, у яких особливе місце посідають закони 
України “Про державну  підтримку сільського господарства України” [9], “Про особисте селянське 
господарство” [10], “Про фермерське господарство” [11], “Про колективне сільськогосподарське 
підприємство”, Державна цільова програма сталого розвитку  сільських територій на період до 2020 р. 
[12.], Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року [13.].  

Основною метою Державної цільової програми розвитку українського села на  період до 2015 р., 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158, є забезпечення 
життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринку, гарантування  продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української 
ідентичності, культури і духовності. Проте проведені нами дослідження свідчать, що проблема 
сільських депресивних територій є актуальною не лише для країн з перехідною економікою, вона у 
всьому світі турбує прогресивних вчених і політиків, керівників підприємств і менеджерів.  

Серед депресивних аграрних територій виокремлюють райони демографічної кризи – 
адміністративні райони із середнім за три роки рівнем депопуляції сільського населення, що 
перевищує 15 осіб на 1000 жителів, і райони поселенської кризи, у яких рівень депопуляції може бути 
й нижчим, але частка деградуючих і безлюдних сіл більша за 40 %. За даними соціального 
обстеження сіл, проведеного органами державної статистики, на 01 січня 2012 року населення 
України становило 45,6 млн. осіб, з яких 14 252,7 тисяч осіб (31,2%) всього населення проживало у 
сільських територіях. У середньому скорочення в сільській місцевості складає 177,5 тис. осіб на рік. 
Найбільшими коефіцієнтами природного зменшення населення протягом 2007-2011 років 
характеризувалися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Луганська, Донецька, 
Кіровоградська області. У сільській місцевості названих регіонів показники природного спаду 
населення були значно вищими і коливалися в межах від 8,3% до 19,2% [14.].  

Для об'єктивної оцінки статусу адміністративного району пропонуємо методику проведення 
розрахунків, які характеризують сучасний стан адміністративно-господарської одиниці (району), що 
претендує на статус депресивного та пільгового оподаткування, використовувати наступні розрахунки. 

Необхідно розраховувати загальний рівень трудових ресурсів району (R), що претендують на 
статус депресивних  за формулою: 

 

                                                    R L F= + ,                                                                      (1) 

де: L  – чисельність працюючого населення, чол.; 

    F  – чисельність безробітних, чол. 
Визначивши загальний рівень трудових ресурсів, необхідно розрахувати рівень фактичного 

безробіття, яке обчислюється як частка офіційно зареєстрованих безробітних до загального числа 
людей, які можуть і бажають працювати. Ці розрахунки проводяться за формулою: 

                                                     
R

F
Ф

R
=

,                                                                       (2) 

де: F  – чисельність офіційно зареєстрованих безробітних, чол.; 

     R  – загальна чисельність людей, які можуть і бажають працювати. 
У подальшому, по кожному району визначають рівень незайнятості і безробіття працездатного 

населення за формулою: 
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,                                                                           (3) 

де: Н
Ч

 – чисельність незайнятого працездатного населення в регіоні, що є на обліку в службі 
зайнятості, чол.; 
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з
Ч

 – загальна чисельність працездатного населення в регіонів, чол. 
Рівень соціальної напруги у незайнятого і безробітного працездатного населення вираховується 

за формулою: 

                                                        
2

б
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Ч
П

Ч
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,                                                                          (4) 

де: б
Ч

 – чисельність офіційно зареєстрованих в регіоні безробітних. 

Показники 1П
 і 2П

, відображаючи, відповідно, рівні незайнятості безробіття працездатного 
населення, характеризують рівень соціальної напруги у них. Важливим також є визначення ротації 
безробітних. Коефіцієнт ротації безробітних вираховують за формулою: 
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де: 1бЧ
 – чисельність безробітних, знятих з обліку за звітний період; 

    2бЧ
 – чисельність безробітних у регіоні на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт ротації безробітних свідчить про застій чи мобільність ринку праці у районі, а, 
відповідно, визначає небезпеку появи застійного безробіття та виникнення пов’язаних з цим 
небажаних соціальних проявів у адміністративному районі. 

При вивченні адміністративного району, який претендує на статус депресивних тереторій, 
необхідно також вивчити співвідношення між попитом і пропозицією на ринку праці. Цей показник 
обраховується за формулою: 
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де: м
Р

 – кількість вільних робочих місць в регіоні, відомості про які надійшли в службу 
зайнятості. 

Разом показники 3П
 і 4П

 можуть використовуватись також для оцінки професійно-

кваліфікованого співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Показники 3 4П П−
 

розраховуються для всієї сукупності регіонів, із числа яких визначаються ті, що претендують на статус 
депресивних територій та пільгового оподаткування. 

На наступному етапі розраховуються величини відхилень показників конкретного району від 
середнього значення даного показника по обраній сукупності. За допомогою експертно-аналітичного 
методу визначаються інтервали абсолютних величин відхилень, кожному з яких встановлюється 
відповідний бал, наприклад, за наявності п’яти інтервалів відхилень показників рівня безробіття від 
середнього його значення, найбільший інтервал отримує бал «5», а найменший – «1». 

Слідуючий етап підсумовує бали кожного району за окремими статистичними показниками; 
після ділення суми балів на число використаних показників (співставність забезпечується за рахунок 
того, що сукупність значень кожного з них розбивається на одне і теж число інтервалів) отримується 
інтегральна оцінка стану ринку праці в районі. Райони, які мають найбільшу суму балів, виділяються у 
якості територій з депресивним станом. Додатково розраховуються динамічні показники, які 
характеризують зміни, що проходять на ринку праці у кожному адміністративному районі. Для цього 
абсолютне значення кожного статистичного показника на кінець періоду розгляду ділиться на 
відповідні показники на початок періоду розгляду. У подальшому визначаються причини, що 
обумовили відхилення показників від заданих значень. Спочатку причини групуються за їх якісним 
складом. Доцільно виділяти демографічні, економічні і соціальні причини і у подальшому оцінку 
проводити окремо по кожній із цих груп. Всі групи причин описуються відповідним набором показників, 
що впливають на ринок праці в регіоні. 

Незважаючи на те, що прийняті відповідні регулюючі державні документи розвитку малих форм 
господарювання на селі, основні економічні показники ведення сільськогосподарського виробництва у 
фермерських господарствах є нижчими, ніж у підприємствах і господарствах населення. Так, 
займаючи 9,6% площі сільськогосподарських угідь, вони виробляють у 2011р. 7% валової продукції 
рослинництва, м'яса у забійній масі – 2,3%, молока – 1%, яєць – 0,5%. Сьогодні більшість 
фермерських господарств України перебувають у скрутному фінансовому становищі.  
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В складних умовах ринкової економіки важко виживати окремим господарствам, фермерам та 
іншим невеликим сільськогосподарським формуванням. За останні роки в Україні різко скорочується 
кількість дрібних сільськогосподарських підприємств за рахунок переходу їх під контроль потужних 
аграрно-промислових формувань – агрохолдингів. Створення агрохолдингів стрімко набирає обертів. 
У цьому контексті, ефективна форма діяльності агрохолдингу передбачає інтеграцію в єдиний процес 
усіх основних стадій виробництва: починаючи від наукових досліджень, проектування, налагодження 
матеріального виробництва до реалізації продукції по вигідних збутових каналах. Діяльність холдингу 
безпосередньо впливає на поліпшення соціальної ситуації, перш за все, за рахунок створення 
додаткових робочих місць для сільського населення. Агропромхолдинг не лише забезпечує робочі 
місця, але й гідні умови життя і праці своїм співробітникам, сприяє їх самореалізації підвищуючи 
рівень кваліфікації, підтримує дитячі садки, школи, будинки культури тощо.  

Ми вважаємо, що сьогодні відправною ланкою створення цивілізованого мотиваційного 
механізму розвитку агросфери в депресивних адміністративних районах повинен бути розвиток 
соціальної сфери. Звідси випливає, що розширення інвестицій у соціальну сферу та ії розвиток мають 
сприяти підвищенню продуктивності праці, якісній зміні у продуктивних силах та виробничих 
відносинах що в свою чергу, сприятиме забезпеченню високого життєвого рівня .  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, проведені розрахунки дадуть змогу своєчасно 
визначити депресивність територій та перспективу розвитку чи об’єднання малих і середніх 
сільгосппідприємств у аграрні холдинги. Створення та функціонування в агросфері інтегрованих 
об’єднань (агрохолдингів) за участю фінансового, промислового капіталу та іноземних інвесторів – 
найкоротший шлях виведення сільського господарства України на рівень найбільш розвинених у 
аграрному відношенні країн.  
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Постановка проблеми. У процесі еволюції людського  суспільства поняття інвентаризації 

трансформувалося з найпростішої форми здійснення дій з перерахунку, переважування, метою яких 
було відображення фактичного стану обліку, до дій з виявлення фактичної наявності майна з метою 
визначення власного та залученого капіталу і фінансового результату від господарської діяльності.  

Інвентаризація як один з елементів методу бухгалтерського обліку та методичного прийому 
економічного контролю виступає в якості обов’язкового доповнення до поточної документації 
господарських операцій і є способом перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і 
грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських 
засобів і співставлення з даними бухгалтерського обліку. 

Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” для 
підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності передбачено 
проведення підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від 
форм власності інвентаризації майна, коштів і зобов’язань. 

Інвентаризація є важливим заходом, у проведенні якого повинні бути зацікавлені власник 
(керівник), головний бухгалтер підприємства і, за певних обставин, матеріально відповідальна особа. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних основ інвентаризації, 
напрацювання нових підходів до практичного здійснення процесу інвентаризації знайшли висвітлення 
у наукових працях вчених-економістів М.Г. Бєлова, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Дорош, Є.В. Калюги, 
М.В. Кужельного, В.М. Мурашка, І.І. Пилипенка, В.Я. Соколова, В.В. Сопка, Л.К. Сука, М.Я. Штейнмана 
та інших науковців. 

Я.В. Соколов характеризує інвентаризацію як метод бухгалтерського обліку і контролю, який 
дозволяє бухгалтеру перевірити вірність та повноту відображення у бухгалтерському обліку фактів 
господарської діяльності [9]. 

Ф.Ф. Бутинець відмічає, що «інвентаризація є інструментом дослідження економічної 
реальності, яка пізнається в порівнянні” [1, с. 488]. Саме тому сьогодні, при удосконаленні нових форм 
і методів господарювання, необхідно приділяти особливу увагу проблемі розробки нових й адаптації 
існуючих засад інвентаризації. Зокрема, проблема інвентаризації землі потребує подальшого 
вивчення і здійснення наукових досліджень.  

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення проблем та окреслення напрямів 
удосконалення інвентаризації земельних ділянок в сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У відповідності із Законом України „Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами та доповненнями) [3], з метою 
забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства та організації 
зобов’язані проводити інвентаризацію активів та зобов’язань, основною метою якої є перевірка і 
документальне підтвердження їх фактичної наявності, стану та сприяння їх належного зберігання.  

В процесі інвентаризації перевіряються та документально підтверджуються не лише наявність 
майна, зобов’язань, земельних ділянок, їх стан, але й їх оцінку.  

Особливо актуальним постало питання техніки і методики проведення інвентаризації для 
сільськогосподарських підприємств після проведення їх реформування. Не секрет, що у переважній 
більшості випадків керівники невеликих приватних сільськогосподарських підприємств не зацікавлені у 
дієвому контролі, мотивуючи тим, що вони самостійно без допомоги внутрішніх, тим паче, зовнішніх 
контролерів можуть контролювати виробничо-фінансову діяльність підприємства. Тому роль 
інвентаризації у сільськогосподарських підприємствах на даний час суттєво послабилася. Як правило, 
функції з проведення інвентаризації покладені на органи внутрішньогосподарського контролю, якими 
можуть бути ревізійні комісії, служби внутрішнього аудиту, облікова служба, тощо. 

Реформування колишніх колективних аграрних підприємств зумовило пошук, створення та 
утвердження нових моделей господарювання, які сприяли б виходу сільського господарства з глибокої 
соціально-економічної кризи, забезпеченню ефективності його розвитку. Такі перетворення, 
здебільшого, полягають у зміні організаційно-правових форм, форм власності, складу учасників та 
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засновників сільськогосподарських підприємств. Тобто, в їх основу закладене реформування 
земельних відносин на селі.  

Визначальною проблемою реформування сільського господарства в Україні виступає розвиток 
земельних відносин на основі приватної власності на землю та запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення. Однак, на думку П.Т. Саблука, на даний час у нашій країні 
склалася ситуація, за якої ресурс землі не має вартості, а складові економіки агропромислового 
комплексу формуються без її участі [8, с.11]. Вирішення даних проблем в найближчій перспективі 
сприятиме виходу українського села з економічної і соціальної кризи. 

При цьому, вже нині існує необхідність забезпечення належного обліку земельних ресурсів, 
контролю за їх наявністю, станом та використанням.  

Крім того, останнім часом особливої гостроти набула проблема, пов’язана із поширеними 
випадками самовільного зайняття сторонніми особами земельних ділянок сільськогосподарських 
підприємств (особливо у приміських районах) та їх використання без правовстановлюючих документів. 
Це свідчить про недоліки в організації і веденні обліку та контролю земельних ділянок, оскільки 
облікові дані про їх наявність не відповідають фактичним.  

Таким чином, із господарського обороту сільськогосподарських підприємств у сукупності випадають 
досить значні площі земель, що призводить до зменшення обсягів виробленої сільськогосподарської 
продукції, що негативно впливає на фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання; 
викривлення в сторону зменшення показників ефективності використання земель (наприклад, 
урожайності); неправильне визначення собівартості окремих видів виробленої сільськогосподарської 
продукції, оскільки на собівартість культур, вирощених на фактично відсутніх у підприємства землях 
списуються витрати на посівні матеріали, добрива, паливо, зарплату робітникам по обробітку та інше. Така 
ситуація є прямим доказом можливих зловживань та розкрадань, пов’язаних із фіктивним списанням на 
виробництво ресурсів підприємства або ж їх неефективного використання. 

Всі вказані вище недоліки і проблеми можна було б значною мірою попередити та усунути за 
допомогою проведення справедливої інвентаризації землі. При цьому треба врахувати, що 
інвентаризації повинні підлягати не тільки рілля, але й багаторічні насадження, пасовища та перелоги, 
сіножаті, землі несільськогосподарського призначення полезахисні лісові смуги, ліси, водойми, землі 
запасу тощо (якщо вони знаходяться на балансі сільгосппідприємства). 

Ми вважаємо, основними причинами недостатньо ефективного здійснення інвентаризації землі є:  
-  історично сформований негативний стереотип керівників і спеціалістів до землі, як об’єкту 

обліку і контролю; 
-  відсутність належного нормативно-правового забезпечення інвентаризації землі; 
-  недостатність організаційного і методичного забезпечення для проведення інвентаризації 

землі; 
-  відсутність первинного обліку земельних ділянок; 
-  неналежне документальне забезпечення інвентаризації землі. 
Виходячи з цих проблем, виникає потреба у більш детальному вивченні стану цієї ділянки 

інвентаризаційної роботи в сільськогосподарських підприємствах, покращенні методики проведення 
інвентаризації землі та розробки відповідних інвентаризаційних документів. 

Основним нормативним актом, що регулює порядок проведення інвентаризації є „Інструкція з 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів та розрахунків”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 
р. № 69, однак в ній не вказується про інвентаризацію землі, як об’єкта контролю, хоча в пункті 3 
передбачено необхідність проведення інвентаризації нерухомих об’єктів основних фондів (на нашу 
думку сюди можна віднести і земельні ділянки) не менше одного разу на три роки. 

Ми вважаємо, що нормативне регулювання інвентаризації землі, яке діє на даний час не в 
достатній мірі розкриває не тільки порядок її проведення, але й створює різного роду прецеденти 
щодо організаційних та методичних аспектів її тлумачення. При цьому, залишається поза увагою 
необхідність перевірки при інвентаризації кількісних і вартісних показників земельних ділянок як 
об’єкту обліку і контролю. 

Одним з таких прецедентів, на нашу думку, є визначення кола контролюючих органів, які можуть 
здійснювати інвентаризацію землі. Із органів контролю (державного, внутрішнього, громадського 
тощо), на нашу думку, не потрібно виокремлювати один, який би самостійно міг провести 
інвентаризацію землі. 

Другим, не менш важливим прецедентом, ми вважаємо, є методичні аспекти щодо проведення 
інвентаризації землі. При розробці методики здійснення інвентаризації земель сільськогосподарського 
призначення необхідно з’ясувати, які саме угіддя включаються до їх складу, оскільки від їх 
характеристик і особливостей буде залежати порядок проведення перевірки. 

Нормативним документом, у якому закріплено основи проведення інвентаризації землі є Методичні 
рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
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грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, 
викладені у Додатку до листа Міністерства аграрної політики України від 04.12.2003 р. № 37-27-12/14023, в 
яких конкретизується перелік нерухомих об’єктів основних засобів, до яких включаються земельні ділянки.  
При проведенні інвентаризації земельних угідь необхідно перевірити наявність установчих документів, 
договорів оренди, на право власності або сертифікатів і інших документів, що засвідчують право власності 
чи користування земельними ділянками. Інвентаризацію земельних ділянок необхідно проводити в розрізі 
видів сільськогосподарських угідь: рілля, пасовища, сіножаті, ліси, водойми, землі запасу тощо. Результати 
інвентаризації земельних угідь повинні заноситися до інвентаризаційного опису (ф. № І інв. – 2 с. г). Однак, 
у формі цього опису не передбачено місце для відображення вартості окремих видів земельних угідь, про 
що буде зазначено нижче. 

Найважливішим і найбільш складним моментом, який є визначальним при розробці порядку 
проведення інвентаризації землі виступає визначення переліку показників, які необхідно перевірити 
під час інвентаризації, основним з яких є вартісна оцінка землі. 

Земля виступає особливим об’єктом обліку і специфічним об’єктом контролю з певними 
властивими тільки їй характеристиками, що вимірюються у кількісних і якісних показниках, а також має 
вартісну оцінку. І якщо при проведенні інвентаризації є перевірка фактичної наявності земельних 
ділянок шляхом обміру їх площі та виявлення і дослідження документів, що підтверджують законність 
права власності чи права користування ними, то значно складнішою і не такою однозначною виглядає 
процедура перевірки грошової оцінки землі. Це пояснюється тим, що на вартість земельної ділянки 
впливає багато факторів. Колектив авторів (Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. 
Палеха) відносить просторові, ринкові, правові, кількісні, якісні та економіко-технологічні [7, с. 8]. 

При цьому, інвентаризаційна комісія повинна вивчити і встановити ступеня впливу цих факторів 
на вартість земельної ділянки з метою перевірки правильності її визначення. Це, на нашу думку, 
практично є якщо не неможливим, то у крайньому випадку нераціональним.   

Стаття 6 Закону України „Про оцінку земель” [4] передбачає, що оціночну діяльність в Україні у 
сфері оцінки земель можуть здійснювати лише ті фізичні і юридичні особи, які мають у своєму складі 
або ж самі є оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок та отримали у 
встановленому законом порядку ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Це ще раз підтверджує 
факт неможливості визначення грошової оцінки земель під час проведення інвентаризації.   

Як показують дослідження, найбільш незахищеними в питанні інвентаризації та оцінки землі є 
землі несільськогосподарського призначення. О.В. Вороновська наголошуючи на отриманні в оренду 
найбільш цінних видів угідь: ріллі, сіножатей і пасовищ, багаторічних насаджень відзначає, що „інші 
землі, включаючи зайняті полезахисними лісовими смугами залишилися незатребуваними, а по суті 
нічийними” [2, с.191]. Це свідчить про те, що питання суб’єктів контролю за землею на даний час 
залишається відкритим. 

Ми вважаємо, що до цієї важливої, складної і відповідальної процедури необхідно залучити 
представників держави в особі спеціалістів земельного відділу, місцевих органів влади та 
уповноважених осіб власника (орендотримача), якими можуть бути внутрішні аудитори, члени 
ревізійної комісії чи інші уповноважені на це особи.  

Висновки з даного дослідження. На нашу думку, при проведенні інвентаризації земельних 
ділянок в сільськогосподарських підприємствах необхідно провести попередні процедури, які включають: 

-  перевірку наявності і правильності оформлення документів, що підтверджують: 
а) право власності на земельні ділянки (державні акти на право власності на землю); 
б) право користування земельною ділянкою (держані акти на право постійного користування 

землею); 
в) законність оренди землі (договори оренди землі, земельного паю, виписки із земельно-

кадастрової книги місцевих Рад народних депутатів); 
-  перевірку правильності облікових даних щодо площі, розташування та стану земельних ділянок 

шляхом проведення фактичної інвентаризації земельних ділянок шляхом обмірів наявних площ; 
-  перевірку дотримання цільового призначення земельних ділянок; 
-  виявлення зміни якісних характеристик земель. 
Таким чином, здійснення інвентаризації землі є однією із важливих складових забезпечення 

системного обліку і контролю операцій із земельними ділянками, яка позитивно впливає на роботу 
сільськогосподарських підприємств в цілому. 
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ 
СУБ’ЄКТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. Розвиток людства безперервно супроводжувався нагромадженням 

інформації та формуванням системи знань. Ці процеси зумовлювалися практичною необхідністю позаяк 
полегшували умови праці і створення життєвих благ, зменшували витрати з одночасним збільшенням 
корисного ефекту, пришвидшували й урізноманітнювали задоволення людських потреб. Відтак, одержання 
переваг від нововведень підсилювало прагнення поглиблювати інтелектуалізацію праці. Проблема 
інноваційного розвитку стала більш актуальною за умов становлення економіки знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційного розвитку вивчали такі 
науковці, як О. Амоша [1], В. Антонюк [1], В. Белінська [4], Є. Бельтюков [3], М. Гаман [3], А. Гриньов 
[2], М. Козоріз [5], Л. Лісогор [1], А. Поручник [1], М. Пугачова [6], В. Хобта [3], О. Чубукова [3], Т. Шира 
[8] та ін. Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено аналізу структурних 
компонентів інноваційної діяльності. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір 
напряму дослідження. 

Постановка завдання. Метою публікації є аналіз ступеня інноваційного розвитку 
господарюючих суб’єктів Тернопільської області на основі власного соціологічного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний розвиток, на нашу думку, – це 
виникнення і поширення новинок, їхнє впровадження у господарську діяльність шляхом ресурсно-
техніко-технольоґічних, товарно-продуктових й орґанізаційно-збутових нововведень, а також 
скорочення термінів між появою чергових новинок і їхнім практичним застосуванням. Ресурсно-
техніко-технольоґічні нововведення – це удосконалення існуючих й запровадження нових виробничих 
факторів, винайдення нових джерел сировини, енерґії, матеріялів, покращення наявних та введення в 
експлуатацію нових засобів виробництва, поліпшення старих й уведення нових способів, методів і 
принципів створення продукції та надання послуг. Товарно-продуктові нововведення – це 
удосконалення існуючих і винайдення нових видів товарів та послуг, підвищення їхньої якості, 
покращення властивостей. Орґанізаційно-збутові нововведення – це вдосконалення існуючих та 
розробка нових методів, принципів і способів управління господарським процесами, а також нові 
підходи до вивчення ринкової кон’юнктури, просування власної продукції шляхом ориґінальної 
реклами, підвищення рівня реалізаційного й післяреалізаційного обслуговування. 

Об’єктом дослідження обрана економіка Тернопільської області, оскільки нами методом 
експертних оцінок, проведене анкетне соціологічне дослідження господарюючих суб’єктів реґіону на 
предмет ступеня інноваційного розвитку. Опитаних респондентів згруповано за галузевим критерієм 
наступним чином: сільське господарство – 19 підприємств (або 24,13% від загальної кількості), 
добувна промисловість – 2 (2,54%), обробна промисловість (виробництво інвестиційних товарів) – 15 
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(19,0%), обробна промисловість (виробництво товарів народного споживання) – 26 (32,8%), торгівля – 
8 (10,1%), освіта – 5 (6,3%), охорона здоров’я – 4 (5,08%). 

Так, рівень практичного застосування ресурсно-техніко-технольоґічних нововведень в економіку 
Тернопільської області (рис. 1) є низьким.  

 
Рис. 1. Рівень практичного застосування ресурсно-техніко-технольоґічних нововведень в 

економіку Тернопільської області1 
 
Вкрай неґативною ситуацію оцінюють підприємства обробної промисловості та сільського 

господарства (57-80% опитаних), помірно неґативною – суб’єкти добувної промисловості, торгівлі й 
охорони здоров’я (50% опитаних) і помірною – заклади освіти (60% опитаних). 

Рівень товарно-продуктових нововведень (рис. 2) також характеризується низькою оцінкою 
респондентів. Але у порівнянні з попереднім параметром спостерігаються позитивні зрушення. Так, 
найнижчі оцінки одержано, в основному, респондентами добувної, обробної промисловості й торгівлі 
(62-100%), а помірні – сільськогосподарськими підприємствами та закладами освіти й охорони 
здоров’я (57-80%). 

 
 

Рис. 2. Рівень практичного застосування товарно-продуктових нововведень в економіку 
Тернопільської області 

 
Виходячи з оцінок респондентів ступінь орґанізаційно-збутових нововведень можна вважати 

помірною (рис. 3). Неґативною ситуацію стосовно орґанізаційно-збутової компоненти інноватизації 
господарської діяльності визнали респонденти обробної промисловості з виробництва інвестиційних 
товарів, заклади торгівлі й суб’єкти добувної промисловості (50-66%). А опитані інших галузей, 
здебільшого, дали позитивну оцінку. 

 
 

Рис. 3. Рівень практичного застосування орґанізаційно-збутових нововведень в 
економіку Тернопільської області 

                                                 
1
 Примітка: усі цифрові матеріали розраховано автором на основі власного соціологічного дослідження. 
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Важливим є також дослідження творчо-пошукового, науково-технічного, науково-дослідного і 
дослідно-конструкторського співробітництва суб’єктів сфери матеріяльного й нематеріяльного 
виробництва з науково-дослідними інституціями, вузами I-IV рівнів акредитації, креейтерськими 
аґенціями, установами та орґанізаціями соціально-культурної сфери і підприємствами своєї та інших 
галузей економіки. Найвищим рівнем співпраці з перерахованими суб’єктами відзначаються заклади 
освіти – від 40 до 80% опитаних. Доволі тісним є рівень творчо-пошукового, науково-технічного, 
науково-дослідного і дослідно-конструкторського співробітництва сільськогосподарських підприємств з 
установами та орґанізаціями соціально-культурної сфери, науково-дослідними інституціями, іншими 
підприємствами своєї галузі та фірмами реального сектору інших галузей економіки (37,1-78,8% 
респондентів із відповіддю «так» і 21,2-47,7% – з відповіддю «інколи»). Помірною є співпраця з вузами 
I-IV рівнів акредитації та креейтерськими аґенціями – 31,8% і 10,6-15,9% відповідно. Підприємства 
обробної промисловості з виробництва інвестиційних товарів характеризуються високим рівнем 
співпраці з науково-дослідними інституціями, іншими підприємствами своєї галузі та фірмами 
реального сектору інших галузей економіки (39,7-46,6% респондентів з відповіддю «так» і 13,4-26,8% – 
з відповіддю «інколи»), помірним з установами та орґанізаціями соціально-культурної сфери та вузами 
I-IV рівнів акредитації – 26,8-33,5% і 6,7-20,1% відповідно, а також її цілковитою відсутністю з 
креейтерськими аґенціями. Дещо нижчими є показники у компаній обробної промисловості зі 
створення товарів народного споживання: високий рівень співробітництва спостерігається з іншими 
підприємствами своєї галузі (40,2% респондентів із відповіддю «так» і 15,2% – з відповіддю «інколи»), 
помірним з установами та орґанізаціями соціально-культурної сфери, підприємствами реального 
сектору інших галузей економіки та науково-дослідними інституціями (19,0-30,4% і 19,0-34,2% 
відповідно) й низьким з вузами I-IV рівнів акредитації та креейтерськими аґенціями (11,4-15,2% і 15,2-
30,4%). Активною є співпраця підприємств добувної промисловості в руслі творчо-пошукового, 
науково-дослідного і дослідно-конструкторського співробітництва з підприємствами реального сектору 
інших галузей економіки, іншими підприємствами своєї галузі та установами й орґанізаціями 
соціально-культурної сфери – 50% опитаних. Заклади охорони здоров’я співпрацюють у цьому руслі 
тільки з вузами I-IV рівнів акредитації та науково-дослідними інституціями – 50-75% респондентів. 
Суб’єкти торгівлі є більш ініціативними позаяк ступінь їхнього співробітництва охоплює інші 
підприємствами своєї галузі, установи та орґанізації соціально-культурної сфери, вузи I-IV рівнів 
акредитації та підприємства реального сектору інших галузей економіки (25-37,5% респондентів з 
відповідями «так» й «інколи»). 

Наступним важливим показником інтелектуалізації праці є структура ресурсно-техніко-
технольоґічних, товарно-продуктових та орґанізаційно-збутових нововведень підприємств, установ, 
орґанізацій за джерелом походження. 

Так, у структурі ресурсно-техніко-технольоґічних нововведень найбільшу питому вагу 
(57% опитаних) займають результати власної діяльності. У 28% респондентів результати власної 
діяльності складають 91-100% від загальної маси нововведень, а 19% суб’єктів впроваджують від 41 
до 90% власних новацій. Запозиченими з передового досвіду інноваційними досягненнями 
користуються 24% опитаних суб’єктів, а їхня частка, в основному, коливається від 1-30% й 41-60% до 
81-100% усіх ресурсно-техніко-технольоґічних нововведень. Придбані досягнення передової науки і 
техніки є джерелом господарської діяльності для 12% респондентів, причому їхня частка від загальної 
маси для різних суб’єктів коливається від 1 і до 100%. Найменшим попитом користуються замовлення 
ресурсно-техніко-технольоґічних новинок у науково-дослідних інституціях та креейтерських аґенціях – 
менше 2% респондентів, і їхня частка у структурі нововведень цих господарських одиниць перебуває в 
межах 10%. 

Серед товарно-продуктових нововведень 62% господарюючих суб’єктів області також 
застосовують новації власної діяльності. Крім того, у 40% опитаних саме останні складають 91-100% 
від загальної величини. Чисельність економічних аґентів, які запозичують інтелектуальні новинки з 
передового досвіду, скоротилася до 16%. А значимість запозичених новацій у структурі нововведень 
також зменшилася і коливається, в основному, від 1 до 70%. Проте збільшилася чисельність покупців 
товарно-продуктових інновацій до 14% і зросла їхня роль у загальній масі нововведень, що також 
відзначається істотними коливаннями для різних суб’єктів між 11 та 100%. Стабільно низьким (менше 
2% опитаних) залишається рівень замовлень інтелектуальних розробок у науково-дослідних інституцій 
та креейтерських аґенцій, хоча їхня частка зросла і коливається в межах 1-30%. 

Власними інноваційними досягненнями у структурі орґанізаційно-збутових нововведень 
відзначаються 65% опитаних, а у 41% респондентів саме власні винаходи складають 91-100% від 
загального обсягу. Кількість суб’єктів, що запозичують інтелектуальні новинки з передового досвіду, 
дорівнює 16%. Роль запозичених новацій у структурі нововведень зменшилася і коливається, в 
основному, від 1 до 60%. Однак чисельність покупців товарно-продуктових інновацій скоротилася до 
8%, а їхня частка у загальній масі нововведень, що стабільно відзначається різкими коливаннями для 
різних суб’єктів від 1-30% та 51-60% до 91-100%. Незначним зростанням (майже 3% респондентів) 
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характеризується рівень замовлень інтелектуальних розробок у науково-дослідних інституціях та 
креейтерських аґенціях, а їхня частка зросла і коливається в межах 1-40%. 

Інші джерела походження інновацій забезпечують відповідні новаторства для 5,4-8% 
респондентів у межах 1-60% від сукупного обсягу нововведень. 

Коефіцієнти результативності ресурсно-техніко-технольоґічних Krtt(t'), товарно-продуктових Kgp(t') 
й орґанізаційно-збутових нововведень Kmm(t') представлені питомою вагою валового доходу (грошових 
надходжень), чистого прибутку та фонду оплати праці одержаних завдяки безпосередньому 
впровадженню перерахованих новацій у господарську діяльність. 

Так, для 66-77% респондентів сфер матеріяльного та нематеріяльного виробництва Krtt(t'), Kgp(t') і 
Kmm(t') становлять в середньому 0,01-0,10. Тобто, завдяки різного роду новаціям економічні аґенти 
Тернопільської області одержали від 1 до 10% виручки (грошових надходжень). Хоча ступінь 
результативності по кожній групі нововведень подібний, проте ресурсно-техніко-технольоґічні 
характеризуються більшою віддачею. Позаяк саме завдяки їм окремі господарські одиниці області 
отримували від 26-30% до 41-60% валового доходу (грошових надходжень). Це, здебільшого заклади 
освіти й обробної промисловості з випуску товарів народного споживання. А 6-10% своєї виручки 
внаслідок цього виду новацій отримали понад половину сільськогосподарських підприємств і компаній 
добувної та обробної промисловості з виробництва інвестиційних товарів. За рахунок випуску нових та 
оновленню традиційних видів продукції і послуг збільшували частку інноватизації свого валового 
доходу, здебільшого, фірми обробної промисловості. Завдяки ж орґанізаційно-збутовим 
нововведенням цей параметр підвищували, в основному, заклади торгівлі. 

Спорідненим з попереднім показником є частка чистого прибутку підприємств одержана завдяки 
нововведенням. Так, для 82-83% респондентів сфери матеріяльного виробництва Krtt(t'), Kgp(t') і Kmm(t') 
коливаються в межах 0,01-0,10. Іншими словами, завдяки різного роду новаціям підприємства 
одержали від 1 до 10% чистого прибутку. Хоча віддача по кожній групі інновацій також є приблизно 
однаковою, все ж таки ресурсно-техніко-технольоґічні відносно домінують. Від 7% до 
13% респондентів за рахунок інтелектуалізації праці одержали 11-20% чистого прибутку, а для 
окремих господарських одиниць області ця величина становила 21-30%. Найнижчі показники (1-10%) 
спостерігаються у добувній та обробній промисловості – 87-100% респондентів. Дещо вищі вони у 
сільському господарстві й закладах торгівлі. 

Рівень інноватизації виручки від реалізації (грошових надходжень) позначився також і на 
питомій вазі фонду оплати праці, одержаного завдяки практичному застосуванню інтелектуальних 
новинок. Як і в попередніх випадках, для 73-94% опитаних Krtt(t'), Kgp(t') і Kmm(t') коливаються в межах 
0,01-0,10, а віддача від усіх видів застосованих новацій є майже однаковою. Проте, ресурсно-техніко-
технольоґічні відзначаються дещо вищими показниками, друге місце займають товарно-продуктові і 
третє – орґанізаційно-збутові. У галузевому розрізі найвищий коефіцієнт інноватизації фонду оплати 
праці по ресурсно-техніко-технольоґічних і товарно-продуктових новаціях спостерігається у 
підприємств обробної промисловості (в окремих одиниць від 26% до 60%); по орґанізаційно-збутових 
– у закладах торгівлі (в декотрих сягає 40%). Сільськогосподарські підприємства також відзначаються 
помірною інноватизацією оплати праці (в поодиноких випадках до 25%) за двома першими критеріями. 

Тепер, скориставшись результатами нашого соціологічного дослідження, ознайомимося зі 
структурою фінансового забезпечення ресурсно-техніко-технольоґічних, товарно-продуктових та 
орґанізаційно-збутових нововведень підприємств, установ, орґанізацій Тернопільської області. 

Так, 60% опитаних господарюючих суб’єктів області оплачують частину ресурсно-техніко-
технольоґічних нововведень самостійно, а у 37,6% із них самофінансування складає 91-100% від 
загальної маси. Банківське кредитування у структурі фінансування ресурсно-техніко-технольоґічних 
нововведень 11% економічних аґентів займає від 1 до 50%. Наступними за величиною (по 
7% опитаних) є бюджетне фінансування та замовлення клієнтів. Частка першого, здебільшого, 
коливається в межах 1-50% і характерна для закладів освіти й охорони здоров’я. А за рахунок 
замовлень клієнтів, в основному, оплачується від 1 до 10% новацій. Хоча, в окремих випадках, їхня 
питома вага сягає і 50-100%. Подібною є ситуація з вітчизняним співфінансуванням (4% респондентів) 
та небанківським кредитуванням (2,4% опитаних). Доволі мізерною є частка зарубіжного 
співфінансування та інвестування, оренди й державних і міжнародних ґрантів. 

Стосовно фінансового забезпечення товарно-продуктових нововведень, то 64% респондентів 
фінансують їх власними силами. Причому у 44% із них, самофінансування складає 91-100% від 
загальної суми. Банківськими кредитами фінансують свої товарно-продуктові нововведення 
16% суб’єктів, але їхня частка, головним чином, перебуває в межах 11-70%. За рахунок бюджетного 
фінансування свої новації реалізують 6% опитаних, замовлення клієнтів оплачують нововведення 
5% економічних аґентів, а вітчизняне співфінансування забезпечує впровадження товарно-
продуктових новинок 3% респондентів. Питома вага цих статей фінансування характеризується 
різкими коливаннями – від 1-20% та 31-50% і до 70 та 91-100%. Частка зарубіжного співфінансування 
та інвестування, оренди й державних і міжнародних ґрантів також відзначається коливаннями й 
мізерним рівнем охоплення господарюючих суб’єктів (в межах 1% опитаних). 
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У структурі фінансування орґанізаційно-збутових нововведень також спостерігається 
домінування статті «Самофінансування» – 68% опитаних. Зростає також частка тих суб’єктів, питома 
вага самофінансування яких у загальній структурі становить 91-100%, до 49%. Банківське 
кредитування стабільно займає другу позицію – 10% респондентів і частка його, у переважній 
більшості, складає від 1 до 40%. Як і в попередніх випадках питома вага замовлень клієнтів 
(6% опитаних), бюджетного фінансування (5% господарюючих суб’єктів) і вітчизняного 
співфінансування (4% респондентів) відзначається істотними коливаннями – від 1-20% та 31-50% і до 
61-70% та 91-100%. Частка зарубіжного співфінансування та інвестування, оренди, небанківського 
кредитування й державних і міжнародних ґрантів також виділяється різкими коливаннями і 
залишається стабільно низькою за критерієм охоплення господарюючих суб’єктів (в межах 1-2% 
опитаних). Такі джерела фінансування інноваційних проектів як емісія цінних паперів та венчурний 
капітал не набули поширення в Тернопільській області. 

Коефіцієнтом фінансування інноваційної діяльності KS-C(t') на мікрорівні є частка прибутку, що 
спрямовується на ресурсно-техніко-технольоґічні, товарно-продуктові, орґанізаційно-збутові 
нововведення підприємствами реального сектору економіки. Загалом по області майже у половини 
опитаних цей параметр складає біля 5%, в ¼ респондентів він коливається в межах 6-10%, а десята 
частина фірм спрямовує на інновації від 11 до 20% свого прибутку. Решта 17% опитаних перетворює 
26-31% та 41-60% прибутку в інноваційний фонд і практично в одиничних варіантах, із них, ця 
величина «острівцями» коливається в межах 21-25%, 31-40% та 61-80%. Аналізуючи цей параметр у 
галузевому розрізі, варто зазначити, що лідерські позиції займають торгівля й обробна промисловість 
зі створення товарів народного споживання. Третє місце займають сільськогосподарські підприємства. 
А найнижчими показниками характеризуються добувна та обробна промисловість з виробництва 
інвестиційних товарів. 

Цікавим є той факт, що 83% респондентів області завдяки інтелектуалізації праці одержують 1-
10% чистого прибутку, проте тільки 70% опитаних спрямовує таку ж частку в інновації. 

Висновки з даного дослідження. Отже, попри незначні позитивні зрушення більшість 
респондентів визнали рівень інноваційного розвитку в Тернопільській області низьким. Крім того, 
основний акцент господарюючих суб’єктів спрямований на товарно-продуктові, а не на ресурсно-
техніко-технольоґічні нововведення, які є основою поглиблення інноваційного розвитку. Відтак, 
незатребуваність результатів творчо-пошукових, науково-технічних, науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт зумовила зниження рівня співпраці між господарюючими суб’єктами сфери 
матеріяльного і нематеріяльного виробництва й науково-дослідними інституціями і креейтерськими 
аґенціями в руслі інноваційного розвитку. Саме тому, 1/2-

2/3 нововведень є результатами власної 
діяльності. 
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Постановка проблеми. Теорія і практика свідчить, що до основних завдань економічних реформ 
в Україні слід віднести забезпечення економічного зростання та поліпшення добробуту населення у 
довгостроковій перспективі. Місцеві бюджети є формою впливу місцевого самоврядування на економічні 
та соціальні процеси в державі через напрямки витрат та їх обсяг. Тому, дослідження тенденцій, що 
сформувалися у напрямках витрачання коштів місцевих бюджетів, виявлення закономірностей, побудова 
прогнозу та розробка шляхів оптимізації цих витрат є актуальним завданням на шляху підвищення рівня 
управління формування та використання місцевих бюджетів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості організації бюджетної системи і 
специфіку побудови та функціонування місцевих бюджетів досліджували у своїх працях такі вчені як: 
О. Балацький, О. Барановський, С. Буковинський О. Василик, В. Геєць, М. Єрмошенко, А. Єпіфанов, 
М. Карлін, О. Кириленко, С. Ковальчук, C. Лєонов, І. Лук’яненко, І .Луніна, С. Слухай, С. Мельник, 
Ц. Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, І. Сало, Л. Сафонова, Г. Старостенко, В. Федоров, 
І. Чугунов, І. Школьник, С. Юрій та інші. Однак, питання впливу бюджету Сумської області на 
соціально-економічний розвиток регіону потребує подальших більш ґрунтовних досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження тенденцій, що склалися у обсягах та 
структурі видаткової частини бюджету Сумської області протягом 2000-2011 рр., визначення напрямків 
її оптимізації, побудова моделі залежності надходжень до доходної частини бюджету від валового 
регіонального продукту, витрат на розвиток окремих галузей економіки та податкових надходжень, що 
відображає вплив цього виду витрат на рівень економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З місцевих бюджетів здійснюються видатки, що 
забезпечують виконання власних повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та 
делегованих функцій держави. Для більш ефективного виконання державних функцій частина їх передана 
до органів місцевого самоврядування, зі спрямуванням відповідних видатків.  

Дослідження загальної суми видатків, що проводяться з місцевих бюджетів засвідчили, що 
фактично вони поділяються на дві групи.  

Перша група – видатки місцевих бюджетів, розмежовані статтями 88-90 Бюджетного кодексу, 
що є такими, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Для них 
затверджуються формули обрахунків, загальнодержавні нормативи бюджетної забезпеченості. Ці 
видатки, передбачені для захищених статей витрат галузей бюджетної сфери (заробітна плата з 
нарахуваннями, енергоносії, медикаменти, харчування, трансферти населенню тощо). У разі нестачі 
власних та закріплених доходів місцевих бюджетів на їх фінансування територіальні громади та їх 
бюджети отримують відповідні суми трансфертів з державного бюджету [1].  

Друга група – видатки, що держава залишає на розсуд місцевого самоврядування і які, 
відповідно, не враховуються у розрахунку при визначенні загальних сум трансфертів (другий кошик), 
належать, передусім, видатки, визначені у статті 91 Бюджетного кодексу України, і органи місцевого 
самоврядування самостійно приймають рішення про їх необхідність, структуру і обсяги. До цих 
видатків належать видатки на:  

- місцеву пожежну охорону; 
- позашкільну освіту; 
- соціальний захист та соціальне забезпечення (програми місцевого значення стосовно дітей, 

молоді, жінок, сім’ї; місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення); 
-  місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів; 
- культурно-мистецькі програми місцевого значення; 
- програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення; 
- місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту; 
- типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури місцевого значення; 
- транспорт, дорожнє господарство; 
- заходи з організації рятування на водах; 



  
ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]] 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 119 

- обслуговування боргу органів місцевого самоврядування; 
- програми природоохоронних заходів місцевого значення; 
- управління комунальним майном; 
- регулювання земельних відносин; 
- інші програми, затверджені місцевою радою [1]. 
Недосконалість бюджетного законодавства, відсутність реальних джерел наповнення 

доходними джерелами другого кошику доходів призводять до того, що сільські, селищні та міські ради 
можуть передавати видатки на виконання всіх або частини власних повноважень радам вищого рівня 
чи іншій територіальній громаді з передачею коштів до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного 
трансферту. Передача видатків здійснюється за спільним рішенням відповідних рад та угод, 
укладених до 1 серпня року, що передує плановому. Можливість об'єднувати бюджетні кошти для 
фінансування спільних програм дозволяє реалізувати спільно-корисні заходи, які для одного бюджету 
являються неефективними, або взагалі неможливими. 

Таким чином, проведене дослідження законодавчої бази свідчить, що вже при формуванні 
бюджетного законодавства закладено недостатню забезпеченість місцевих бюджетів коштами на 
фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку. Отже, здійснювати 
безпосередній вплив на соціально-економічний розвиток областей, міст обласного підпорядкування, 
районів, сіл і селищ можливо лише за умови наявності сталої системи ефективного, економічно 
обґрунтованого та підтвердженого реальними доходними джерелами планування місцевих бюджетів. 

Всебічний аналіз видатків місцевих бюджетів окремо взятої області надасть можливість 
дослідити рівень використання фінансових ресурсів регіону, відповідність наявності доходів потребам 
регіонального розвитку, що є необхідною умовою підвищення «керованості» бюджетного процесу, 
посилення впливу бюджетного регулювання на соціально-економічний розвиток територій.  

Динаміка видатків бюджету Сумської області за 2000-2011рр. (таблиця 1) свідчить про те, що 
фактично протягом останніх 11 років у абсолютному вимірі вони зросли на 3611,1 млн. грн. (679,7%), у 
тому числі: видатки на державне управління зросли на 180,2 млн. грн. (1048,4%), на освіту на 1360,5 млн. 
грн. (1217%), на соціальний захист населення та соціальне забезпечення 821,1 млн. грн. (591,1%), на 
духовний та фізичний розвиток на 189 млн. грн. (1335,3%), житлово-комунальне господарство на 129,1 
млн. грн. (389,5%), на розвиток окремих галузей економіки на 150,9 млн. грн. (323,6%).  

Таблиця 1 
Динаміка видатків бюджету Сумської області за 2000-2011рр., млн. грн. 

 
Фактичні дані 

Показник 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/ 

2000, +,- 
2011/ 

2000, % 

доходи  643,6 1220,7 1639,8 2278,9 2914,5 3003,8 3626,3 4254,7 3611,1 661,1 

видатки фактичні1 625,2 1195,6 1636,8 2204,7 2910,3 2952,9 3651,5 4249,6 3624,4 679,7 

у тому числі:  
державне управління 19,0 59,5 92,9 111,1 156,1 153,7 186,6 199,2 180,2 1048,4 

освіта 121,8 416,6 531,2 683,0 939,2 1016,8 1212,4 1482,3 1360,5 1217,0 

охорона здоров’я 121,5 288,5 384,9 494,1 662,6 717,7 890,7 928,6 807,1 764,3 
соціальний захист населення 
та соціальне забезпечення 167,2 198,5 258,5 466,7 542,0 638,1 836,9 988,3 821,1 591,1 

духовний та фізичний 
розвиток 

15,3 53,7 73,8 96,0 134,9 145,6 187,3 204,3 189,0 1335,3 

житлово-комунальне 
господарство 44,6 39,0 87,6 56,2 154,1 94,1 90,0 173,7 129,1 389,5 

на розвиток окремих галузей 
економіки 67,5 72,4 130,8 188,9 191,5 113,5 170,6 218,4 150,9 323,6 

перевищення доходів над 
видатками (профіцит "+"), 
видатків над доходами 
(дефіцит "-") 

18,4 25,1 3,0 74,2 4,2 50,9 -25,2 5,1 -13,3 - 

1з 2005 р. включаючи кредитування за вирахуванням погашення 
*Джерело: побудовано за даними статистичного збірника Сумської області за 2011 рік 

 
Отже, можна констатувати, що видатки на розвиток окремих галузей економіки з місцевих бюджетів 

Сумської області зростають найнижчими темпами серед видаткових статей. Крім того, необхідно 
зазначити, що протягом 2000-2009рр. і у 2011р. спостерігався профіцит бюджету області, що є свідченням 
того, що на місцевому рівні недостатньо використовуються можливості програмно-цільового методу 
планування видатків з метою позитивного впливу на соціально-економічний розвиток регіону. 
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Якщо у абсолютному вимірі спостерігається тенденція до щорічного зростання видаткової 
частини бюджету області, то, після проведення кумулятивного коригування даних у абсолютних 
величинах на щорічний офіційний рівень інфляції (таблиця 2), з’ясувалося, що рівень видатків зростає 
досить повільними темпами – 90,6 % за 11 років, або ж у середньому на 8% в рік. Проведені 
розрахунки характеризують значний вплив інфляційної складової на рівень видатків місцевих 
бюджетів, а відповідно і вплив на рівень соціально-економічного розвитку регіону. 

Таблиця 2 

Динаміка видаткової частини бюджету Сумської області, млн. грн. 
 

Рік  
Показник 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2011/ 
2000,  

+,- 

2011/ 
2000, % 

доходи  643,6 757,9 923,1 1149,5 1260,8 1062,5 1142,2 1193,3 549,7 185,4 

видатки фактичні 625,2 742,3 921,4 1112,1 1259,0 1044,5 1150,1 1191,9 566,7 190,6 

у тому числі:  
державне 
управління 19,0 36,9 52,3 56,0 67,5 54,4 58,8 55,9 36,9 294,1 

освіта 121,8 258,7 299,0 344,5 406,3 359,7 381,9 415,7 293,9 341,3 

охорона здоров’я 121,5 179,1 216,7 249,2 286,6 253,9 280,5 260,5 139,0 214,4 
соціальний захист 
населення та 
соціальне 
забезпечення 

167,2 123,2 145,5 235,4 234,5 225,7 263,6 277,2 110,0 165,8 

духовний та 
фізичний розвиток 15,3 33,3 41,5 48,4 58,4 51,5 59,0 57,3 42,0 374,5 

житлово-
комунальне 
господарство 

44,6 24,2 49,3 28,3 66,7 33,3 28,3 48,7 4,1 109,2 

на розвиток 
окремих галузей 
економіки 

67,5 45,0 73,6 95,3 82,8 40,1 53,7 61,3 -6,2 90,7 

перевищення 
доходів над 
видатками 
(профіцит "+"), 
видатків над 
доходами 
 (дефіцит "-") 

18,4 15,6 1,7 37,4 1,8 18,0 -7,9 1,4 -17,0 - 

*Джерело: власні розрахунки автора 

Дослідивши реальне зростання видатків, відмічаємо, що вони збільшилися лише на 90,6 %, що, 
на нашу думку, за 11 років є недостатнім для здійснення відчутного впливу на розвиток регіону. Вкрай 
негативним явищем є той факт, що видатки на розвиток окремих галузей економіки у скоригованому 
на рівень інфляції вимірі зменшилися майже на 10%. Отже, на рівні місцевих бюджетів області 
тенденцією є перерозподіл видатків із сфери економічного розвитку на соціальні потреби, іншими 
словами, «проїдання» бюджетів регіону. 

Проведемо аналіз структури видаткової частини бюджету Сумської області за 2000-2011рр. 
(рис. 1). Дослідження структури видаткової частини місцевих бюджетів Сумської області у 2000-
2011рр. свідчить, що найбільшу питому вагу займає фінансування соціально-культурних заходів: 
кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів та мають соціальну спрямованість –  близько 50%; 
фінансування галузей: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, 
культура i мистецтво, засоби масової iнформацiї, фізична культура і спорт –  37%, а фінансування 
видатків, спрямованих на розбудову соціальної інфраструктури, та таких, що носять характер 
капітальних – лише 9%. Приблизно 4% бюджетних коштів спрямовується на підтримку інших галузей 
економічної діяльності. Отже, лише 13% видатків бюджету області спрямовується на розвиток 
економіки, тобто бюджет Сумської області має чітко виражену соціальну спрямованість. За нашими 
підрахунками на одного суб’єкта господарювання різних організаційно-правових форм припадає лише 
9896 грн. видатків розвитку на рік, що, безумовно, є вкрай низьким показником. 

Дослідимо динаміку та тенденції у плануванні статей видаткової частини бюджету. Розглянемо 
їх у порядку зменшення обсягів коштів, що виділяються. 

Найбільші обсяги видаткових коштів спрямовуються на освіту (35%) та охорону здоров’я (22%). 
Пропонуємо статті видатків «освіта», «охорона здоров’я», «духовний та фізичний розвиток» об’єднати 
у групу під назвою «Видатки на розвиток гуманітарного потенціалу», оскільки вони несуть у собі 
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змістове навантаження не тільки з підтримання теперішнього стану трудових ресурсів регіону, а й його 
розвиток, збільшення кількості та якості (збереження і зміцнення здоров'я людей, задоволення їх 
інтелектуальних, естетичних та інших духовних потреб, формування особи, її навчання і виховання, 
підготовка та перепідготовка кадрів для народного господарства). Тобто, за своїм змістом, це видатки 
на соціальний розвиток регіону. У той час, як соціальний захист населення та соціальне забезпечення 
є за суттю своєї спрямованості витратами на забезпечення державою своєї «соціальної» функції, 
тобто це витрати «підтримки», а не розвитку. 
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Рис. 1. Структура видатків бюджету Сумської області у 2000-2011рр., млн. грн. 

Розглянемо динаміку видатків на освіту у розрізі районів Сумської області (таблиця 3). 
Таблиця 3 

Динаміка видатків за напрямом: освіта у розрізі районів Сумської області 
 

Обсяг видатків, тис. грн. 
Район  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Білопільський 18 370,80 22 344,40 28 007,10 38 773,60 42 261,40 50 257,70 

Буринський 10 971,60 13 728,60 17 323,60 23 515,00 27 172,00 30 975,00 

В.-Писарівський 8 614,40 10 502,90 12 894,20 17 444,90 20 168,00 21 533,60 

Глухівський 10 362,00 12 798,20 16 155,10 21 415,40 21 323,10 25 596,80 

Конотопський 10 693,70 13 591,00 16 994,60 23 796,20 25 896,40 31 452,80 

Краснопільський 11 517,10 15 399,50 19 107,70 25 338,10 26 881,00 30 840,80 

Кролевецький 14 272,40 18 354,80 23 213,50 31 554,00 34 682,20 39 132,20 

Лебединський 9 234,60 11 302,10 14 522,20 17 935,10 19 274,00 20 326,90 

Л.-Долинський 7 914,70 11 201,00 14 238,80 19 940,80 20 298,30 23 605,50 

Недригайлівський 10 482,80 12 582,60 15 681,40 22 300,00 21 791,40 25 507,90 

Охтирський 10 119,00 13 848,10 17 035,50 21 846,20 25 036,00 27 683,60 

Путивльський 9 310,90 11 880,10 15 591,90 20 810,20 23 224,30 24 769,70 

Роменський 16 217,60 19 736,00 24 486,60 32 582,50 34 047,80 40 372,20 

С.-Будський 7 641,90 9 399,80 11 211,40 15 036,20 16 847,50 17 920,90 

Сумський 19 227,80 25 261,40 32 519,20 42 707,80 48 291,70 58 288,80 

Тростянецький 10 745,40 13 069,00 17 069,40 24 167,00 26 892,20 32 349,70 

Шосткінський 6 753,90 8 472,60 10 799,30 14 624,70 16 051,50 17 555,50 

Ямпільський 9 465,50 11 561,60 14 704,40 19 350,60 22 556,80 22 487,30 

Усього по районах 201 916,10 255 033,70 321 555,90 433 138,30 472 695,60 540 656,90 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 

м. Суми 78 527,00 95 489,60 123 589,70 170 571,30 182 787,10 207 650,90 

м. Конотоп 20 308,00 26 078,30 32 801,50 44 657,80 50 721,60 57 841,70 

м. Лебедин 7 388,00 9 231,00 11 819,20 15 669,70 17 284,30 20 051,70 

м. Ромни 13 083,00 16 863,50 20 848,10 29 578,90 31 946,60 37 620,70 

м. Шостка 19 195,60 24 983,30 31 813,50 43 595,10 47 098,10 55 744,10 

м. Охтирка 13 211,20 17 019,70 22 446,10 31 308,90 34 690,00 39 766,10 

м. Глухів 7 830,60 9 603,50 12 236,50 16 562,70 18 849,00 21 237,00 

Усього по містах 159 543,40 199 268,90 255 554,60 351 944,40 383 376,70 439 912,20 

Разом 416 554,80 531 221,50 682 930,80 939 166,40 1016 799,4 1 182 100,0 
*Джерело: [6]  

Лідером за обсягом коштів, що виділяються на розвиток освіти є Сумський район (4,7%), за ним 
розташувалися Роменський (3,51%) і Кролевецький (3,38%), загалом на райони виділяється 46,65% із 
зального обсягу видатків на розвиток освіти. Найбільший обсяг коштів, що виділяються містам на 
розвиток освіти, отримує м. Суми (18%), м Конотоп (4,87%) і м. Шостка (4,87%). Отже, розвиток освіти 
у районних центрах, селах та селищах фінансується у недостатньому обсязі. 

У області діє 609 клубних та 575 бібліотечних закладів, 12 музейних установ, 2 державні 
історико-культурні заповідники в містах Путивль та Ромни, 35 початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, 2 обласні театри, 
філармонія, вище училище мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського. Традиційно в області щороку 
проводяться 11 міжнародних та всеукраїнських заходів, до 30 мистецьких заходів обласного рівня. 

На розвиток культури та мистецтва на райони у Сумській області виділяється 47,94% загального 
обсягу видатків місцевих бюджетів регіону, серед них: на Сумський район – 4,88%, Білопільський – 
4,22%, Роменський – 3,49%. Серед міст районного значення: м.Суми – 12,65%, м.Шостка – 5,14%, 
м.Конотоп – 4,46%. Отже, у фінансуванні культури та мистецтва серед міст районного значення також 
спостерігається невідповідність у розподілі коштів на користь обласного центру (таблиця 4). 

Таблиця 4 
Динаміка видатків за напрямом: культура і мистецтво у розрізі районів Сумської області 

за 2005-2010рр., тис. грн. 
 

Обсяг видатків, тис. грн. 
Район 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Білопільський 1 621,90 2 076,00 2 812,90 4 459,70 4 714,50 7 058,60 

Буринський 1 201,80 1 505,00 1 901,60 2 837,80 3 065,30 3 926,40 

В.-Писарівський 893,00 1 212,50 1 617,10 2 007,20 2 061,30 2 984,30 

Глухівський 1 028,50 1 378,20 1 941,70 3 011,60 3 220,80 3 510,30 

Конотопський 998,40 1 195,40 1 780,50 2 401,10 2 866,40 4 062,00 

Краснопільський 945,50 1 227,10 1 715,90 2 434,50 2 898,40 3 935,80 

Кролевецький 1 251,80 1 596,50 2 263,40 3 294,30 3 631,30 4 840,20 

Лебединський 737,60 1 017,90 1 283,50 1 748,50 2 063,80 2 943,30 

Л.-Долинський 977,60 1 283,90 1 747,50 2 357,00 2 496,50 3 717,10 

Недригайлівський 1 226,80 1 563,30 2 063,10 2 875,00 3 176,10 3 587,30 

Охтирський 1 696,50 2 078,30 2 505,30 2 800,10 3 138,30 3 886,70 

Путивльський 835,00 1 219,80 1 540,80 2 022,40 2 572,70 3 862,30 

Роменський 1 410,00 1 900,10 2 714,90 3 434,50 4 047,40 5 296,20 

С.-Будський 613,80 735,60 1 018,30 1 430,60 1 679,60 2 233,10 

Сумський 1 989,40 2 890,40 3 561,50 4 756,10 5 505,60 7 591,90 

Тростянецький 1 162,90 1 514,60 1 999,50 3 076,30 3 675,70 4 937,90 

Шосткінський 593,90 754,00 994,50 1 322,90 1 638,90 2 614,70 

Ямпільський 884,90 1 172,30 1 370,30 1 934,10 2 344,60 3 263,20 

Усього по районах 20 069,3 26 320,9 34 832,30 48 203,7 54 797,2 74 251,30 

м. Суми 4 968,00 7 114,90 9 708,20 13 612,60 14 981,90 17 819,40 

м. Конотоп 1 738,00 2 514,60 3 546,50 4 606,60 5 133,30 6 524,80 

м. Лебедин 483,60 695,20 889,30 1 262,80 1 529,90 1 988,70 
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продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 

м. Ромни 1 176,50 1 496,60 2 010,10 2 504,10 2 683,00 3 111,20 

м. Шостка 2 151,80 2 807,90 3 651,80 5 555,80 5 674,50 7 854,80 

м. Охтирка 1 163,90 1 567,10 2 096,20 3 049,80 3 473,50 4 351,40 

м. Глухів 657,50 894,70 1 160,30 1 664,40 1 866,30 2 249,60 

Усього по містах 12 339,30 17 091,0 23 062,40 32 256,1 35 342,4 43 899,90 

Разом 39 985,00 54 610,4 72 603,00 103409,5 115559,3 152 973,5 
*Джерело: [6]  
 
Сумська область є одним з найбільш насичених об'єктами історичної та архітектурної спадщини 

регіонів України. На її території знаходяться 6 пам’яток історії, 3 пам’ятки монументального мистецтва, 
20 пам’яток археології, 46 пам'яток архітектури національного значення та 327 пам'яток місцевого 
значення. В області налічується 15 історичних населених пунктів, діють 3 державні історико-культурні 
заповідники: Путивльський, Глухівський та заповідник «Посулля», який базується на комплексі 
пам'яток Роменського та Недригайлівського районів. 

Поступово розвивається туристична галузь. За 2005-2009 роки кількість суб’єктів туристичної 
діяльності збільшена з 26 одиниць до 119, кількість обслужених туристів зросла з 14,4 тис. до 23,3 тис. 
осіб. Відповідно збільшились обсяги наданих послуг з 8,2 тис. грн. до 22,9 тис. грн. та платежі до 
бюджету з 292 тис. грн. до 540 тис. грн. При цьому в порівнняні з іншими областями України Сумську 
область ще не можна віднести до областей з розвинутою туристичною галуззю, стримують розвиток 
туризму відсутність належної інфраструктури, незадовільний стан доріг, а також потребують значного 
ремонту об’єкти туристичного огляду, у першу чергу, пам’ятки культурної спадщини.  

У області функціонують 23 стадіони, 494 спортивні зали, 15 плавальних басейнів, 39 майданчиків з 
синтетичним покриттям, 14 спортивних майданчиків з сучасним тренажерним обладнанням, 337 
футбольних полів, 21 тенісний корт, 13 лижних баз, 2 кінно-спортивні бази, 2 веслувально-спортивні бази, 
критий легкоатлетичний манеж. Працюють 54 дитячо-юнацькі школи. Область займає перші позиції в 
України по спорту вищих досягнень з літніх та зимових видів спорту (таблиця 5). 

Таблиця 5 
Динаміка видатків за напрямом: фізична культура і спорт у розрізі районів Сумської 

області за 2005-2010рр., тис. грн. 
 

Обсяги видатків, тис. грн. 
Район 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Білопільський 259,20 292,20 473,50 827,60 789,30 1 052,00 

Буринський 121,10 176,60 229,80 320,30 325,90 520,30 

В.-Писарівський 102,00 141,20 189,40 299,00 307,30 272,10 

Глухівський 118,40 153,30 157,90 216,00 208,90 277,10 

Конотопський 108,10 164,20 204,90 273,60 329,20 390,10 

Краснопільський 187,30 246,90 318,30 391,10 381,40 315,70 

Кролевецький 245,80 331,10 547,00 575,10 526,20 672,30 

Лебединський 83,00 129,70 155,60 201,50 213,50 226,60 

Л.-Долинський 106,90 126,80 142,90 201,80 219,80 362,60 

Недригайлівський 133,00 160,30 189,20 281,40 251,50 305,90 

Охтирський 74,60 119,80 154,80 186,20 189,70 206,10 

Путивльський 139,00 182,20 229,40 276,40 295,20 308,50 

Роменський 194,10 235,70 259,90 375,10 320,80 401,50 

С.-Будський 137,40 168,90 165,60 275,80 298,50 284,90 

Сумський 314,70 428,30 494,60 745,90 705,60 654,40 

Тростянецький 321,60 454,70 482,60 751,20 739,00 796,90 

Шосткінський 75,00 99,10 132,70 154,50 176,70 233,20 

Ямпільський 102,20 128,20 180,30 235,80 294,90 272,20 

Усього по районах 2 823,40 3 739,20 4 708,40 6 588,30 6 573,40 7 552,40 

м. Суми 1 402,20 2 274,60 3 059,00 5 217,00 4 703,00 6 029,50 

м. Конотоп 622,50 875,60 1 291,50 2 207,90 1 972,90 2 494,70 
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продовження табл.5 
1 2 3 4 5 6 7 

м. Лебедин 106,30 138,90 272,50 249,10 246,30 285,10 

м. Ромни 331,20 410,80 550,80 725,60 750,10 918,50 

м. Шостка 740,00 1 879,80 1 788,40 2 416,80 2 577,00 3 143,10 

м. Охтирка 181,70 245,30 312,40 416,60 527,20 629,90 

м. Глухів 260,80 308,50 393,50 507,40 517,40 595,20 

Усього по містах 3 644,70 6 133,50 7 668,10 11 740,40 11 293,90 14 096,00 

Разом 11 899,10 17 359,90 21 825,60 29 138,40 28 067,90 33 580,70 
*Джерело: [6] 

Загалом, на розвиток фізичної культури і спорту у області направляється по районах 22,55%, 
серед них на Білопільський район – 2,6%, Тростянецький – 2,5%, Сумський – 2,36%. На міста: м. Суми 
– 16%, м. Шостка – 8,84%, м. Конотоп – 6,67%.  

Витратам на розвиток економіки, динаміку яких та прогнозні розрахунки наведено на рисунку 2, 
ми приділяємо велику увагу, зважаючи і на той факт, що у середньому ступінь зносу основних засобів 
по підприємствам Сумської області складає майже 64% і цей показник із року в рік погіршується. 
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Рис. 2. Динаміка видатків на розвиток окремих галузей економіки 

 
Загалом, за обсягом видатків на розвиток окремих галузей економіки спостерігається підвищувальна 

тенденція, але при цьому необхідно зазначити, що у структурі видаткової частини вони займають лише 
4%, що є недостатнім навіть для підтримки галузей у стабільному стані, не те що для розвитку. 

Задля ілюстрації значимості впливу видатків на розвиток окремих галузей економіки нами 
побудована кореляційно регресійна залежність доходної частини бюджету Сумської області від 
валового регіонального продукту, витрат на розвиток окремих галузей економіки, що характеризують 
інвестиційну складову та податкових надходжень, що характеризують податковий потенціал регіону. 
Вихідні дані наведено у таблиці 6. 

Таблиця 6 
Вихідні дані для побудови моделі залежності надходжень до доходної частини бюджету 
від ВРП, витрат на розвиток окремих галузей економіки та податкових надходжень 

 
Фактичні дані 

Показник 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Доходи  644 1221 1640 2279 2915 3004 3626 4255 

Валовий регіональний продукт 3495 8025 9566 12341 16210 16060 18333 18791 

Податкові надходження 208 449 570 816 1096 1117 1282 1535 
Витрати на розвиток окремих галузей 
економіки 68 72 131 189 192 114 171 218 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Y = 123.55-0.0443X1 + 3.2386X2 + 0.1281X3                         (1) 
де Y - доходна частина бюджету; 
Х1 – валовий регіональний продукт (ВРП); 
Х2 – витрати на розвиток окремих галузей економіки; 
Х3 – податкові надходження. 
Коефіцієнт детермінації 0,9999, тобто в 99,99 % випадків зміни Х призводять до зміни Y. Іншими 

словами, точність підбору рівняння регресії – висока.  
Виходячи з вищенаведених розрахунків можна стверджувати, що зміна доходної частини на 1% 

пов’язана зі збільшенням витрат на розвиток окремих галузей економіки на 3,23% та зростанням 
податкових надходжень на 0,13%. Отже, підвищення витрат на розвиток окремих галузей економіки є 
одним із джерел збільшення доходної частини бюджету області. 

Планування видатків місцевих бюджетів повинно забезпечувати підтримку та розвиток галузей 
соціальної сфери: освіти і науки, охорони здоров’я, преси, культури і мистецтва, заходів щодо 
надзвичайних ситуацій та знаходити баланс між стимулюванням економічного розвитку та вкладенням 
наявних коштів у соціально-споживчі сектори.  

На основі раніше проведених нами наукових досліджень стосовно прогнозування доходної 
частини бюджету Сумської області на 2012-2015 роки та керуючись офіційного затвердженими 
нормативно-правовими актами, а саме Законом України «Про державний бюджет України на 2012 
рік», Постановою КМУ «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки», 
Державною цільовою програмою розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки та Стратегією 
розвитку Сумської області до 2015 року нами проведено прогнозні розрахунки видаткової частини 
бюджету Сумської області на 2011-2015 роки (таблиця 7).  

Таблиця 7 
Динаміка видатків бюджету Сумської області та прогнозні показники на 2011-2015 роки, 

млн. грн. 
 

Фактичні дані Прогнозні показники  

Показник 
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015/ 
2011, 

+,- 

2015/ 
2011, 

% 

Доходи  643,6 1220,7 2278,9 2914,5 3003,8 3626,3 4254,7 4995,0 5239,7 5454,6 5700,0 1445,3 134,0 
Видатки 
фактичні 625,2 1195,6 2204,7 2910,3 2952,9 3651,5 4249,6 4989,5 5238,9 5459,0 5699,2 1449,6 134,1 

у тому числі                           
державне 
управління 19,0 59,5 111,1 156,1 153,7 186,6 199,2 227,4 238,8 248,8 259,7 60,5 130,4 

освіта 121,8 416,6 683,0 939,2 1016,8 1212,4 1482,3 1612,3 1692,9 1764,0 1841,6 359,3 124,2 
охорона 
здоров’я 121,5 288,5 494,1 662,6 717,7 890,7 928,6 1012,4 1063,0 1107,7 1156,4 227,8 124,5 

соціальний 
захист 
населення та 
соціальне 
забезпечення 

167,2 198,5 466,7 542,0 638,1 836,9 988,3 1156,3 1214,1 1265,1 1320,8 332,5 133,6 

духовний та 
фізичний 
розвиток 

15,3 53,7 96,0 134,9 145,6 187,3 204,3 222,9 234,0 243,9 254,6 50,3 124,6 

житлово-
комунальне 
господарство 

44,6 39,0 56,2 154,1 94,1 90,0 173,7 190,4 199,9 208,3 217,5 43,8 125,2 

на розвиток 
окремих 
галузей 
економіки 

67,5 72,4 188,9 191,5 113,5 170,6 218,4 283,9 298,1 310,6 324,3 105,9 148,5 

Перевищення 
доходів над 
видатками 
(профіцит "+"), 
видатків над 
доходами 
(дефіцит "-") 

18,4 25,1 74,2 4,2 50,9 -25,2 5,1 5,5 0,8 -4,4 0,9 -4,2 16,9 

*Джерело: побудовано на основі статистичного збірника Сумської області за 2011 рік та 
власні прогнозні розрахунки автора 
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У цілому, видаткова частина бюджету Сумської області до 2015 року за прогнозами збільшиться на 
34,4%, при цьому видатки на розвиток галузей економіки збільшаться на 48,5%. Ми переконані, що саме 
розвиток суб’єктів господарювання різних галузей економіки дасть можливість збільшити доходну частину 
місцевих бюджетів, що у свою чергу дозволить державі у повному обсязі виконувати свої функції стосовно 
розвитку гуманітарного потенціалу та соціального захисту населення. Згідно з виявленою залежністю, 
видатки місцевих бюджетів на розвиток окремих галузей економіки збільшують доходну частину бюджету 
області, а отже позитивно впливають на економічний розвиток регіону. 

Висновки з даного дослідження.  
1. Дослідження загальної суми видатків, що проводяться з місцевих бюджетів засвідчили, що 

фактично вони поділяються на дві групи. Перша група – видатки місцевих бюджетів, розмежовані 
статтями 88-90 Бюджетного кодексу, що є такими, які враховуються при визначенні обсягів 
міжбюджетних трансфертів. Друга група – видатки, що держава залишає на розсуд місцевого 
самоврядування і які, відповідно, не враховуються у розрахунку при визначенні загальних сум 
трансфертів (другий кошик), належать передусім видатки визначені в статті 91 Бюджетного кодексу 
України, і органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про їх необхідність, 
структуру і обсяги. 

2. Динаміка видатків бюджету свідчить про те, що фактично протягом останніх 11 років у 
абсолютному вимірі вони зросли на 3611,1 млн. грн. (679,7%), у тому числі: видатки на державне 
управління зросли на 180,2 млн. грн. (1048,4%), на освіту на 1360,5 млн. грн. (1217%), на соціальний 
захист населення та соціальне забезпечення 821,1 млн. грн. (591,1%), на духовний та фізичний 
розвиток на 189 млн. грн. (1335,3%), житлово-комунальне господарство на 129,1 млн. грн. (389,5%), на 
розвиток окремих галузей економіки на 150,9 млн. грн. (323,6%). Отже, можна констатувати, що 
видатки на розвиток окремих галузей економіки з місцевих бюджетів Сумської області зростають 
найнижчими темпами серед видаткових статей. Крім того, необхідно зазначити, що протягом 2000-
2009рр. і у 2011р. спостерігався профіцит бюджету області, що є свідченням того, що на місцевому 
рівні недостатньо використовуються можливості програмно-цільового методу планування видатків з 
метою позитивного впливу на соціально-економічний розвиток регіону. 

3. Проведене дослідження може стати підґрунтям для оптимізації структури видатків місцевих 
бюджетів регіону і перегляду структури видаткової частини бюджету області. Побудована 
економетрична модель може бути використана при прогнозуванні доходів місцевих бюджетів при зміні 
обсягів витрат на розвиток окремих галузей економіки. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 
 

Постановка проблеми. Однією з основних вимог становлення та розвитку регіональних ринків 
медичного туризму в Україні є забезпечення їх конкурентоспроможності. Світові тенденції розвитку 
туристичного ринку засвідчують посилення конкурентної боротьби між провідними туристичними 
мережами за залучення туристичних потоків. Перемога у такій конкурентній боротьбі у глобалізаційній 
економіці належить компаніям, які акцентують увагу у своїй діяльності на застосуванні інноваційних 
технологій при наданні турпослуг, що дозволяє зайняти конкурентну позицію у ринковому 
туристичному просторі. 

У зв’язку з цим, на даному етапі становлення регіональних туристичних ринків, у тому числі 
регіонального ринку медичного туризму (РРМТ), актуальним є запровадження інноваційних технологій 
для забезпечення становлення та розвитку РРМТ в Україні. Більше того, саме на РРМТ застосування 
інноваційних процесів є обов’язковою передумовою його становлення та обов’язковою умовою 
розвитку. Це зумовлено специфікою ринку, адже забезпечення вхідних туристичних потоків, метою 
яких є отримання конкурентоспроможних медичних послуг, вимагає від надавачів таких послуг, в 
першу чергу, використання інноваційних технологій для ефективного вирішення медичних проблем 
туристів, що і слугуватиме причиною відвідання ними того чи іншого регіону.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд питань, пов’язаних з вивченням проблем 
та перспектив розвитку ринку новітніх форм туризму, у т.ч. медичного туризму є предметом 
дослідження вітчизняних та закордонних дослідників, зокрема, О. Бабкіна, О. Вегітнєва, І. Когунова, 
О. Кускова, Т. Скоробагатової, Т. Ткаченко, О. Романіва, В. Федорова, М. Фурманека та ін. Питання 
розвитку регіонального ринку медичних послуг відобразили у своїх працях Герасимчук, І. Мартусенко, 
І. Шевчук, Л. Шевчук та ін. 

Численні підходи до тлумачення категорії «інновації», аналіз існуючих статистичних матеріалів, 
що відображають інноваційну діяльність у регіонах України, дозволяють зробити висновок, що, в 
основному, увага сучасних досліджень зосереджується на необхідності застосування інноваційних 
технологій у сфері матеріального виробництва, тоді як сфери послуг, і зокрема, туризму, розробки 
стосуються опосередковано. Нечисленні дослідження цієї наукової проблематики зумовили значне 
відставання розвитку туристичної індустрії України у порівнянні зі світовими тенденціями. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем застосування інноваційних 
технологій у напрямку матеріального виробництва та пошуку механізмів активізації використання 
інноваційних технологій у сфері туризму, зокрема, при формуванні регіональних ринків медичного 
туризму в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання активізації інноваційної діяльності у 
регіонах України покладається не лише на підприємницькі структури, а й у значній мірі на органи 
регіональної влади та місцевого самоврядування, що визначається Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про інноваційну діяльність в Україні» 
[1], ін. При цьому, функції органів регіональної влади зводяться до розробки та послідовної реалізації 
програм інноваційного розвитку, що часто містять науково-технічні розробки, які не розв’язують низки 
проблем, пов’язаних з підвищенням економічного розвитку регіону у довгостроковій перспективі. 

До інновацій у туризмі Кіндрик Т. О, Головінов О. М. відносять, перш за все, ті нововведення, які 
супроводжуються: відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; якісно новими 
змінами турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму; 
підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних послуг; 
прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення терміну транспортування за 
рахунок впровадження нових швидкісних видів транспорту, поліпшення умов праці працівників 
туріндустрії, впровадження нових прогресивних методів (механізмів) перетворення факторів 
виробництва в послуги) [2]. У доповнення до вищенаведених, інновації на регіональному ринку 
медичного туризму, на нашу думку, повинні спрямовуватись на застосування прогресивних 

                                                 
2 Науковий керівник: Вахович І.М. - д.е.н, професор  
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інноваційних медичних технологій з діагностики та лікування різноманітних хвороб.  
Інновації медичної сфери є базовими для становлення такого ринку, адже причиною відвідання 

регіону для медичного туриста є, перш за все, покращення здоров’я. Наступними за значимістю є інновації 
у процес залучення туристів, адже навіть висока якість наданих медичних послуг на початкових етапах 
становлення ринку не гарантує нарощення туристичного потоку без відповідних рекламних засобів, 
активної агітації потенційних клієнтів та інших прогресивних технологій залучення туристів.  

Реалізація даного процесу вимагає залучення та ефективного використання інтелектуальних, 
фінансових, кадрових та матеріально-технічних ресурсів, що у сукупності становлять систему 
забезпечення інноваційного розвитку РРМТ.  

Розрізняють три стратегічні моделі інноваційної політики, які можуть слугувати альтернативами 
при генерації інновацій на РРМТ [3, с. 115; 4, с. 196]: модель «перенесення», яка передбачає 
використання на РРМТ існуючого закордонного науково-технічного потенціалу через закупівлю 
ліцензій на високоефективні технології, які доцільно використовувати при наданні медичних послуг на 
РРМТ; модель «запозичення», яка передбачає освоєння процедури надання інноваційних послуг на 
РРМТ, які уже певний час використовуються більш розвинутими країнами. Реалізація такої моделі на 
РРМТ можлива шляхом закупівлі за кордоном медичного обладнання, що буде застосовуватись для 
обслуговування медичних туристів в регіонах України; модель «нарощування», яка передбачає 
використання власного науково-технічного потенціалу, залучення закордонних вчених, об’єднання 
результатів фундаментальної та прикладної науки. Це є найкращою альтернативою для розвитку 
РРМТ, однак потребує значних інвестицій, що може слугувати перепоною на шляху її запровадження. 
В залежності від вибору моделі запровадження інновацій на РРМТ, різним буде і результат для 
учасників ринку та регіону його розміщення загалом. 

Можна виокремити основні напрямки інноваційної діяльності на РРМТ, які базуються на 
дослідженнях Й. Шумпетера, Б. Твисса [5, 6]: запровадження нових послуг медичного туризму з 
новими характеристиками; використання нової технології у наданні послуг медичного туризму; нові 
форми організації надання послуг медичного туризму; використання нових туристичних ресурсів, що 
раніше не використовувались; виявлення і залучення нових ринків збуту послуг медичного туризму. 

За оцінками Європейського інноваційного табло (ЄІТ), Україна знаходиться в останній за рівнем 
інноваційності четвертій групі – «країни, що рухаються навздогін» зі значенням індексу 0,23. Цю групу 
складають: Угорщина – 0,24, Росія – 0,23, Україна – 0,23, Латвія – 0,22, Польща – 0,21, Хорватія, 
Греція – 0,20, Болгарія – 0,19, Румунія – 0,16, Туреччина – 0,08. У порівнянні з іншими країнами ЄС, 
відставання України становить: від «країн-лідерів» – приблизно у 3 рази (Швеція – 0,68), від «країн-
послідовників» – 2 рази (Великобританія – 0,48), від країн «помірні інноватори» – 1,6 рази (Норвегія – 
0,35) [7]. Такі результати свідчать про низький інноваційний потенціал України та її регіонів, що стає на 
перепоні запровадження РРМТ.  

Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [8] у стратегічні 
пріоритетні напрями до 2013 року включено оздоровлення людини, що свідчить про можливості 
отримання коштів державного та місцевого бюджетів на розробку інновацій у сфері медицині. Разом з 
тим, низький бюджетний потенціал країни та її регіонів свідчить про те, що основним джерелом 
фінансування процесу генерації інновацій на РРМТ слід розглядати кошти медичних бізнес-структур.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, подальший розвиток РРМТ у глобалізаційній 
економіці залежить від спроможності зайняти гідне місце у ринковому середовищі, запропонувати 
більш конкурентоспроможні послуги туристам, що можливе за умови нарощення інноваційної 
активності учасниками ринку.  
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Постановка проблеми. Розвиток господарського комплексу національної економіки України 

визначається значною мірою природним потенціалом територій країни і, головним чином, земельними 
ресурсами. В залежності від того, під яким кутом зору розглядати земельні ресурси як об’єкт 
дослідження, визначається багатогранний зміст земельних ресурсів, їх сукупна багатоманітність. 
Економісти, наприклад, розглядають землю як ресурс для прискорення економічного розвитку, юристи 
розуміють її частиною простору від центру землі до неба з набором різноманітних прав для 
конкретних цілей, а більшість людей – як місце, призначене для людської діяльності. Самі ж поняття 
„земля”, „земельна ділянка”, „земельні ресурси” є чітко не визначеними, і через таку розмитість 
термінів не завжди є врегульованими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Обґрунтуванню змісту та сутності земельних 
ресурсів у системі соціально-економічного розвитку присвячена значна кількість наукових праць 
провідних вітчизняних вчених та науковців країн постсоціалістичного табору, а також публікації 
відомих громадських діячів, таких як П. Борщевський [1], Б. Данилишин, С. Дорогунцов [2], В.Будзяк 
[2], М. Хвесик, О. Царенко, А. Чупіс, Д. Добряк [8], Л. Новаковський [7], А. Даниленко [5], П. Саблук, 
І. Томич, М. Сидоренко, С. Бобильов [3], Д. Крисанов [5], Д. Бабміндра та інших, що розглядають 
землю (земельні ресурси) як фактор соціально-економічного розвитку та як ресурс, що слугує 
динамізації розширеного відтворення національного багатства, або ж, як основу ресурсного 
потенціалу аграрної сфери, яка відіграє вирішальну роль для розвитку сільськогосподарського 
виробництва та забезпечення населення життєво необхідними благами. Тому, актуально 
систематично вивчати, узагальнювати та доповнювати питання змістовності земельних ресурсів, адже 
вони формують розвиток господарського комплексу національної економіки країни.  

Постановка завдання. Метою статті є здійснення дослідження земельних ресурсів через 
призму їх походження, осмислення їх змісту та сутності, визначення підпорядкованості теоретичних 
засад розгляду земельних ресурсів певним законам розвитку природного характеру і суспільства в 
цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним складовим елементом сукупного 
економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг визначає 
масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників 
функціонування національної економіки. Національне багатство – це сукупний обсяг економічних 
ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального виробництва благ – товарів і послуг. 
Національне багатство є результатом діяльності попередніх поколінь людей і в той же час основою 
виробничої діяльності поколінь, що живуть сьогодні.  

Саме одним із компонентів національного багатства є земельні ресурси. Конституція України у 
ст.14 чітко визначає землю як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною 
держави. Національне багатство визначає цінність землі, яка полягає у її багатофункціональному 
призначенні. Адже до земельних ресурсів належать землі, які використовуються або можуть бути 
використані різними галузями національного господарства. Земельний кодекс України визначає кілька 
основних категорій землекористування залежно від функціонального використання та цільового 
призначення земель: землі сільськогосподарського призначення, землі населених пунктів, землі 
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промисловості, транспорту, зв'язку, землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення, землі лісового фонду, землі водного фонду, разом з тим, кожна із 
зазначених категорій може перебувати у запасі. 

Багатовікова практика свідчить, що головним джерелом життєздатності та процвітання будь-якої 
держави є належні йому земельні ресурси. Забезпеченість країн ними – найважливіший економічний і 
політичний фактор розвитку суспільного виробництва. Вони дають широкий простір для економічного 
розвитку регіонів світу. 

Саме як економічна категорія (засіб виробництва, об’єкт нерухомості, вартість, товар, 
просторовий та природно-ресурсний базис, фактор економічної безпеки тощо) земля виступає 
об’єктом нашого дослідження (рис.1). 

 
 
 

Характеристика землі 
як об’єкта дослідження 

Територія 
(просторовий базис) 

- географічне положення 
- рельєф 
- площа 
- конфігурація 
- обмеженість у просторі 
- місце проживання 
населення 
- просторовий базис для 
створення бізнесу 
- основа суверенітету 
- ідентифікатор 
державності 
- категорійність за 
призначенням 

Засіб виробництва  
- основна продуктивна сила, що забезпечує 
процес виробництва, створює продукти та товари 
- незамінний засіб виробництва 
- постійна у розмірі (не створюється заново) 
- вічний засіб виробництва (фізично і морально не 
зношується) 
- предмет  і засіб праці в  с/г 
- не являється результатом людської праці 
- агарний капітал (отримання ренти у с/г) 
- має родючість, 
- продуктивність, 
- забезпеченість інфраструктурою, 
- відповідність складу угідь напрямку 
господарювання 
- освоєність 
- технологічна придатність 
- спеціалізація підприємств визначається через 
компактність,  конфігурацію, черезсмужжя, 
дрібноконтурність 
 
 
 

Природний ресурс 
- фізичні властивості 
- елемент  екосистеми 
- відновлюваний компонент 
- унікальність 
- склад угідь 
- ландшафт  
- вічне використання 
- незамінність 
- акумулятор корисних 
копалин 
- обмежений у кількості 
- постійність 
- суспільне благо 

Об’єкт земельного кадастру 
- кадастровий номер 
- назва місця розташування 
(адреса, вулиця, 
адміністративний статус 
населеного пункту) 
- розмір (площа в  гектарах або 
кв . м.) 
- номер земельної ділянки 
всередині кварталу або зони 
- назва власника або 
землекористувача 
- грошова оцінка  
- ставка і розмір орендної плати 
за землю або земельного 
податку 
- ґрунтовий покрив 
- гранулометричні 
характеристики  
- меліоративний стан 
- крутизна, експозиція схилу 
тощо   

Фактор 
економічної 
безпеки 

- стабілізатор 
життєдіяльності 
суспільства 
- збільшує ВВП 
- сприяє зміцненню 
статусу держави в 
світовому масштабі 
- зменшує імпортну 
залежність, і 
збільшує експортну 
складову 
- резерв  
продовольчої 
основи 
- не амортизується 
- потребує 
раціонального 
використання 
 

Товар 
- кількість 
- якість 
- вартість 
- корисність 
- цінність 
- нерухомість 
- функціональність  
- змінює власника 
(продається, 
дарується, 
обмінюється, 
заставляється, 
страхується) 
- залежить від попиту 
та пропозиції 
- капітал у речовій 
формі 
- джерело благ 
 

Об’єкт права  
- правоволодіння 
- право користування 
- право управління 
- право на дохід  
- право суверена  
- право на безпеку 
- право на спадщину 
- право на 
безстроковість 
- право на 
відповідальність 
- заборона на 
використання 
способом, що 
приносить шкоду 
природному 
середовищу 

 
Рис.1. Характеристика землі як об’єкта дослідження 

 
Низка сучасних науковців приділяють увагу вивченню питань, пов’язаних із земельними 

ресурсами, наприклад, П. Борщевський визначає земельні ресурси як один з найважливіших 
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компонентів природного середовища, які використовуються для виробництва матеріальних благ. 
Земельні ресурси, на його думку, є незамінним національним багатством. Людина без землі не може 
творити, оскільки це той матеріал, на якому і за допомогою якого працею створюються продукти – 
результати її діяльності [1]. 

На думку В. Будзяка, земля завжди була необхідною умовою і складовим елементом процесу 
відтворення матеріальних цінностей, у тому числі тих, які безпосередньо не створюються у сільському 
господарстві [2]. 

Науковець із Росії С. Бобильов говорить, що земля є матеріальною основою благополуччя 
членів суспільства, просторовим базисом для розміщення продуктивних сил і розселення людей, 
основою для нормального перебігу відтворювальних процесів усіх факторів економічного росту – 
трудових, матеріально-технічних та природних [3]. 

М. Комаров та М. Максімцов стверджують, що земля та її природні ресурси є, як відомо, не 
лише одним із факторів виробництва та економічного росту, а й основою життєдіяльності, її 
середовищем [4]. 

Підсумовуючи викладені вище обґрунтування сутності землі в життєдіяльності людей, можна 
стверджувати, що земельні ресурси – це не просто фактор виробництва, а те благо, що забезпечує 
просторові та територіальні передумови використання ресурсної бази економічного й соціального 
розвитку, а також перманентне її відтворення. Разом з тим, питання раціонального використання та 
охорони земельних ресурсів має стати пріоритетним напрямком не лише економічної, а й екологічної 
політики. 

Тобто, земельні ресурси – це просторовий базис, необхідний для життя і діяльності населення. 
Території, що забезпечують людину продуктами харчування, використовуються у сільському господарстві і 
це – орні землі, сади, луки, пасовища. На інших територіях розташовуються промислові підприємства, 
кар’єри, шляхи, населені пункти (міста, селища і села). Таким чином, для людини земельні ресурси є 
життєво необхідними в якості територіально-просторової основи для ведення господарської діяльності. 
Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, оскільки слугує територіальною базою 
для усіх видів діяльності людини, є виробничим фактором багатьох галузей. 

Інша група вчених, визначаючи місце і значення земельного фактору у суспільному відтворенні, 
вказують на його сільськогосподарську цінність, досліджують як основну ланку аграрного 
виробництва. Так, Д. Крисанов розглядає землю як найважливіший ресурс сільського господарства [5]. 

Земля є найважливішим сільськогосподарським капіталом країни, тим інституціональним 
центром, об’єднавшись навколо якого з усіма іншими пріоритетними сегментами ринку, можна 
розробити відмінну в соціальному відношенні модель заможності та вийти на якісно новий рівень 
економічного розвитку, вважає Л. Шашула [6]. 

Л. Новаковський говорить, що без землі процес виробництва як сільськогосподарської, так і 
лісогосподарської продукції був би взагалі неможливим. Отже, економне, ефективне, раціональне й 
екологобезпечне використання земельного фонду та його всіляка охорона є в сучасних умовах однією 
з найбільш актуальних проблем національної безпеки країни [7]. 

На думку Д. Добряка, земля завжди була, є і буде залишатися найбільшою цінністю нашої 
країни, кожного її громадянина. Україна вирізняється серед інших європейських країн, перш за все, 
своїм надзвичайно потужним земельно-ресурсним потенціалом [8]. 

Земельні ресурси – основна складова частина продуктивних сил суспільства, які розвиваються в 
міру розвитку суспільних відносин, стверджують Борщевський П.П. та Чернюк М.О., при цьому 
спостерігається тенденція заміни застарілих засобів виробництва новітнішими, сучаснішими на певному 
етапі. Відповідно до практичної мети людини використовують фізичні, хімічні, механічні, біологічні та інші 
особливості ґрунту, який є активним засобом виробництва у сільському господарстві [9].  

Використання землі в різних цілях зумовлене наявністю різноманітних угідь і потребами 
держави. Земельні ресурси як матеріальна умова виробництва є об’єктом суспільних і соціальних 
відносин. Земельний фонд – безперечна умова виробництва у сільському господарстві, а в 
промисловості їй відведена пасивна роль. Земельні ресурси мають широкий спектр родючості ґрунтів. 
Вони мають постійне місце , вони стабільні й нерухомі у просторі [9]. 

Отже, у сільськогосподарському виробництві та лісовому господарстві, земля не тільки 
матеріальна умова, але й активний чинник виробництва. Землі – це носії визначених природних 
властивостей, тому у сільському і лісовому господарствах слугують не лише загальною умовою праці, 
але й основним засобом виробництва, предметом праці. Обробляючи землю як предмет праці, 
людина перетворює її у засіб праці. Безумовно, погоджуємось із твердженням, що земельні ресурси 
являються основним засобом виробництва, за допомогою якого вирощується відповідно 
сільськогосподарська продукція як основа продовольчого забезпечення населення та переробної 
промисловості сировиною [10]. 

 Використовуючи землю з метою надання в оренду, наприклад, для автостоянки чи іншого 
господарського використання, орендодавець розглядає землю як засіб виробництва.  
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Як природний ресурс земля становить собою земельний масив, який складається з однієї або 
декількох земельних ділянок, які відмежовані на місцевості, систематично використовуються у 
виробництві або мають потенційно умови для такого використання. У природному плані земельні 
ресурси характеризуються географічним положенням (місцезнаходження в координатній системі), 
рельєфом місцевості (крутизна, ухили, яри, балки, перешкоди природного характеру, ерозія ґрунтів), 
площею (в гектарах чи в метрах квадратних), конфігурацією та розмірами, питомою вагою (складом 
сільськогосподарських угідь у загальній площі землекористування) і співвідношенням угідь (ріллі, 
сінокосів, пасовищ, багаторічних насаджень тощо). Склад і співвідношення угідь є найважливішими 
показниками якості земель та їх технологічної придатності. Поряд із зазначеними факторами, природні 
ресурси, а саме земельні, можуть мати гідрографічні, ґрунтові, біохімічні та інші характеристики, що 
складають їх продуктивний потенціал.  

Відповідно до Закону України ,,Про охорону земель” (п. 13 ч. 2 ст. 1) земля – поверхня суші з 
ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та 
функціонують разом з нею.  

Земельні ресурси не є продуктом людської праці, а створені під дією об’єктивних природних 
чинників, а це свідчить про те, що вони виступають загальнонародним благом. 

Підсумовуючи викладене вище, напрошується висновок про те, що земля є невід’ємною 
частиною нашого життя і нашого існування. Як природний об’єкт, вона існує незалежно від волі 
людини; а також виконує екологічну функцію, будучи елементом екосистеми; є місцем, де виживають 
та розмножуються різноманітні біологічні види; і умовою життя людини. Це унікальний природний 
ресурс, який має свій ландшафт, фізичні та хімічні властивості, характеризується постійністю та 
кількісною обмеженістю, незамінна іншим природним ресурсом, є акумулятором (домівкою) корисних 
копалин та вічна у використанні. Як до важливого природного ресурсу, суспільству необхідно уникати 
споживацького відношення стосовно природи та розуміти складні проблеми взаємозалежності 
природного середовища та людей. 

Із прийняттям нового Земельного кодексу України у 2001 році, земельні ресурси можна розглядати 
як товар. Товар – це продукт праці, який має дві властивості: по-перше, задовольняє певну потребу 
людини; по-друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Отже, йому властиві споживча 
вартість і вартість. Споживча вартість відображає вартість речей для конкретного користування. Ринкова 
вартість – це найбільш вірогідна ціна продажу земельної ділянки на відкритому і конкретному ринку. Як 
об'єкт нерухомості, земельна ділянка є не тільки важливим товаром, який задовольняє різні особисті 
інтереси людей, але одночасно і капіталом в речовій формі, який приносить доход. Як товар, земельна 
ділянка має визначені якісні та кількісні характеристики, а виступаючи об'єктом цивільно-правових угод, 
таких як купівля-продаж, дарування, застава тощо задовольняє різноманітні потенційні та дійсні потреби 
населення. Земля як товар є джерелом благ, необхідних споживачам. 

За товарно-грошових відносин характерною є взаємодія попиту і пропозиції на земельні ділянки, 
яка виявляється в тому, що при підвищенні цін величина попиту зменшується, а величина пропозиції 
збільшується і, навпаки, – при збільшенні попиту зростають ціни і збільшується пропозиція, натомість 
при збільшенні пропозиції ціни зменшуються, а попит збільшується і навпаки. Пряма взаємодія між 
елементами ринкового механізму своїм наслідком має тенденцію до рівноваги попиту і пропозиції яка 
постійно порушується зміною параметрів того або іншого елемента під впливом факторів, що лежать в 
його основі, так збільшення попиту може зумовлюватися зростанням доходів, а підвищення цін 
інфляційним збільшенням грошової маси тощо. 

Земля – це товар особливого роду, що відзначається глибокою специфікою, яка пов’язана з його 
нерукотворністю, незамінністю та фізичною обмеженістю. У ринковій економіці всі фактори 
виробництва: земля, праця і капітал – повинні функціонувати як товар. В іншому разі, коли той чи 
інший ресурс, у даному випадку земля, виключається з повноцінного товарного обігу, це призводить 
до звуження дії законів товарного виробництва і унеможливлює досягнення повного ефекту від 
створення нових форм господарювання на селі ринкового типу [11]. 

У звичайній ситуації земля при купівлі-продажу слугує джерелом доходу або ренти. Земля володіє 
цінністю, що відрізняється від цінності звичайного майна: якщо майно схильне до зношення, інколи до 
швидкого морального старіння, то земля не схильна до таких змін. При правильному використанні землі (її 
верхнього ґрунтового шару і землі як території), її вартість постійно зростає. Цінність землі може істотно 
підвищитися при зміні її цільового призначення. Крім того, ділянка землі після купівлі-продажу в будь-який 
момент може знову бути продана на ринку. Часто земля купується через те, що вона є особливою 
формою заощадження грошового капіталу (новий власник очікує стабільне зростанням ціни на неї), і, 
таким чином, землю знову можна буде запропонована як об'єкт купівлі-продажу в майбутньому.  

Земля як товар, виступаючи об'єктом ринкових відносин, може змінювати свого власника, який 
купує товар за новою ціною, орендує його на певний період, може передати в заставу (іпотеку) для 
отримання кредиту, тобто, земля таким чином задовольняє різноманітні потенційні потреби.  

На жаль, формально у нас земля може бути власністю, а фактично не достатньо механізмів, за 
допомогою яких можна було б зробити землю повноправним товаром на ринку. Земля повинна стати 
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товаром, (особливо після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення), 
який буде продаватись і купуватись на відкритому конкурентному ринку, що створить додаткові 
можливості для інвестування, а в подальшому отримати прибуток від використання.  

Палеха Ю.М, як і інші вчені, визначає земельну ділянку – як частину земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами [12]. 

Основою ринкової економіки є пріоритетний розвиток в умовах багатоманіття форм власності, 
зокрема різновидів приватної власності на земельні ресурси. Вона реалізується через найбільш повну 
взаємопов'язану систему економічних прав, визначених відомими західними економістами (Р. Кроузом, А. 
Алчіаном, А. Оноре та ін.) ще на початку 60-х років ХХ століття: право володіння – тобто право виключного 
фізичного контролю над благами; право користування – тобто право застосування корисних властивостей 
благ для себе; право управління – тобто право вирішувати, хто і як буде забезпечувати використання благ; 
право на доход – тобто право володіння результатами від використання благ; право суверена - тобто 
право на відчуження, споживання, зміну або знищення блага; право на безпеку – тобто право на захист від 
експропріації благ і від шкоди з боку зовнішнього середовища; право на передачу благ у спадок; право на 
безстроковість володіння благом; заборона на використання способом, що наносить шкоду зовнішньому 
середовищу; право на відповідальність у вигляді стягнення, тобто можливість стягнення блага на сплату 
боргу; право на залишковий характер, тобто право на існування процедур та інституцій, що забезпечують 
поновлення порушених повноважень.  

Комбінації перелічених прав з урахуванням того, що ними володіють різні фізичні та юридичні 
особи, можуть бути різноманітними. Саме це є основою різноманітності видів приватної форми 
власності. 

Отже, досліджуючи земельні ресурси, їх можна розглядати, як об’єкт права тому, що на них 
розповсюджуються усі перелічені права, що мають місце в розвитку народногосподарської 
економічної системи. 

Таким чином, у правовому аспекті основними характеристиками земельних ресурсів є: категорія 
земель (за основним цільовим призначенням, яка характеризується цілями, задачами та порядком 
використання земель у межах землекористування), режим використання (правила користування, 
обліку, охорони і моніторингу, установленими земельними й іншими видами законодавства), 
обтяження об’єкта власності або користування (обмеження прав в інтересах інших фізичних і 
юридичних осіб, наприклад, особливі умови використання земель природоохоронного призначення, чи 
умови господарських правовідносин), договірні умови використання земель (стан правового і 
господарського статусу сільськогосподарського підприємства, землекористування якого сформоване 
на договірній основі, наприклад оренді). 

Земельні ресурси можна розглядати як об’єкт реєстраційної системи земельного кадастру, де 
здійснюється накопичення інформація про власників землі, землекористувачів, площу, конфігурацію, 
функціональне використання, доступність до транспортної мережі, фізичні властивості, фіскальний 
облік, умови використання тощо.  

Земельно-інформаційна база повинна містити показники, що характеризують всі види 
земельних ресурсів та окремі їх особливості. Загальними показниками у цій системі мають бути: 
порядковий та кадастровий номер; адреса, площа; номер земельної ділянки всередині забудованого 
кварталу; власник землі, землекористувач; підстава для передачі землі у власність та надання її у 
користування; обмеження у використанні земель (сервітути); показники грошової оцінки (ціни) та 
ставки і розміри плати за землю. На нашу думку, доречним буде накопичення інформації у даній базі 
щодо земельних ресурсів із потенційно можливими видами використання у загальногосподарській 
системі та їхнього подальшого обліку. 

Без наявності вірогідної інформації про правовий стан земель неможливо забезпечити 
практичну реалізацію основних заходів земельної реформи, бо реєстрація всього розмаїття прав на 
земельні ділянки – власності, користування, розпорядження тощо – виступає запорукою захисту 
майнових прав власників землі, в тому числі держави, і землекористувачів; узгодження суспільних 
інтересів та інтересів окремих юридичних і фізичних осіб [13]. 

Отже, визначаючи земельні ресурси як об’єкт земельного кадастру, пропонується створення 
автоматизованої земельно-інформаційної системи, яка за допомогою комп'ютерної техніки поєднає всі 
дані в єдину базу даних та створить можливість здійснювати оперативне управління земельними 
ресурсами.  

У сфері економічної безпеки, з огляду на обережне використання, земельні ресурси 
розглядаються як фактор стабілізації відтворювальних процесів та подолання структурної деформації 
в економіці; критичного стану з продовольчим забезпеченням населення; нераціонального, 
виснажливого використання природних ресурсів для відновлення; гарантування стабільності бізнесу, 
збереження і накопичення капіталу; у природному сенсі вони забезпечують екологічну безпеку, 
біологічне очищення зовнішнього природного середовища бізнесу; зниження ризику для життя і 
здоров'я людей. Використання земельних ресурсів у господарській діяльності впливає на частку 
валового внутрішнього продукту, на торгівельний баланс між експортом та імпортом країни, сприяє 
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зміцненню статусу держави в світовому масштабі, при найнесприятливих умовах є резервом 
продовольчої основи, що забезпечує умови подолання економічної небезпеки.  

Узагальнюючи, питання деяких економічних аспектів щодо освоєння земельних ресурсів у 
господарській системі держави, можна стверджувати, що вони є фактором економічної безпеки, який 
стабілізує відтворювальні процеси в економіці. Набуваючи глобального масштабу, земля 
розглядається як один з головних інструментів подолання бідності, підвищення рівня життя кожного 
члена суспільства та громади в цілому. З огляду на це, земельна проблематика стосується як кожного 
громадянина, так українського суспільства загалом. 

Необхідно відмітити, що в зв’язку з інтенсивним використанням земельних ресурсів, їх виснаженням 
і деградацією вони стають предметом все більшого вивчення багатьох галузей науки: економіки, екології, 
географії, геології тощо. Земельні ресурси відіграють доленосне значення не тільки для розвитку 
національної економіки, а й для суспільства в цілому. Недостатня структурованість окремих секторів та 
сегментів господарського комплексу, несформованість інституціональної структури економіки, низька 
адаптивність вітчизняних підприємств до змін кон’юнктури на світових ринках і надалі стимулює 
екстенсивне залучення у відтворювальний процес природно-ресурсної бази соціально-економічного 
розвитку, в якій земельні ресурси відіграють роль основного територіального ресурсу, що концентрує 
переважну більшість „природного капіталу”. Земля ж, відіграє подвійну роль, оскільки задіяна у процесі 
суспільного матеріального виробництва або іншої сфери соціальної діяльності. Найважливішими 
характеристиками землі як просторового базису діяльності є розміри і місце розташування земельної 
ділянки. У сільському і лісовому господарстві земля виступає як основний засіб виробництва, а її родючість 
при цьому є найважливішою характеристикою землі. Не дивлячись на функціональні відмінності земель, 
на яких здійснюється сільсько- і лісогосподарське виробництво і розміщуються промислові об’єкти, міста, 
вони знаходяться у постійній взаємодії.  

Землі сільськогосподарського і лісогосподарського призначення виступають джерелом 
розширення міст і розміщення промислових об’єктів. Процес використання земель, їх господарське 
становище і ринковий обіг несуть у собі значний економічний зміст, що є основою формування 
вартісних характеристик землі і ефективного, раціонального землекористування. 

Враховуючи багатофункціональну спрямованість земельно-ресурсного потенціалу, розробка 
ефективних регуляторних підойм раціоналізації землекористування має базуватися на розумінні 
окремих характеристик земельних ресурсів і, відповідно, форм їх прояву. Це дасть можливість 
застосовувати ті важелі, що перетворюватимуть реальну цінність земельних ресурсів у повноцінний 
фактор товарно-грошових відносин, що є актуальним не лише для сільськогосподарського 
землекористування, де земельні ресурси є засобом виробництва і базою розширеного відтворення, 
але і для усіх інших категорій земель.  

Висновки з даного дослідження. Отже, земельні ресурси є просторово-територіальним 
базисом для розвитку виробничих комплексів, рекреаційних та оздоровчих зон, населених пунктів, 
консолідуючи в собі весь спектр розвитку національного господарства. 

Узагальнюючи існуючі підходи щодо обґрунтування змістовних характеристик земельних 
ресурсів стосовно природно-ресурсного компоненту, основного засобу виробництва, територіального 
базису, об’єкта товарно-грошових відносин, правового регулювання, земельного кадастру та фактора 
економічної безпеки, можна стверджувати, що: земельні ресурси – це основний територіальний 
ресурс, який акумулює навколо себе інші види природних ресурсів, виступає просторовим базисом 
для розвитку господарського комплексу, забезпечує життєдіяльність різних сфер у системі суспільного 
відтворення за умови раціонального та ощадливого використання земельних ресурсів, є 
стабілізуючим фактором економічної безпеки. 

Земельні ресурси відіграють важливу роль у розвитку продуктивних сил будь-якої країни 
незалежно від політичного устрою, пріоритетів влади, та суспільно-економічної формації. Надмірна 
кількість земельних ресурсів створює окремим державам додаткові переваги над своїми конкурентами 
та підвищує їх господарську самодостатність, а недостатня кількість спричиняє формування 
ресурсоекономної моделі землекористування. Земельні ресурси є об’єктивним фактором соціально-
економічного розвитку незалежно від політикуму чи уподобань більшості, залучення їх у 
відтворювальний процес забезпечує аграрне природокористування, і земля як основне національне 
багатство, потребує особливої охорони державою.  
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 
ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ  

 
Постановка проблеми. З кожним роком в Україні все більш гостро постають питання 

енергозбереження, ефективного використання ресурсів, утилізації відходів. Кількість і різноманітність 
відходів зростає швидкими темпами, поряд з розвитком промисловості і зростанням споживання енергії. 
Разом з тим, органічна складова відходів деревини і особливо в сортованому вигляді являє собою 
постійно поновлюване джерело енергії, яке може бути використане для вироблення як теплової, так і 
електричної енергії. Сьогодні розвиток світової енергетики має бути спрямований на максимально 
можливе заміщення викопного палива альтернативними поновлюваними джерелами енергії. Особлива 
увага приділяється використанню біологічних видів палива у зв’язку їх з широкою поширеністю, 
доступністю і екологічною безпекою. Використання органічної частини відходів досить успішно вирішує 
питання дефіциту енергії в країнах Євросоюзу, у США, Японії та інших розвинених країнах. 

Відходи деревини – природний і неминучий продукт біологічного кругообігу життєвих матеріалів і 
енергії. В умовах неантропогенного природного біоценозу цей продукт «напрацьовується» з плином часу і 
безпосередньо бере участь в його формуванні. У «точках взаємодії» техно- і біоценозів (паркові зони в 
місті, деревообробні підприємства, підрозділи залізниці, міські звалища) порушується (під впливом 
людського чинника) природний баланс і утворюються значні концентрації відходів деревини. Це 
призводить до специфічних наслідків, несприятливих, в першу чергу, для людини і руйнівною для природи. 

Основним завданням, що стоїть перед лісовою промисловістю і лісовим господарством, є повне і 
раціональне використання відходів лісозаготівель і деревообробки, в результаті яких утворюється до 40% 
відходів деревини у вигляді хмизу, верхньої частини дерев, середньої і дрібної частин деревини, зрізів, 
тирси тощо. Ці відходи, що використовуються тільки в незначній мірі, можуть успішно слугувати сировиною 
для термохімічної переробки, що дозволяє отримувати цілий ряд цінних і незамінних продуктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми раціонального використання та 
відтворення лісових ресурсів розглянуті в наукових працях таких вчених: Н.П. Анучіна, А.П. Бєлаєнка, 
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А.М. Бобка, П.В. Васильєва, Г.Г. Гелетухи [1], С.А. Генсірука, О.А. Голуба, А.М. Дейнеки [2-3; 5], 
Я.Я. Дяченка, Я.В. Коваля, Н.І. Кожухова, В.Е. Лотоша [6], Є.В. Мішеніна, М.Д. Нєкрасова, У.П. Новак [8; 
11], А.П. Петрова, С.В. Почінкова, М.В. Римара, І.М. Синякевича [5], Ю.Ю. Туниці, О.І. Фурдичка та ін.  

Поряд з цим, у наукових роботах зазначених авторів, публікаціях інших вчених не приділено 
належної уваги питанням економічних аспектів розвитку виробництва з урахуванням екологічної 
складової, зокрема на деревообробних підприємствах, що в контексті сталого розвитку України 
набуває дедалі більшої актуальності та потребує подальших досліджень у цьому напрямі. 
Дослідження еколого-економічних проблем використання відходів деревини у лісовому господарстві 
повинні продовжуватись та поглиблюватися у відповідності із сучасними актуальними тенденціями 
соціально-економічного розвитку, які пов’язані, насамперед, зі вступом України до СОТ та інтеграцією 
у світову економіку, нагальними завданнями реформування економічних відносин та інституційних 
структур у лісовому секторі. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд еколого-економічних аспектів раціонального 
використання відходів деревини підприємствами лісопромислового комплексу України.  

Утилізація відходів деревини завжди була значною проблемою керівників лісозаготівельних і 
переробних підприємств. Сьогодні відомо безліч способів утилізації деревних відходів. Найбільш 
негативними чинниками накопичення відходів деревини є: відчуження територій під їх складування та 
пожежонебезпека відходів. Саме тому відходи деревини необхідно максимально повно залучати в 
технологічний оборот, прагнучи до стовідсоткового їх використання. Це особливо актуально в даний 
час у зв’язку з широким розвитком ресурсозберігаючих методів енерговиробництва та 
природокористування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день лісопромисловий комплекс 
характеризується малоефективним рівнем комплексного використання деревної сировини і низькою 
віддачею лісового гектара, так як відсутня широкомасштабне застосування сучасних мало-і 
безвідходних технологій на підприємствах лісопромислового комплексу, що призводить не тільки до 
безповоротних втрат високотехнологічного і екологічно чистого природного матеріалу, але і сприяє 
погіршенню стану навколишнього середовища (так як більша частина вивозиться на звалища, 
безконтрольно спалюється або розноситься вітром). Щорічно на підприємствах лісопромислового 
комплексу утворюється велика кількість відходів переробки деревини, що вимагає негайної утилізації 
внаслідок швидкої втрати важливих з технологічної точки зору їх властивостей. 

Відходами деревообробної та лісової промисловості є частина сировини, яка не потрапляє в 
основну продукцію підприємств. Відходи деревини утворюються в значних кількостях практично на 
багатьох етапах технологічного ланцюга переробки: лісозаготівля – лісопиляння – деревообробка. 

Утилізація відходів лісової промисловості, вивчення і дослідження процесів одержання з них 
екологічно чистих матеріалів є дуже перспективним напрямком як розвитку сучасної промисловості, 
так і поліпшення екологічного балансу, охорони навколишнього середовища. 

В Україні на целюлозно-паперових комбінатах і деревообробних підприємствах є значна кількість 
кори та інших відходів деревини (тирса, стружка, тріска), що утворилися в процесі виробництва продукції. 
Це ускладнює екологічну обстановку на майданчиках підприємств та прилеглих територіях, як правило ці 
підприємства знаходяться в межах міст, і запаси відходів на них постійно зростає. 

Також існує велика кількість різних деревообробних підприємств, що знаходяться далеко від 
міст і транспортних сполучень, які не мають можливості ефективно переробляти відходи, у зв’язку з 
недоцільністю вантажоперевезення з економічних міркувань. 

Перспективи розширення асортименту підприємств лісопромислового комплексу відкриваються 
при комплексній переробці деревної сировини, при організації виробництв з утилізації лісосічних 
відходів та відходів лісопиляння та деревообробки [1; 2; 3; 6], що може забезпечити зростання 
товарної продукції не менше ніж на 10-15% [9]. Нагромадження величезних запасів вторинної 
сировини вимагає вирішення проблеми їхнього комплексного використання. Тому вкрай важливо 
модернізувати існуюче виробництво, організувати глибоку хіміко-механічну і лісохімічну переробку 
вторинної сировини з одночасним одержанням малооб’ємної продукції високої вартості і повним 
використанням на місці низькоякісної сировини [10]. 

Для підвищення ефективності використання вторинних деревних ресурсів важливим чинником є 
їх кількість, якість і умови формування. Відходи деревини в залежності від місця, виду виробництва і 
способу утворення поділяються на лісосічні, лісопиляння і деревообробки. З метою визначення 
напрямів їх подальшого використання основними показниками вважають розмірно-якісні 
характеристики (великі – кускові, дрібні – м’які) та економічні чинники (доступність і рентабельність). 

Кускові відходи утворюються на всьому проміжку технологічного процесу переробки деревини, але 
більша частина – в процесі лісопиляння. При сучасному рівні обробки деревини на підприємствах 
отримують 8-30% кускових відходів (горбиль, рейки, вирізки, обрізки тощо) від обсягу перероблюваної 
сировини. Утворювані безпосередньо при лісопилянні і деревообробці, відходи є найбільш численними і 
цінними, так як можуть бути безпосередньо використані для виробництва різноманітної продукції 
(штахетник, тара, конструкційні деталі тощо). Решта менш цінна частина відходів деревини може 
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становити інтерес після подрібнення в якості наповнювача або палива. При цьому збільшення обсягів 
використання кускових відходів дасть приріст товарної продукції без зростання обсягів заготівлі [12]. 

М’які відходи деревообробки відносяться до менш цінної вторинної сировини в порівнянні з 
кусковими, і спектр їх використання є обмеженим. Тирса, стружки, деревний пил поки не знайшли 
широкого застосування, як кускові відходи, хоча і мають перспективні напрями практичного 
використання. Кількість м’яких відходів, що утворюються на різних стадіях технологічного процесу, 
залежить від породного складу, стану деревної сировини та устаткування. Значна частина тирси (9-
23%) утворюється при деревообробці і лісопилянні. Меблеве та плитне виробництва дають 3-5% 
тирси. Основними постачальниками стружки (5-8% від загального обсягу перероблюваної сировини) і 
деревного пилу є деревообробні та меблеві заводи [10]. 

Доцільно виділити ряд інноваційних напрямів використання відходів деревини, котрі отримали 
розвиток за кордоном сьогодні: 

– отримання енергії кондиційної якості із забруднених промислових відходів деревини 
(наприклад, відпрацьованих дерев’яних шпал, які є небезпечним відходом 3-го класу); 

– отримання різних видів рідкого палива. Близько 90% світового виробництва біодизельного палива 
припадає на країни ЄС. У промислово розвинених країнах для того, щоб забезпечити швидкі темпи 
виробництва біопалива і зробити його конкурентоспроможним (у порівнянні з виробництвом бензину і 
звичайним дизельним паливом), надається державна підтримка у вигляді високих протекціоністських 
тарифів на нього, масштабних державних субсидій, що виплачуються виробникам біопалива, а також 
встановленні високих тарифів на імпорт етанолу. Необхідно підкреслити, що тільки активна державна 
підтримка виробництва екологічно чистого рідкого біопалива робить економічно вигідним цей вид бізнесу. 

Виділяють критерії ефективності використання відходів деревини порівняно з тими, що 
використовувалися раніше: 

– більша енергоконцентрація кінцевого продукту в порівнянні з вихідним, що підвищує його 
транспортабельні властивості і переводить із розряду місцевих палив у розряд кондиційних 
експортних; 

– великі масштаби виробничих процесів і пов’язана з цим їх менша питома енергоємність; 
– менший негативний вплив на навколишнє середовище забруднених промислових відходів 

деревини. 
Сьогодні існують методи, що дозволяють з відходів деревини отримати рідке паливо, хімічні 

речовини, починаючи від скипидару і закінчуючи найскладнішими високомолекулярними сполуками. З 
вище переліченого найбільший інтерес становлять кускові відходи лісопиляння. Щорічно на їх частку 
припадає близько 22%, крім того, 12% відходів складає тирса [6]. Отже, є істотні резерви підвищення 
використання біомаси відходів деревини. 

Кускові відходи переробляються переважно на технологічну тріску. Існуюча технологія переробки 
включає подрібнення і сортування відходів, в процесі якого формується необхідна кількість тріски в 
залежності від напрямку її використання. Значна частина показників якості технологічної тріски 
безпосередньо залежить від якості перероблюваних відходів: наявності кори, гнилі, обвуглених ділянок. 

При переробці кускових відходів технологічна тріска містить до 25% кори і 10% гнилі. Така щепа 
може використовуватися в якості добавки до основної сировини у виробництві деревно-стружкових і 
деревноволокнистих плит. Зараз така тріска, в основному, застосовується як паливо. 

Іншим напрямком переробки кускових відходів лісопиляння є їх розкрій на заготівлі невеликого 
перерізу з подальшим використанням для тари або для склеювання. Основна маса тирси 
використовується як паливо, а також у целюлозно-паперовій, гідролізній, хутряній промисловості, у 
виробництві деревного борошна, промисловості будівельних матеріалів і в сільському господарстві. 

У складі сировини для гідролізної промисловості частка тирси може досягати 70%. У хутряній 
промисловості для чищення шкурок використовують тирсу берези або твердолистяних порід. У 
виробництві будівельних і плитних матеріалів з в’яжучими речовинами використовуються тирса 
(тирсобетон, деревобетон, гіпсотирсові блоки, арболіт), а також і з клейовими матеріалами (тверді 
тирсові плити, деревностружкові плити). У сільському господарстві тирсу використовують як підстилку 
для великої рогатої худоби і добавки у добрива. Перспективним є використання тирси в якості 
сировини для виробництва сульфатної целюлози.  

Відходи окорки в лісопилянні являють собою суміш кори і деревини у вигляді сколів і відщепів. 
Кора може з успіхом використовуватися і в якості палива, і при виробництві плитних і будівельних 
матеріалів як наповнювач. 

Є кілька напрямків кваліфікованого використання крупнокускових і дрібних відходів деревини, 
зокрема виробництво деревного вугілля і деревновугільних брикетів. 

Виробництво деревного вугілля. Одержання деревного вугілля-сирцю є найкращим способом 
утилізації відходів деревини, що утворюється на лісосіці при вирубці ділової деревини. По-перше, 
переробляються відходи від вирубки, і відбувається зачистка лісу. По-друге, утилізується викидна 
м’яколистяна деревина. 
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Традиційно деревне вугілля отримують піролізом (розкладанням деревини без доступу повітря) 
у спеціальних апаратах. Деревне вугілля може вироблятися декількох марок: 

– марки А (одержуваний при піролізі твердолистяної деревини); 
– марки Б (одержуваний при піролізі суміші твердо-і м’яколистяної деревини); 
– марки В (одержуваний при піролізі суміші твердо-і м’яколистяної і хвойної деревини) [6]. 
Застосування готового деревного вугілля безпосередньо залежить від породи перероблюваної 

деревини. Підвищеним попитом користується тільки вугілля марки А, який застосовується для 
виробництва активованого вугілля, електровугільних виробів, кристалічного кремнію, а також в якості 
відновлювача в чорній і кольоровій металургії, вугілля марок Б і В – як побутове паливо для камінів. 
Можливо більш кваліфіковане застосування низькосортного вугілля – в якості сировини для деревно-
вугільних брикетів. 

Виробництво деревновугільних брикетів. На підприємствах, що займаються виготовленням 
деревного вугілля, накопичується великий обсяг дрібних решток, які не знаходять збуту і можуть бути 
перероблені в брикети. Деревновугільні брикети являють собою високоякісне паливо. Брикети 
володіють великою механічною міцністю, підвищеною щільністю, високою теплотворною здатністю. 
Брикетування проводиться із застосуванням зв’язуючих речовин. В якості сполучної речовини 
застосовують кам’яновугільні і деревні смоли, продукти нафтопереробки, продукти переробки 
рослинних матеріалів та інші зв’язувальні речовини. 

Брикетування дрібних відходів деревини. Одним з ефективних способів підготовки відходів 
деревини до утилізації є їх брикетування без використання сполучників. Брикети бувають двох видів: 
паливні та технологічні (гранули). Паливні брикети можуть використовуватися для опалення в 
домашніх печах і камінах, а також в заводських котельних. При згорянні теплотворна здатність 
деревних брикетів становить 4000-5000 ккал / кг. Пресування відходів деревини, з одного боку, 
дозволяє очистити території підприємств, а з іншого – вирішити ряд екологічних проблем. Брикети з 
деревних відходів і кори практично не містять сірки, тому в продуктах їх згоряння відсутні SO2 і SO3, а 
вміст CO є мінімальним. Крім того, попіл, що утворюється при спалюванні брикетів, має властивості 
ефективного калійного добрива. 

Впровадження технологій використання поновлюваних джерел енергії (біомаси низькотоварної 
деревини і відходів деревини) у практику енергозбереження є актуальним на найближчу перспективу, 
але вимагає додаткових інвестицій, відповідного наукового, інформаційного та інженерного 
забезпечення. Виробництво енергії і палива з органічної сировини включено до переліку технологій, 
котрі мають пріоритетне національне значення. Не менш важливими є питання підвищення 
ефективності переробки деревини, вирішення соціальних питань та будівництва житла на лісових 
підприємствах у віддалених районах. Необхідний комплекс заходів для підвищення ефективності 
роботи лісозаготівельних підприємств включає: 

– мінімізацію збитків від лісозаготівель; 
– підвищення ефективності заготівлі та первинної обробки тонкомірних дерев і листяної 

деревини; 
– переведення підприємств на власні джерела теплової та електричної енергії – деревне 

паливо; 
– організацію деревообробних виробництв; 
– усунення сезонного характеру лісозаготівельних робіт. 
Висновки з даного дослідження. Отже, основними шляхами вирішення проблеми 

використання відходів деревини є декілька: 
– переробка в енергоносії різних складів, призначення та властивостей (пелети, брикети, 

спирти, ефіри тощо). 
– виробництво товарів народного споживання (різнікомпозиційні матеріали, меблі, декоративні 

елементи для облаштування приміщень різного призначення). 
– використання відходів деревини у виробництві матеріалів будівельного призначення з 

додаванням цементних з’єднувачів (арболіт, фіброліт, тирсобетон тощо). 
Для вирішення проблеми використання відходів деревини доцільно створити на базі 

підприємств лісопромислового комплексу виробництво по вторинному використанню сировини. При 
цьому технологічний процес переробки відходів повинен бути або економічно ефективним, або 
витрати на його здійснення повинні компенсуватися з іншого джерела. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СКЛАДОВИХ 
В СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО 

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства велика увага приділяється 
розвитку екобезпечного землеробства, тобто системі екологічно чистого сільськогосподарського 
виробництва, яка полягає у повній відмові від застосування ГМО, агрохімікатів, мінеральних добрив. 
Це призводить до активізації природних біологічних процесів у ґрунті, відновлення балансу поживних 
речовин. Також нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу і, як результат, 
— підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

Таким чином, в умовах реформування національної економіки, що супроводжується соціально-
економічними перетвореннями на селі, одним із пріоритетних напрямів державної аграрної політики 
має бути розв’язання проблем виробництва екологобезпечних харчових продуктів, покращення 
використання й охорони земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, а також 
запобігання розвитку деградаційних процесів, що є важливими чинниками переходу на засади сталого 
розвитку, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та гарантування 
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екологічної і продовольчої безпеки населення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто наголосити на тому, що сьогодні достатньо 

уваги приділяється дослідженню питань формування економічного механізму екологічного 
регулювання аграрного виробництва та природоохоронної діяльності, зокрема у працях О.О. Веклич, 
Н.В. Гахович, Б.В. Буркинського, О.І. Вишницької, С.І. Дорогунцова, О.Л. Кашенко, Л.Г. Мельника, 
Є.В. Мішеніна, Я.Б. Олійника, І.М. Синякевича та інших учених. 

Економічні підходи щодо вдосконалення механізму виробництва і споживання продукції 
органічного землеробства розглядаються також у працях В.І. Артиша, Н.В. Бородачевої, В.І. Вовка, 
М.І. Кобця, Х.З. Махмудова, В.В. Писаренка, М.К. Шикули, В.О. Шлапака та ін. 

Проте питання впровадження та механізми реалізації екологічно безпечного аграрного 
виробництва в Україні, що стосується врахування особливостей регіонального рівня є мало 
дослідженими та недостатньо висвітленими у вітчизняній науковій літературі. 

Постановка завдання. Метою статті Є встановлення розумної рівноваги еколого-економічних 
інтересів виробників та споживачів сільськогосподарської продукції на основі розробки системи 
організаційно-економічних і фінансово-кредитних важелів впливу для забезпечення екологічної 
безпеки такої продукції, що базуються на створенні системи економічних стимулів виробництва 
безпечної продукції, розвитку екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва та 
впровадження технологій органічного землеробства з врахуванням конкретних регіональних 
особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Втілення концепції екологічно чистого 
виробництва потребує певного організаційно-економічного механізму, який повинен передбачати: 

− державне регулювання процесу впровадження і розвитку екологічно чистого виробництва, 
раціональне використання можливостей економіки держави, особливо її фінансових ресурсів, 
виробничого та науково-технічного потенціалів; 

− визначення суспільних пріоритетів з огляду на конкретну ситуацію в регіонах, згідно з якою 
планується перехід до екологічно чистого виробництва, та включення їх до програм соціально-
економічного розвитку; 

− поєднання державного впливу з ринковими формами управління, стимулювання якісних змін 
шляхом пріоритетного фінансування, кредитування, матеріально-технічного, інформаційного 
забезпечення, впровадження і розвитку екологічно чистого виробництва;  

− економіко-екологічний моніторинг процесу переходу до екологічно чистого виробництва, 
головними завданнями якого є збирання, вивчення і підготовка інформації для аналізу показників, що 
визначають рівень впровадження цього виробництва в конкретних умовах господарювання, його 
вплив на стан природних ресурсів, довкілля і загалом на економіку держави, її регіонів, індивідуальних 
суб'єктів господарювання і населення, прийняття обґрунтованих та об'єктивних управлінських 
рішень [9]. 

Таким чином, організаційно-економічний механізм управління природокористуванням на 
загальнодержавному рівні – це єдність функцій управління та економічних, правових, 
адміністративних, соціальних заходів, націлених на забезпечення ефективності та безпеки 
використання і охорони природного середовища, що ґрунтується на взаємозв’язку ринкового 
механізму й державного регулювання [3]. 

В такій ситуації, для встановлення розумної рівноваги еколого-економічних інтересів виробників 
та споживачів сільськогосподарської продукції необхідно розробити систему організаційно-
економічних і фінансово-кредитних важелів впливу для забезпечення екологічної безпеки цієї 
продукції, які, в першу чергу, повинні полягати в створенні системи економічних стимулів виробництва 
безпечної продукції, а також в розвитку екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва та 
впровадженні технологій органічного землеробства з врахуванням конкретних регіональних 
особливостей [6, с. 150-154]. 

Для покращення діяльності сільськогосподарських товаровиробників, як на національному, так і 
на регіональному рівні, при виробництві екологічно чистої продукції нами запропоновано економічний 
механізм стимулювання екобезпечного сільськогосподарського виробництва (рис. 1), в який входять 
такі основні блоки: 

• економічні важелі та стимули, що дозволяють підняти зацікавленість у виробництві екологічно 
чистої продукції; 

• економічні санкції, які застосовуються до забруднювачів навколишнього середовища та 
порушників технології виробництва екологічно чистої продукції; 

• організаційно-правові заходи для забезпечення ефективності застосування окремих елементів 
економічного механізму [7]. 
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Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму стимулювання виробництва 
екобезпечної аграрної продукції 

Джерело: розроблено авторами на основі [7] 
 
При цьому в даному механізмі заохочувальні важелі впливу включають застосування пільгового 

оподаткування і кредитування, а також цінове стимулювання природоохоронної діяльності.  
Критеріями економічного стимулювання власників землі та землекористувачів за раціональне 

використання та охорону земель на регіональному рівні є, насамперед, ефективність відтворення і 
підвищення родючості ґрунтів відносно їх базового рівня при одержанні угідь у власність чи 
користування. Тут мається на увазі підвищення у ґрунті гумусу та інших поживних речовин; зниження 
кислотності, заболоченості, засоленості та залісненості; створення протиерозійних споруд та 
виконання лісомеліоративних заходів. При цьому для визначення доцільності застосування заходів 
економічного симулювання екологізації природокористування на місцевому рівні мають бути створені 
відповідні комісії у складі управлінь земельних ресурсів, сільського господарства та представників 
влади з економічних питань та фінансів 

Таким чином, економічні методи управління екологізацією природокористування повинні 
передбачати створення таких економічних умов, які б стимулювали землекористувачів до досягнення 
кращих результатів у їх діяльності. 

На жаль, сьогодні більшість інструментів стимулювання екологічної діяльності підприємств у 
заохочувальних механізмах країни існують лише на рівні нормативно-правових актів і не впроваджені 
в практику господарювання. Тому в наявній державній системі стимулювання екологічної діяльності 
практично не функціонує і не є досконалим механізм кредитування, пільгового оподаткування та 
цінового заохочення реалізації природоохоронних заходів, а ті методи, що використовуються, мають 
суттєві недоліки [5].  

Варто наголосити на тому, що ефективне застосування економічних стимулів у забезпеченні 
виробництва екобезпечної продукції вимагає, насамперед, того, щоб граничні витрати на зниження 
забруднення і впровадження екологічних технологій були меншими або дорівнювали граничній вигоді, 
отриманій внаслідок запровадження цих процесів. Так, для того, щоб податкові методи стимулювання 
інвестицій в результаті призвели до зменшення рівнів забруднення, вартість податкових пільг повинна 
перевищувати приведену вартість витрат на природоохоронне обладнання. 

При обґрунтуванні системи оплати за якість продукції вагоме теоретичне і практичне значення 
має встановлення джерела коштів для стимулювання якості. Зрозуміло, що єдиним джерелом цих 
коштів має бути ціна продукції. Але зрозуміло й те, що пересічний громадянин у нашій державі в 
умовах, коли середньомісячна оплата праці в народному господарстві значно нижча мінімально 
споживчого бюджету, не в змозі купувати продукти дорожчі, хоча й значно вищої якості.  

Слід також зауважити, що навіть в економічно розвинутих країнах переважна більшість членів 
суспільства (за виключенням деяких малочисельних категорій населення) не готова платити більше, 
хоч і за якісні, екологічно чисті продукти. 

Тому, враховуючи, наскільки важливе для нашого суспільства вирощування екологічно чистої 
продукції, одним із джерел стимулювання якості сільськогосподарської продукції можуть бути 

Організаційно-економічний механізм стимулювання 
виробництва екобезпечної аграрної продукції 

Економічні важелі та 
стимули 

Організаційно-правові заходи Економічні санкції 

– пільгове оподаткування; 
– пільгове кредитування; 
– підвищені закупівельні ціни; 
– нижчі ціни на засоби 
виробництва природо-
охоронного призначення. 

– система стандартизації і 
маркування екологічної 
продукції; 
– контроль якості; 
– інформаційне забез-
печення виробництва; 

– екологічний моніторинг в 
розрізі окремих територій. 

– зниження мінімальних 
закупівельних цін на 
екологічно забруднену 
продукцію; 
– система штрафів за 
перевищення екологічних 
норм; 
– плата за забруднення с/г 
угідь. 
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державні дотації товаровиробникам екологічно безпечної продукції. При цьому принципово важливим 
є положення про те, щоб ціни реалізації забезпечували підприємствам-виробникам екобезпечної 
продукції на одиницю витрат прибуток не менший, ніж продукції, вирощеної за звичайною технологією. 

Поряд з традиційними джерелами, на нашу думку, значущим джерелом фінансування та 
інвестування природоохоронної діяльності може стати цільовий регіональний екологічний фонд, який 
міг би входити до обласного бюджету. Основними видами надходжень до фонду можуть стати платежі 
за спеціальне використання природних ресурсів, платежі за їх понадлімітне використання, 
адміністративні стягнення за порушення екологічного законодавства. Як свідчить практика розвинених 
країн світу свідчить, такі фонди можуть з часом перетворитися в екологічні банки, основними видами 
діяльності яких мають бути: фінансування екологічних програм, науково-дослідних робіт, 
кредитування екологічних та інноваційних проектів з метою створення і впровадження у виробництво 
екобезпечних технологій. 

Одним із напрямів вирішення питання забезпечення фінансовими ресурсами виробників 
екобезпечної аграрної продукції є використання механізмів форвардних контрактів з потенційними 
покупцями органічної продукції – гуртовими або роздрібними торговцями. Це дозволило б не тільки 
розділити частину ризиків між виробниками і продавцями органічної продукції, а й забезпечити 
відповідні обсяги продажу для виробників та обсяги закупівлі – для торгової мережі. 

Якщо проаналізувати сучасний стан інвестування природоохоронної діяльності на 
регіональному рівні, то можна побачити, що у 2011 р. в Тернопільській області на охорону довкілля 
було спрямовано 6,7 млн. грн. капітальних інвестицій (7,6 млн.грн. у 2010 р.), з яких 194,3 тис. грн. 
витрачено на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення [2]. 

У 2011 р. основна сума капітальних інвестицій була направлена на очищення зворотних вод – 
3684,5 тис. грн. (55,4% загальної суми) та захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 
2818,0 тис. грн. (42,4%). Решта капіталовкладень були спрямовані на поводження з відходами – 127,2 
тис. грн. (1,9%), охорону атмосферного повітря – 20,0 тис. грн. (0,3%) та радіаційну безпеку – 3,0 тис. 
грн. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Капітальні інвестиції підприємств, організацій, установ на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів за джерелами фінансування в 2011 році 

(тис. грн.) 
У тому числі  

Показники 
Фактично 
витрачено 
– всього 

власних 
коштів 

коштів 
Державного 
бюджету 

з них із  
Державного  

фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

коштів 
місцевих 
бюджетів 

інші 
джерела 
фінансу-
вання 

Охорона атмосферного 
повітря і проблеми зміни 
клімату 

20,0 20,0 – – – – 

Очищення зворотних вод 3684,5 63,5 3394,0 – 227,0 – 
Поводження з відходами 127,2 127,2 – – – – 
Захист і реабілітація 
ґрунту, підземних і 
поверхневих вод 

2818,0 – 2000,0 2000,0 309,0 509,0 

Радіаційна безпека 3,0 3,0 – – – – 

Усього 6652,7 213,7 5394,0 2000,0 536,0 509,0 

Джерело: складено авторами на основі джерела [2] 
 
Слід зазначити, що в 2011 р. із загальних коштів капітальних інвестицій на охорону 

навколишнього середовища, 5394,0 тис. грн. (81,1%) надійшло з державного бюджету; місцеві 
бюджети виділили 536,0 тис. грн. (8,1%); 213,7 тис. грн. (3,2%) – це власні кошти підприємств та 509,0 
тис. грн. (7,6%) – інші джерела фінансування, що свідчить про досить малу зацікавленість окремих 
природокористувачів процесами екологізації виробництва 

Тому, не менш важливе значення для стимулювання екологізації аграрного виробництва мають 
маркетингові механізми, які охоплюють систему створення та забезпечення розвитку ринку природних 
ресурсів і екобезпечних товарів; структурну перебудову “маркетингового ланцюга”, в який входить 
виробництво, товарорух і споживання; екологічну експертизу (державну, наукову, суспільну, 
комерційну); торгівлю квотами на шкідливі викиди; екологічний акцизний збір, екологічне страхування 
та просування тощо [8]. 

При цьому варто наголосити на тому, що екологізація аграрного виробництва передбачає також 
проведення сертифікації і маркування екологічної продукції, яка доводить, що забезпечується 
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відповідність ідентифікованого об’єкту конкретному нормативному документу. 
Сертифікацію з екологічних вимог потрібно проводити за двома основними напрямами: 

забезпечення екологічної безпеки та покращення навколишнього середовища шляхом гармонізації 
робіт з охорони навколишнього середовища зі сталим розвитком сільських територій. Перший напрям 
забезпечується введенням обов’язкової сертифікації, виходячи з вимог екологічної безпеки (у випадку 
небезпеки для здоров’я людей і можливого шкідливого впливу на стан довкілля, природних ресурсів). 
Другий напрям полягає у проведенні добровільної сертифікації для пропагування споживання 
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції.  

Однак, сертифікація продукції на стадії продажу кінцевому споживачу не забезпечує досягнення 
необхідного рівня якості. Необхідне впровадження системи управління якістю продукції, насамперед, в 
сфері виробництва, для чого потрібне проведення періодичних перевірок дотримання виробниками 
екологічних норм на підприємствах. 

Підвищення якості продукції АПК є найважливішим напрямом інтенсифікації і екологізації 
агропромислового виробництва, умовою забезпечення екологічної безпеки існування людини і якості 
життя населення. 

Важливим елементом системи управління природокористуванням в аграрній сфері є 
екологічний моніторинг якісного і кількісного стану всіх компонентів агробіогеоценозів та якості 
аграрної продукції. 

Основна мета моніторингу полягає в оцінці та контролі рівня екологічності продукції; 
прогнозуванні впливів технологій, меліорації, забруднення та змін з точки зору соціально-еколого-
економічної ефективності аграрного виробництва, збереження і поліпшення здоров’я людей. Його 
основні завдання полягають в спостереженні за екологічними параметрами якості виробленої 
сільськогосподарської продукції; виявленні чинників і джерел антропогенного впливу. 

Не менш важливе значення для забезпечення екологізації аграрного виробництва мають 
примусові механізми, які складаються із системи екологічних платежів та штрафів, санкцій і заборон. 
Сьогодні у примусових механізмах екологізації виробництва ресурсні платежі не мають суттєвого 
впливу на економічні інтереси суб’єктів господарювання, не відносяться до сталих джерел бюджетних 
надходжень і не стимулюють раціонального природокористування. При цьому, платежі (збори) за 
забруднення навколишнього середовища мають швидше фіскальний, а не стимулюючий характер, 
оскільки джерелом платежів за порушення в межах лімітних значень є виробнича собівартість 
підприємств, тобто природоохоронні витрати компенсуються в цінах на продукцію, а фінансові та 
кадрові можливості природоохоронних органів не дають змогу забезпечити своєчасний і ретельний 
контроль за сплатою платежів [5]. 

Таким чином, потрібно стягувати екологічні збори і платежі з прибутку, який залишається в 
розпорядженні підприємства, що сприятиме підвищенню зацікавленості товаровиробників в 
покращенні власної природоохоронної діяльності. 

Для аграрного товаровиробника головним орієнтиром повинна стати зацікавленість окремого 
споживача і суспільства в цілому в збільшенні екологічно безпечних продуктів харчування. 

Оскільки з вирощуванням сільськогосподарських культур тісно пов’язане і тваринництво, то на 
особливу увагу заслуговує забезпечення виробництва екологічно безпечного молока і м’яса. При 
цьому зміна режиму годівлі й складу раціону сільськогосподарських тварин пов’язана з проведенням 
таких заходів: 

– перехід на годівлю "чистими" кормами; організація підбору кормів-інгредієнтів раціону; 
– збагачення раціонів добавками, які використовуються в світовій практиці годівлі й сприяють 

поліпшенню обмінних процесів в організмі. 
Таким чином, державна політика щодо забезпечення екологічно орієнтованого 

сількогосподарського виробництва має передбачати такі складові: 
• надання податкових пільг виробникам екологічно чистої продукції на період освоєння ними 

інноваційних технологій; 
• застосування механізму прискореної амортизації для основних засобів, що використовуються 

при впровадженні агроекологічно безпечних технологій; 
• часткове або повне звільнення від податку на прибуток у випадку використання коштів на 

придбання екобезпечних основних засобів; 
• пріоритетне та пільгове забезпечення матеріально-технічними та фінансово-кредитними 

ресурсами при впровадженні екологічно безпечних технологій [4]. 
Основні напрями регулювання та вдосконалення організаційно-економічного механізму 

екологізації аграрного виробництва, на наш погляд, враховуючи думку професора Є.В.Мішеніна, 
можна подати у вигляді системи організаційних, економічних та забезпечуючих підмеханізмів (рис. 2). 
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Рис. 2. Основні складові системи формування та регулювання організаційно-
економічного механізму екологізації аграрного виробництва 

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [4] 
 
Таким чином, на регіональному рівні, на нашу думку, механізм стимулювання екобезпечного 

аграрного виробництва повинен включати систему таких складових елементів і важелів впливу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Механізм стимулювання екобезпечного аграрного виробництва на регіональному 

рівні 
Джерело: розробка авторів 
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прискореної структурної інноваційної перебудови агросектора регіону. 
2. Активізувати процес інвестування в екологічно чисте виробництво та забезпечення 

екологічної ефективності на всіх рівнях: від локальних громад, малих міст, районів до області чи 
регіону в цілому шляхом, зокрема, застосування стимулів і механізмів підтримки та стратегій, 
націлених на створення відповідної регулятивної, фінансової та правової основ.  

3. Ініціювати включення питання стосовно моделей споживання та виробництва в локальну та 
регіональну політику, в місцеві та регіональні програми і стратегії сталого розвитку. 

4. Сприяти заохоченню відповідних владних структур враховувати фактори, пов’язані із 
забезпеченням сталого розвитку, в процесі прийняття рішень економічного та соціального характеру. 

Як свідчить досвід інших країн, хто раніше почне реальний перехід на систему “органічного” 
землеробства, той захопить велику нішу виробництва екологічно аграрної безпечної продукції. В 
першу чергу, це буде стосуватись покращення експортних можливостей, як регіонів, так і країни в 
цілому. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, для забезпечення ефективного розвитку 
системи екобезпечного аграрного виробництва, сьогодні потрібно: винести на широке обговорення 
питання про можливості переходу господарств на систему “органічного” землеробства; підготувати, 
прийняти на державному рівні та забезпечити фінансування програми “органічного” землеробства і 
конкретної допомоги господарствам на перехідному етапі; провести теоретичні та практичні семінари 
та навчання з питань ведення “органічного” землеробства; створити український сертифікаційний 
орган, який буде надавати ліцензії тим господарствам, які дотримуються вимог щодо “екобезпечного” 
землеробства; на державному рівні затвердити визначення, поняття і терміни, що безпосередньо 
стосуються альтернативної (можливо “біологічної” чи “органічної”) системи землеробства. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

 В АГРОЛАНДШАФТАХ ПОЛІССЯ 
 
Постановка проблеми. Ефективне (екологічно безпечне, економічно доцільне та соціально 

справедливе) використання земельних ресурсів є основною умовою життєдіяльності суспільства, його 
стабільності та гармонійного розвитку, стрижнем формування продовольчої безпеки держави. 
Земельний фонд нашої країни належить до найбагатших у Європі (61% орних земель представлено 
чорноземами), що у поєднанні із сприятливими кліматичнимти умовами, визначає потенційно високий 
рівень сільськогосподарського виробництва. Проте ряд екологічних та соціально-економічних 
проблем, які загострились в період реформування земельних відносин на селі, призвели до зниження 
ефективності сільськогосподарського землекористування. При цьому, найбільш актуальними 
проблемами наразі визнані незавершеність процесів реформування економічних і правових відносин 
власності, недосконалість системи державного управління у сфері використання та охорони земель, 
нерозвиненість автоматизованої системи державного земельного кадастру, відсутність дієвих 
механізмів економічного стимулювання ефективного використання та охорони земель. 

Екологічні проблеми в галузі використання та охорони земель пов’язані, в першу чергу, з 
надмірним антропогенним навантаженням на земельні ресурси, яке характеризується винятково 
високим рівнем розораності території і сільськогосподарських угідь (відповідно 57 і 80%), що не має 
аналогів у світі [1]. Прискорені цим деградаційні процеси (особливо, водна ерозія і дефляція), 
завдають не тільки екологічних, а й економічних збитків аграрному сектору виробництва. 

Бурхливі трансформаційні процеси в сфері земельних відносин без належного наукового 
супроводу призвели до порушення організації сільськогосподарського виробництва, оптимального 
співвідношення угідь в агроландшафтах, набору культур в сівозмінах, посилення інтенсифікації 
використання сільськогосподарських земель, в тому числі і орнонепридатних. Подальше використання 
в інтенсивному обробітку деградованих і малопродуктивних земель, за розрахунками експертів [4], 
обумовлює прямі щорічні втрати в цілому по Україні біля 400 млн. гривень. І це без врахування 
екологічних втрат, пов’язаних з руйнуванням верхнього гумусового горизонту грунтів та забрудненням 
довкілля. Через це, збалансоване функціонування аграрного сектора економіки неможливе без 
організації ефективного сільськогосподарського землекористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми організації раціонального 
сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах вивчали такі науковці як В.В. Горлачук 
[2], Д.С. Добряк [3], М.І. Лавейкін [5], Л.Я. Новаковський [6], В.Ф. Сайко [7], А.Я. Сохнич [8], А.М. Третяк 
[9] та інші. Однак, до цього часу відсутні комплексні варіативні системи раціонального використання 
земель, які б враховували весь динамічний спектр різноманітних взаємопов’язаних соціальних, 
економічних і екологічних умов функціонування сучасних землекористувань – з одного боку, і були 
затверджені на державному рівні в якості стратегічного напрямку використання земельних ресурсів – з 
іншого. 

Враховуючи взаємопов’язаність і взаємообумовленість факторів та об’єктів впливу, 
господарської діяльності і агроландшафтів як в цілому, так і окремих їх компонентів, проблема 
забезпечення економічно доцільного і екологічно безпечного використання земельних ресурсів на 
місцевому рівні може бути розв’язана лише через запровадження єдиного комплексного системного 
підходу до організації раціонального землекористування з врахуванням природних та господарських 
умов конкретних територій. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних і методологічних підходів 
до формування систем ефективного землекористування на місцевому рівні та обґрунтування 
комплексу заходів щодо підвищення продуктивності поліських агроландшафтів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування і функціонування систем 
ефективного землекористування на місцевому рівні повинно враховувати ряд локальних (соціально-
економічних і грунтово-екологічних) особливостей.  

По-перше, ці системи повинні розроблятись на багатоваріантній основі, що дасть змогу 
землекористувачу вибрати найкращий варіант відповідно до природних умов і ресурсного 
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забезпечення. А тому вони повинні носити адаптивний характер по відношенню не тільки до 
ландшафтних, а й до господарських умов конкретного землекористування. 

По-друге, взаємодія ключових елементів систем землекористування повинна здійснюватись 
через еколого-економічний механізм, за принципом «екологічно небезпечне землекористування 
повинне бути економічно невигідним». До економічної складової цього механізму слід включити 
економічне стимулювання грунтоохоронних заходів і штрафні санкції за погіршення якісних 
характеристик ґрунтового покриву. До екологічної складової – оптимізацію структури земельних угідь і 
регламентацію технологічного навантаження на земельні ресурси.  

Саме гармонізація названих складових дозволить землекористувачу розв’язати два 
антагоністичні завдання: 1) забезпечити підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, що 
пов’язано з інтенсифікацією землекористування і негативною дією на довкілля; 2) зменшити 
негативний вплив на земельні ресурси шляхом дотримання вимог екологічної безпеки і відповідних 
обмежень техногенезу. А забезпечити це гармонійне поєднання можна лише через посилення ролі 
державного управління в сфері використання і охорони земельних ресурсів, особливо земель 
сільськогосподарського призначення шляхом розробки проектів землеустрою нових агроформувань і 
удосконалення вже існуючих, а також посиленням державного контролю за впровадженням цих 
проектів у виробництво. На місцевому рівні розробка таких проектів повинна виконуватись 
інженерними методами на кількісній розрахунковій основі з урахуванням імовірності прояву найбільш 
небезпечних деградаційних процесів ґрунтового покриву та з відповідним ступенем надійності 
проектованої конструкції агроландшафту. 

Структура екологічно стійкого агроландшафту, незважаючи на загальні принципи формування 
(виключно інженерними методами з використанням всіляко верифікованих математичних моделей), в 
кожній грунтово-кліматичний зоні повинна мати свої особливості і щодо оптимального співвідношення 
угідь, і щодо оптимізації грунтово-екологічних умов вирощування культурних рослин в межах його 
грунтозахисно-меліоративного каркасу. Зокрема, в умовах строкатості ґрунтового покриву Полісся 
першорядне значення має не рельєф, особливо на рівнинних територіях, а агроекологічне групування 
орних земель з урахуванням біологічних особливостей окремих культур. У Київському регіоні 
реальним втіленням комплексного адаптивно-ландшафтного підходу є оптимізація співвідношення 
земельних угідь в ландшафті та прискорення колообігу енергії, що буде досягатись через значне 
скорочення площ земель в інтенсивному обробітку (понад 340 тис. гектарів), та залучення наукових 
знань і засобів для розширення біологічної продуктивності земель.  

Експериментальні дані, отримані в довготривалих стаціонарних дослідах, закладених у 
Київському агрогрунтовому районі, свідчать, що фонові для зони Полісся України дерново-підзолисті 
грунти через генетично успадкований низький вміст фізичної глини (5-15%) та промивний тип водного 
режиму характеризуються низькою гумусованістю верхніх горизонтів (0,6-1,4%), несприятливими 
агрохімічними та фізичними властивостями, слабкою стійкістю до руйнівної дії антропогенних 
факторів. Тому екологічно безпечне та економічно доцільне сільськогосподарське використання цих 
грунтів потребує проведення хімічної меліорації в повному обсязі і застосування органічних добрив в 
науково обґрунтованих нормах (не менше 12-15 т/га сівозмінної площі). 

У жорстких ринкових умовах за диспаритету цін на промислову (пальне, техніку, добрива) і 
сільськогосподарську продукцію неможливо реалізувати усталені підходи до відтворення 
продуктивності земель: довгоротаційну сівозміну, численні технологічні операції з обробітку грунту та 
догляду за рослинами, обов’язкове застосування органічних та мінеральних добрив в науково 
обґрунтованих нормах. З іншого боку, під впливом кон’юктури ринку динамічно змінюється структура 
посівних площ сільськогосподарських культур: збільшується питома вага високорентабельних культур 
овоче-баштанної та технічної груп і зменшуються площі ґрунтозахисних та кормових сівозмін. Така 
трансформація структури посівних площ і сівозмін в майбутньому може спричинити значне зниження 
якості сільськогосподарських угідь. В цих умовах оновлені підходи до підвищення продуктивності 
агроландшафтів і забезпечення високої рентабельності агромеліоративних заходів повинні 
передбачати широке залучення місцевих ресурсів (добрив та меліорантів) та інтенсифікацію 
біологічних факторів землеробства. 

Висновки з даного дослідження. Отже, серед основних напрямів формування систем 
ефективного землекористування на місцевому рівні слід виділити: забезпечення екологічно 
збалансованого співвідношення земельних угідь у сучасних агроландшафтах; запобігання 
деградаційним процесам ґрунтового покриву та мінімізації їх наслідків; реалізацію грунтозахисно-
меліоративних заходів; застосування економічних важелів впливу на суб'єктів землекористу вання 
(екологічно небезпечне землекористування повинно бути економічно невигідним); удосконалення 
системи моніторингу земель та управління використанням і охороною земель.  

В умовах Полісся вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель та 
запровадження комплексу меліоративних заходів на орнопридатних землях забезпечить вирішення 
основного завдання землеробства: підвищення продуктивності агроекосистем і збереження родючості 
грунтів. Для цього необхідне відновлення державних асигнувань на проведення хімічних меліорацій в 
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повному обсязі, посилення державного контролю за раціональним використанням земельних ресурсів, 
особливо в умовах реформування аграрного сектора економіки. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У 
ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Постановка проблеми. Проблеми взаємодії людини і природи, раціонального використання та 

охорони природно-ресурсного потенціалу – одні з найважливіших питань сучасності. Сьогодні в 
умовах прискорення науково-технічого прогресу відбувається залучення у господарську діяльність все 
більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище, 
порушуються біогеоценози, зростають витрати на залучення і відтворення природних ресурсів.  

Таким чином, на сучасному етапі глобальної екологізації суспільства проблема ефективного й 
раціонального природокористування набуває надзвичайної актуальності, зокрема, для галузей, які 
активно використовують природні ресурси. Особлива увага сьогодні повинна приділятись розвитку та 
функціонуванню природогосподарських галузей, де економічне зростання обмежується вимогами до 
раціонального використання природних ресурсів й охорони навколишнього природного середовища.  

Загострення екологічних проблем в останнє десятиріччя потребує узгодження економічних і 
екологічних цілей будь-якої господарської діяльності, тобто вибору такого співвідношення, при якому 
досягається найбільший сукупний економіко-екологічний ефект. Практична реалізація 
природоохоронних заходів та проектів відповідно вимагає удосконалення існуючого механізму їх 
еколого-економічного оцінювання. Це призведе до підвищення інвестиційної привабливості галузей 
природокористування та їх розвитку в напрямку екологізації виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проте на сьогоднішній день досі відсутні 
загальноприйняті та методологічно обґрунтовані підходи до економічної оцінки екологічних наслідків 
інвестицій у проекти природокористування та природоохоронні заходи. Це пов’язано, в першу чергу, зі 
складністю прогнозу реальних результатів, які залежать від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, 
необхідністю проведення громіздких інженерних розрахунків, які є базою для проведення економічної 
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оцінки природоохоронних заходів. Адже згідно закону внутрішньої динамічної рівноваги, зміна кількості чи 
якості одного з екологічних компонентів неминуче призводить до якісно-кількісних змін інших екологічних 
компонентів або динамічних властивостей природної системи в цілому [6]. І оцінити всі можливі наслідки 
таких перетворень у грошовому вираженні на сьогоднішній день практично неможливо. 

В останнє десятиріччя розпочались інтенсивні дослідження, в тому числі вітчизняних науковців, у 
сфері економіки природокористування, управління проектами у сфері природокористування та вивчення 
еколого-економічних наслідків господарської діяльності. Зокрема, актуальними стали питання економічної 
оцінки природних ресурсів, синтезу економіки та екології й виникнення науки “еконологія”, інвестиційного 
менеджменту в природоохоронній діяльності та екологічного менеджменту і маркетингу. Над проблемами 
еколого-економічної оцінки ефективності природоохоронних заходів працюють провідні вітчизняні науковці, 
зокрема Буркинський Б.В., Дорогунцов С.І., Галушкіна Т.П., Ковальова Н.Г., Степанов В.Н., Харічков С.К., 
Хвесик М.А. та ін. [1; 2; 7 ] та ін. 

Проте, проблемі комплексного оцінювання еколого-економічної ефективності інвестицій у 
природоохоронні заходи як необхідної складової управління природогосподарськими системами з 
урахуванням специфічних особливостей їх реалізації на сучасному етапі, все ще не приділяється 
належна увага. Хоча, саме обґрунтованість економічної доцільності та екологічної надійності таких 
проектів є необхідною умовою і стимулом для їх фінансування як за рахунок державних, так і 
приватних інвестицій в умовах обмеженості коштів. 

Постановка завдання. Метою статті є спроба оцінити еколого-економічну ефективність 
інвестицій у природоохоронні заходи на прикладі реалізації програми економії природного ресурсу – 
газу в межах областей країни та по Україні в цілому.  

Для досягнення поставленої мети важливо мати достатній масив достовірної багаторічної 
статистичної інформації та тісна співпраця науковців економічного та технічного напрямків, що дозволить 
отримати необхідні економічні показники, які базуються на інженерних розрахунках та прогнозах і 
визначити реальні технічні характеристики досліджуваних об’єктів, а на їх основі – їх економічні оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Газ є одним з найцінніших стратегічних 
природних ресурсів для України. На сьогоднішній день «блакитне паливо» та необхідність його 
економії є не лише екологічною та економічною, а й політичною проблемою. Потреба закуповувати 
природний газ в інших країнах вилучає з бюджету України щороку значні суми коштів. У першому 
кварталі 2012 року ціна імпортованого російського газу для України складала близько 416 доларів, у 
другому – 425 доларів, у третьому – 426 доларів, у четвертому – вже 432 долари за тисячу кубометрів. 
За 2012 рік закуплено вже 27, 5 млрд.куб.м газу і саме імпортований газ використовується в 
основному для опалення будинків.  

Існуючий багатоповерховий житловий фонд збудований впродовж останніх п’ятдесяти років і 
його опалення на сьогоднішній день вимагає значних витрат теплоти (близько 81 млн Гкалл/рік). 
Проте, температурний режим у приміщеннях не завжди задовольняє споживачів. Індивідуальне 
самостійне вирішення проблеми опалення помешкань споживачами дозволяє частково покращити 
умови, однак істотно розбалансовує систему опалення і призводить до зміни температурного режиму 
приміщень сусідніх помешкань. 

Однією з найважливіших проблем є перевитрата теплоти в будівлях, яка відбувається, головним 
чином, через [5]: 

1. Зниженого в порівнянні з розрахунковим опором теплопередачі огороджувальних конструкцій; 
2. Перегріву приміщень, особливо в перехідні періоди року; 
3. Втрати теплоти через неізольовані трубопроводи; 
4. Не зацікавленості теплопостачальних організацій у скороченні витрат теплоти; 
5. Підвищеного повітрообміну в приміщеннях нижніх поверхів. 
За оцінками фахівців саме недостатня теплоізоляція огороджувальних конструкцій та інших 

елементів будівель призводить до тепловтрат. Цікаві випробування ефективності застосування 
теплоізоляції проведено в Канаді. В результаті теплоізоляції зовнішніх стін полістиролом товщиною 5 см 
теплові втрати були знижені на 65%. Теплоізоляція стелі матами зі скловолокна дозволила знизити втрати 
тепла на 69%. Окупність витрат на додаткову теплоізоляцію – менше 3 років. Протягом опалювального 
сезону досягалася економія, у порівнянні з нормативними рішеннями, в інтервалі 14-71% [5]. 

Отже, при розробці планів організаційних заходів щодо економії теплової енергії в будівлях 
необхідно, на думку фахівців, передбачати виконання робіт у наступних напрямках: 

1. Підвищення теплозахисних властивостей будівель. 
2. Підвищення надійності та автоматизація систем опалення при централізованому 

теплопостачанні. 
3. Розробки конструкції і методики розрахунків систем переривчастого опалення будівель зі 

змінним тепловим режимом. 
4. Розробки методів реконструкції існуючих систем опалення при зміні технологічного процесу 

експлуатації будівель. 
5. Удосконалення систем опалення. 
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6. Удосконалення схем підключення систем опалення до теплових мереж. 
Співвідношення вартості теплоізоляції до вартості всього будинку істотно мала, однак, при 

експлуатації будівлі основні витрати припадають саме на опалення. Саме тому на теплоізоляції ні в 
якому разі не можна економити, адже ціни на енергоносії у всьому світі постійно підвищуються. 

 Для доведення еколого-економічної ефективності зовнішньої теплоізоляції нами спільно з 
колегами кафедри ТГВ НУВГП були проведені розрахунки в межах України. Враховуючи те, що 
Україна розташована в чотирьох кліматичних зонах, а також різну тривалість опалювального періоду 
для кожного населеного пункту, були проведені техніко-економічні розрахунки з підбору раціональної 
товщини теплової ізоляції будівель з метою зменшення необхідних теплових потоків на опалення а 
отже, і зменшення витрат газу. При розрахунках враховувалось, відповідно до регіону, зміна 
розрахункової температури на опалення, тривалість опалювального періоду, площа зовнішніх 
огороджуючих конструкцій багатоповерхового житлового фонду, розрахункова раціональна товщина 
утеплювача. Реалізація запропонованих заходів дозволить зменшити споживання теплової енергії до 
31% у межах країни впродовж опалювального періоду (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Основні технічні показники реалізації проекту теплоізоляції житлових будівель 
 

Регіон 

Розрахун-
кова тем-
пература на 
опалення 

Тривалість 
опалюваль-
ного періоду 

(діб) 

Площа 
зовнішніх 
огороджень 
(тис. м.кв) 

Товщина 
утеплю-
вача, м. 

Фактичні 
теплові 
потоки, 
Гкалл/рік 

Теплові 
потоки після 
реалізації 
проекту, 
Гкалл/рік 

АР Крим -16 180 8733,7 0,052 2584459 645423 

Вінницька -21 200 5442,4 0,091 2248253 703781 

Волинська -20 198 3345,2 0,076 1305555 699017 

Дніпропетровська -23 187 21244,6 0,076 8730289 664276 

Донецька -23 190 30344,7 0,091 12759775 671204 

Житомирська -22 202 5510,6 0,091 2335952 710310 

Закарпатська -18 186 3432,4 0,062 1107143 660624 

Запорізька -22 186 9853,1 0,076 3702898 658834 

Івано-Франківська -20 195 4558 0,076 1788172 689238 

Київська -22 193 9371,7 0,076 3721066 682738 

Кіровоградська -22 190 4716,6 0,076 1766522 672959 

Луганська -25 186 15890,2 0,091 6036761 658185 

Львівська -19 199 9890,1 0,076 3926792 702267 

Миколаївська -20 175 5677,1 0,062 1822530 625114 

Одеська -16 178 10658,6 0,062 3612828 635507 

Полтавська -23 194 6613,9 0,091 2685031 684242 

Рівненська -21 200 3420,3 0,091 1303490 702151 

Сумська -24 201 5679 0,091 2433310 707070 

Тернопільська -21 203 3382,9 0,091 1440181 713560 

Харківська -23 193 16614,7 0,091 6925687 680983 

Херсонська -19 179 5313,2 0,062 1834248 638360 

Хмельницька -21 201 5073,5 0,091 2058276 707040 

Черкаська -22 194 5222,9 0,091 2110684 683146 

Чернівецька -20 194 2598,2 0,062 991298 688350 

Чернігівська -23 206 5038,6 0,091 2130179 723358 
 
Отримані результати дозволяють оцінити прогнозоване скорочення витрат газу на опалення 

багатоповерхового житлового фонду країни, а отже, економію коштів державного бюджету України на 
закупівлю газу в інших країнах. 

Оцінка еколого-економічної ефективності інвестицій в теплоізоляцію багатоповерхових будинків 
у межах кожної області та по країні в цілому була здійснена з використанням сучасних динамічних 
методів інвестиційного аналізу [4]. Річний економіко-екологічний ефект запропонованих заходів 
виявляється в економії витрат на закупівлю природного газу. В якості критерію оцінки використаний 
показник чистої теперішньої вартості (таблиця 2).  
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Таблиця 2 
Основні економічні показники реалізації проекту теплоізоляції житлових будівель 

 

Область 
Річна економія витрат на газ 
в результаті реалізації 
проекту, млн.грн 

Вартість теплоізоляції 
житлових будівель, млн. 

грн 

Сумарний ефект за 
10 років, млн. грн 

АР Крим 1074,3 625, 7 7822,9 

Вінницька 855,7 676, 8 6052,8 

Волинська 336,1 349, 9 2292,9 

Дніпропетровська 4469,1 2221, 9 32923,1 

Донецька 6697,8 3773, 5 48898,4 

Житомирська 900,7 685,2 6397,9 

Запорізька 247,4 1030,5 12232,9 

Івано-Франківська 608,9 476,8 4311,5 

Київська 1686,6 980,2 12258,3 

Кіровоградська 605,9 493,3 4271,5 

Луганська 2980 1975,9 21459,4 

Львівська 1786,6 1034,4 13015,4 

Миколаївська 633,4 481,6 4735,4 

Одеська 1649,6 904,1 123344,1 

Полтавська 1108,6 822,5 7895,3 

Рівненська 333,2 425,3 2194,8 

Сумська 956,4 706,2 6815,3 

Тернопільська 402,6 420,7 2745,3 

Харківська 3459,9 2066,1 25143,1 

Херсонська 662,6 450,7 4760,0 

Хмельницька 748,7 630,9 5256,7 

Черкаська 790,9 649,5 5570,5 

Чернівецька 167,9 220,4 1099,6 

Чернігівська 779,5 626,6 5503,2 

Україна 35655,7 23019,7 255991 
 
Показник чистої теперішньої вартості (net present value  NPV), що також відомий як «чиста 

приведена цінність», «чиста дисконтована вартість» або «дисконтовані вигоди», відображає приріст 
цінності в результаті реалізації проекту, оскільки він є сумою дисконтованих чистих річних ефектів, які 
отримуються в результаті здійснення природоохоронних заходів. Розрахунок NPV здійснюється за 
формулою:  

                                                          ∑
= +

=
n

i
t

і

d

Е
NPV

1 )1(
,                                                      (1) 

де iE  – річний ефект від реалізації природоохоронних заходів з теплоізоляції будівель, який 

виражається економією палива в грошовому виразу; 
t – відповідний рік проекту (0, 1, 2, ... п);  
n – термін функціонування проекту, глибина горизонту в роках;  
d — ставка дисконту.  
Узагальнивши теоретичні підходи до визначення екологічних результатів відзначимо, що в 

загальному вигляді чистий еколого-економічний ефект від реалізації природоохоронних заходів 
визначається як мірою зниження (збільшення) забруднення довкілля і витрати природних ресурсів, так 
і додатковим зниженням (збільшенням) техногенного навантаження на природне середовище в 
суміжних галузях виробництва (непрямий екологічний ефект) і розраховується як різниця додатніх 
екологічних ефектів та екологічних збитків. 

Додатній еколого-економічний ефект включає скорочення збитку і збільшення прибутку суб’єктів 
господарювання за рахунок природоохоронних заходів, виходячи з досягнення наступних можливих 
результатів: 

- ліквідація джерел негативної дії на довкілля;  
- зменшення об'ємів викидів і скидів забруднюючих речовин, утворення відходів, зниження 

інтенсивності інших видів впливу на довкілля;  
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- зниження рівня небезпеки/токсичності викидів, скидів забруднюючих речовин або інших видів 
відходів виробництва;  

- зниження (збільшення) використання природних ресурсів при виробництві продукції в 
результаті реалізації заходів в порівнянні з існуючим способом;  

- приріст економічної (грошової) оцінки природних ресурсів, що зберігаються та покращуються в 
результаті реалізації заходів тощо. 

Оцінка економічних ефектів від реалізації природоохоронних заходів регламентується низкою 
нормативних документів, в тому числі по галузях. Проте, знову ж таки, ці методики є суто 
теоретичними розробками і їх застосування для практичних розрахунків часто неможливе через 
відсутність механізму визначення окремих складових відповідних формул. У даному випадку діє 
екологічний принцип неповноти інформації, який стверджує, що інформації при здійсненні діяльності з 
перетворення природи завжди недостатньо для судження про всі можливі результати таких дій, 
особливо в перспективі. Це пов'язане з виключною складністю природних систем, їх унікальністю та 
важко передбаченим характером й спрямованості ланцюгових реакцій [6]. 

Висновки з даного дослідження. Інвестиції в проект теплоізоляції житлових будівель в межах 
України складуть близько 23 млрд. грн. і дозволять зекономити, враховуючи середні ціни на газ, 
приблизно 36 млрд. грн. в рік або близько 256 млрд. грн. бюджетних коштів за 10 років. При цьому 
термін окупності по регіонах складає 2-3 роки. 

Звичайно, дані результати є наближеними, оскільки в межах розрахункового терміну можливі 
коливання ціни на газ як в більшу, так і в меншу сторону, цін на теплоізоляційні матеріали, норми 
дисконту. Проте порядок цифр дозволяє зробити висновки про доцільність реалізації подібних 
проектів, оскільки вони значно скоротять державні витрати на паливо. Вивільнені кошти доцільно 
спрямувати на інвестиції в розробку власних родовищ газу. Адже відсутність вільних коштів на 
розвиток газової галузі призводить до недофінансування виробничих програм. Через неможливість 
завершити буріння та ввести в експлуатацію перспективні свердловини та родовища Україна втрачає 
близько 4 млрд. куб. м власного природного газу щорічно. 

 Доцільно відзначити, що подібні економічні розрахунки можуть бути здійснені тільки на основі 
відповідних інженерних обчислень з використанням програмного забезпечення, яке дозволяє 
врахувати специфіку функціонування галузей природокористування, а саме формування економічного 
ефекту під впливом мінливого природного середовища. 
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ТАКТИЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Елементи, на які спрямована діяльність керівного персоналу 

сільськогосподарських підприємств, створюють об'єкт управління, який має, як правило, параметри як 
в просторі, так і часі. Неефективна система управління у сільськогосподарських підприємствах 
викликає зниження зацікавленості працівників до високопродуктивної праці, а управлінців – до 
посилення зловживань адміністративними методами управління та безвідповідальності за кінцеві 
результати роботи. У результаті, ефективність роботи сільськогосподарських підприємств бажає бути 
кращою. Тому, на рівні держави здійснюється підтримка найбільш вразливої та малопристосованої до 
різких змін умов існування сільськогосподарських підприємств. Проте, розподіл такої підтримки за 
регіонами здійснюють на рівні профільних міністерств. Безсистемний підхід до управління 
державними, галузевими та регіональними програмами підтримки розвитку агропромислового 
виробництва, які формуються за принципом «зверху-вниз» без достатнього врахування потреб 
конкретних територіальних громад, а також неналежний моніторинг їх виконання призводить до того, 
що галузеві міністерства, здійснюючи управління соціально-виробничою діяльністю за своїми 
напрямами та інтересами, що не збігаються з інтересами окремих агроформувань направляють 
мізерні фінансові вкладення у розвиток сільських територій і діють не скоординовано [7, c. 942; 4; 5]. 
Неврегульованість правових відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та органами 
державного управління спонукають до занепаду аграрного бізнесу. Відсутність системного підходу в 
управлінні підприємствами та найважливіше – відсутність реального планування унеможливлює 
створення конкурентоспроможного бізнесу в цій галузі. Міжнародна практика планування та контроль 
ставить за основу ефективного бізнесу. А екологічне планування є необхідною умовою 
функціонування підприємств в системі сертифікації виробництва та отриманої продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нагальну потребу в зміні підходу до складових 
системи управління підприємством із включенням до їх структури екологічного менеджменту і 
екологічного планування досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Заболотний Г.М., 
Захарченко В.І., Ступницький А.М., Войнаренко М., Мельник Т.О, Таран Н.Ю., Вороновська О.В., Ans 
Kolc та інші. Однак, на сьогодні не розроблено алгоритму включення та функціонування екологічного 
планування у формі екологічної політики до загального тактичного планування діяльності 
сільськогосподарських підприємств.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування методичних підходів до 
розробки екологічної політики сільськогосподарських підприємств на основі використання напрацювань 
міжнародної теорії та практики, а також впровадження та функціонування інтегрованих систем 
екологічного менеджменту у системі загального управління сільськогосподарськими підприємствами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечити якісно новий рівень розвитку 
сільськогосподарських підприємств можливо лише при зміні підходу до управління ними. На нашу думку, 
управління сільськогосподарськими підприємствами повинно бути структуроване інтегрованими 
системами менеджменту кожного із видів господарської діяльності та спрямовано на інноваційний 
стратегічний напрямок розвитку із залученням механізму його реалізації. Планування та розроблена 
екологічна політика як складова механізму реалізації інноваційного стратегічного напрямку розвитку 
сільськогосподарських підприємств є важливою складовою алгоритму його виконання. 

В умовах євроінтеграційного прагнення у системі управління сільськогосподарськими 
підприємствами важливе місце слід приділяти екологічному складнику. Оскільки екологічний стан 
сільськогосподарських підприємств тісно взаємопов’язаний в часі із його економічними показниками, 
то він частково визначає економічну ефективність сільськогосподарської діяльності. Еколого-
економічний підхід до розвитку сільськогосподарського виробництва спрямований на дотримання 
Кодексу належної сільськогосподарської практики, впровадження ресурсоощадних маловідходних 
систем виробництва, спрямування технологій виробництва сільськогосподарської продукції на основі 
процесів природного відтворення та сталого розвитку агроекосистем.  

На сьогодні питання екологічної безпеки залишаються поза увагою управлінців 
сільськогосподарських підприємств. Заходи із врахування екологічного фактора в процесі розробки 
системи управління сільськогосподарським підприємством повинні розроблятись із врахуванням 
принципу, за якого державні органи управління повинні здійснювати контрольно-інспекційні функції на 
основі розробленої екологічної політики держави. 
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Інноваційний підхід до зміни підходу управління сільськогосподарським підприємством є 
найважливішим ресурсом, що забезпечить ефективність та конкурентоспроможність 
сільськогосподарських підприємств. Ми вбачаємо потребу у розробці оновленої системи управління, 
яка повинна включати інтегровані системи менеджменту різних спрямувань, в яку слід закласти: 
вміння, навички, досвід, здатність розробляти стратегію розвитку підприємства, тактичні та оперативні 
плани, встановлювати межі діяльності, координувати процеси ефективного виробництва 
сільськогосподарської продукції та вигідної її реалізації, позитивно впливати на діяльність та соціальні 
потреби людей, спонукати їх до підвищення рівня кваліфікації, розширення кола інтересів, 
відпрацювання шляхів досягнення поставленої мети. Планування діяльності сільськогосподарських 
підприємств є незаперечною умовою ефективного господарювання. Екологічна політика повинна 
стати структурною складовою загального тактичного планування підприємств.  

Аналіз практики управління вітчизняними і зарубіжними підприємствами свідчить про 
необхідність створення на всіх рівнях управління економікою механізмів, які б стимулювали розробку 
інноваційних моделей з метою формування конкурентних переваг у принадливих і прибуткових для 
підприємств сферах діяльності з врахуванням глобалізаційних процесів, членством України в СОТ, 
подальшою активізацією зовнішньоторговельних зв’язків України із країнами-членами ЄС, 
зовнішньоекономічною експортною політикою [2]. 

Низький рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств спостерігається 
через велику кількість зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Науковцями вивчено такі фактори 
впливу та згруповано у [3]: 

- демографічні (загальна чисельність населення країни та регіону, в тому числі сільського і міського; 
рівень міграції населення з сільської місцевості в міста; стан еміграції конкурентоспроможної частини 
наукових кадрів; система підготовки та перепідготовки управлінських та виробничих кадрів в країні); 

- науково-технічні ( державна підтримка науки та інноваційної діяльності; темпи розвитку НТП в 
агропромисловому комплексі та сільському господарстві зокрема; якість інформаційного забезпечення 
управління на всіх рівнях ієрархії); 

- політико-правові (рівень інтеграції в середині країни та в рамках світового співтовариства; 
відкритість суспільства і ринків; правове регулювання функціонування економіки країни та регіону; 
аграрна і продовольча політика держави; ступінь державного регулювання і державної підтримки 
сільського господарства; національна система стандартизації і сертифікації продукції); 

- соціально-економічні (рівень конкурентоспроможності країни, регіону, сільськогосподарського 
виробництва та пов'язаних з ним галузей; кон'юнктура світового та вітчизняного ринків 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; рівень конкуренції в усіх сферах АПК; податкове 
навантаження на товаровиробника; система кредитування галузі (ступінь доступності кредитних ресурсів, 
величина кредитних ставок, умови погашення кредиту тощо); диспаритет цін на сільськогосподарську 
продукцію і промислові товари; розвиток ринкової інфраструктури; рівень розвитку сільських територій та 
соціальної інфраструктури; рівень доходів населення та його купівельна спроможність); 

- соціокультурні (соціальні норми і погляди; життєві цінності і традиції; етичні норми);  
- природно-кліматичні (рельєф; ґрунти; температура повітря; кількість опадів; тривалість 

вегетаційного періоду тощо); 
- інші. 
Проте, крім зовнішніх факторів надзвичайно важливе значення мають внутрішні фактори (ступінь 

забезпечення підприємства ресурсами, вміння їх ефективно використовувати, вміння застосовувати 
інноваційні технології, вміння пошуку ринків збуту, наявність правильно розробленої стратегії 
підприємства, ефективність системи контролю в підприємстві, рівень кваліфікації спеціалістів та ін.), які і 
визначають конкурентно можливий стан підприємства. Всі нами перераховані фактори зводяться до групи 
організаційно-економічних. Тобто, неефективність діяльності сільськогосподарських підприємств на 
сьогодні цілком обумовлюється недосконалістю системи управління та відсутністю спеціалізованих систем 
менеджменту, зокрема екологічного менеджменту та менеджменту якості продукції. 

Модель механізму управління розвитком сільськогосподарських підприємств повинна бути 
спрямована на збільшення величини доходів за рахунок організації процесу виробництва шляхом 
раціонального використання людських, земельних, сировинних та енергетичних ресурсів з 
врахуванням особливостей та потенційних можливостей територій. На рівні сільськогосподарського 
підприємства така модель повинна включати: 

- розробку чіткого стратегічного плану діяльності підприємства із вказуванням бази, ресурсів, 
джерел фінансування та можливих альтернатив у випадку виникнення загроз та посилення ризиків 
різного роду; 

- розробку оперативних і тактичних планів виконання програм стратегічного розвитку 
підприємства із побудовою прогнозних моделей результатів господарювання; 

- впровадження корпоративного підходу до системи управління підприємством та забезпечення 
справедливого розподілу доходів, отриманих за результатами діяльності; 

- запровадження ефективної системи контролю за виконанням пунктів програм розвитку, 
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ефективним використанням земельних, водних, лісових ресурсів та ін. 
Вітчизняними та зарубіжними практиками [6; 8; 1] відмічено, що розвиток вертикально 

інтегрованих структур в АПК України є об’єктивним процесом, зумовленим необхідністю зміни 
неефективної інституціональної матриці діючих організаційних форм. А розробка екологічної політики 
є нерозривною складовою загального тактичного планування підприємства. Вана повинна підлягати 
щорічному контролю у формі екологічного аудиту на предмет її ефективності, послідовності та 
повноти її виконання. Після проведення такої оцінки систематично будуть виявлятись проблемні 
напрямки діяльності підприємства та відділом менеджменту розроблятимуться шляхи їх розв’язання, 
що слугуватиме складовими екологічної політики на кожен наступний рік. Тобто, розробка екологічної 
політики, її здійснення , оцінка та удосконалення стане безперервним процесом, в основі якого 
лежатиме також принцип постійного поліпшення, як і в усій системі екологічного менеджменту. Тому, 
такий механізм являтиме собою алгоритм із зворотнім зв’язком, що вимагатиме від підприємства 
покращення і підвищення як екологічних так і економічних показників діяльності. Така модель 
господарювання і стане в основі створення конкурентного виробництва.  

Висновки з даного дослідження. Отже, розроблений нами алгоритм зі зворотнім зв’язком 
розробки та функціонування екологічної політики у системі тактичного планування підприємств є 
елементом інструментарію реалізації основної мети діяльності сільськогосподарських підприємств – 
отримання прибутку. 
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Постановка проблеми. Керування процесами економічного розвитку на макрорівні потребує 
належної інформаційної бази, яка формується на регулярній основі. Такою інформаційною системою в ХХ 
ст. стала Система національного рахівництва (СНР) – міжнародний стандарт. З появою концепції сталого 
розвитку (1987) почала розвиватися її підсистема – еколого-економічні рахунки. Передумовою їх 
виникнення стало усвідомлення того, що головні макроекономічні агрегати не враховують втрати 
природного капіталу, а тому є небезпека перебільшення реального доходу нації та її добробуту. 
Необхідність кількісного оцінювання суспільної динаміки та ступеня її відповідності критеріям сталості 
породжує потребу у відповідному наборі показників, що адекватно відображав би всі аспекти, з якими 
асоціюється поняття сталого розвитку. Система інтегрованого еколого-економічного обліку (СЕЕО) 
розглядається як джерело для обчислення еколого-економічних показників розвитку. Однак, існують 
серйозні теоретичні проблеми її формування на методологічних засадах СНР і практичного впровадження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На початку 2000-х рр. почала зростати кількість 
зарубіжних досліджень з проблеми врахування змін природного капіталу при обчисленні 
макроекономічних показників розвитку. Рушійною силою цієї ідеї виступали економісти-екологи, які 
наголошували на фізичній залежності економіки від довкілля. Було зрозуміло, що народжується новий 
актуальний напрям наукової і практичної діяльності, і сьогодні вже можна говорити про стрімкий 
розвиток еколого-економічного обліку на макроекономічному рівні. СЕЕО була запропонована у 1993 
р., перероблена і доповнена у 1999 р. та 2003 р. На 43 сесії Статистичної Комісії ООН, яка відбулася 
28.02.2012-02.03.2012 р. СЕЕО затверджено як перший міжнародний статистичний стандарт еколого-
економічного обліку [1]. Якщо вважати точкою відліку прийняття Порядку денного на XXI століття на 
конференції в Ріо-де-Жанейро (1992), в якому країнам рекомендовано запровадити еколого-
економічний облік у найближчий перспективі, то імплементація ідеї відбулася за 20 років. Зміни у цій 
сфері зумовлені не лише розвитком методології власне еколого-економічного обліку, а й прийняттям 
нової редакції СНР [2], яка є базовою і визначає засади національного рахівництва в цілому. Сьогодні 
СНР знаходиться на новому щаблі свого розвитку. 

Постановка завдання. Мета нашого дослідження – проаналізувати, які значущі для сфери 
природокористування зміни відбулися у системі національного рахівництва в останні роки і чим 
обумовлена їх поява, а також стан і перспективи формування еколого-економічного обліку як 
підсистеми національного рахівництва. Предмет дослідження – процеси розвитку національного 
рахівництва у сфері, яка описує взаємозв’язки між економікою і довкіллям.  

Виклад основного матеріалу дослідження. СЕЕО – це інформаційна система для 
застосування на національному і міжнародному рівнях, яка поєднує елементи інформації про 
економічну діяльність і навколишнє природне середовище в натуральних і грошових одиницях. Мета 
формування СЕЕО – забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень на національному і 
глобальному рівнях для реалізації політики сталого розвитку. Це узгоджений на міжнародному рівні 
статистичний механізм багатоцільового призначення, який є основою для визначення показників 
прогресу в реалізації низки міжнародних ініціатив, таких як досягнення цілей сталого розвитку, Цілей 
розвитку тисячоліття, вимірювання економічного прогресу, стратегія «зеленої економіки», «зеленого 
зростання» тощо. Еколого-економічні рахунки є сателітними, тобто додатковими, призначеними для 
поглибленого опису взаємодії між економікою і довкіллям. Концепція сателітних рахунків вперше була 
включена до четвертої версії стандарту СНР у 1993 р. 

На основі аналізу [2; 3] можна виділити низку змін, внесених у 2008 р. в материнську систему 
СНР, які є важливими для еколого-економічного обліку і сфери природокористування:  

1) стосовно зростаючої ролі держави в змішаній економіці:  
- зафіксовано відмінність сектора державного управління і державного сектора від інших 

секторів (державний сектор включає органи державного управління і державні корпорації). В СНР-93 
державний сектор не розглядався; 

- уведено поняття державно-приватного партнерства. 
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Ці зміни є важливими для сфери природокористування, оскільки більша частина природного 
капіталу перебуває в суспільній власності, а рахунки для зазначених секторів відображають в цілому 
державний вплив на економіку. 

2) стосовно ролі капіталу для забезпечення соціально-економічного розвитку: 
- упроваджено новий концептуальний підхід до обліку капіталу та його внеску у виробництво за 

допомогою поняття «послуги капіталу», яке лише неявним чином використовувалося в СНР-93. Теорія 
послуг капіталу пояснює зв’язок між вартістю використовуваних активів і створеним валовим 
прибутком. Підхід передбачає визначення вартості послуг капіталу, запасу капіталу, споживання 
основного капіталу. 

Ці зміни, на наш погляд, є найбільш фундаментальними. Вони дозволяють вирішувати низку питань 
національного рахівництва і макроекономічного аналізу, пов’язаних з розподілом доданої вартості на 
компоненти, що асоціюються з участю певних факторів виробництва, оцінюванням природних ресурсів, 
втілювати нові підходи до вимірювання ефективності економічного зростання на основі показника 
багатофакторної продуктивності. Поняття капіталу та його послуг поширюється на блага навколишнього 
природного середовища, а значить, такі зміни дозволяють охопити і природний капітал, а також цілком 
відповідають положенням екологічної економіки про послуги, що ним надаються. У основі визначення 
концепції сталості згідно з так званим капітальним підходом є критерій незмінної загальної величини 
капіталу, який складається з природного, людського (соціального) і штучного капіталу. Сучасна еколого-
економічна теорія розглядає блага навколишнього природного середовища як капітал, а його окремі 
компоненти – як екологічні активи. Використання економічних термінів «капітал», «актив» пояснюється 
тим, що природне довкілля є джерелом вигод. Як і рукотворний, або штучний капітал, природний капітал 
надає суспільству різні послуги. Зазначені зміни закріплюють правила обліку природного капіталу і 
діяльності, пов’язаної з окремими його компонентами. 

Поняття капіталу тісно пов’язане з вимірюванням ефективності економічного зростання. 
Використання однофакторних вимірювачів продуктивності (ефективності), таких як віддача на 
одиницю витрат праці (або штучного капіталу), призводить до упущення інших чинників, а відтак і до 
помилки при вимірюванні росту продуктивності економіки. Для більш коректного оцінювання новий 
концептуальний підхід передбачає зіставлення віддачі від економічної системи (галузі) з індикатором 
всіх залучених факторів, що на неї впливають, за допомогою показника багатофакторної 
продуктивності (multifactor productivity – MFP). Він дозволяє пояснити роль різних чинників у 
забезпеченні зростання, відносну значущість галузей і вхідних ресурсів. Послідовним застосування 
цього підходу буде у випадку, коли враховуватимуться також послуги природного капіталу (традиційна 
MFP цього не враховує). Зниження продуктивності може свідчити про несталу динаміку. Дослідження 
цього складного маловивченого питання лише починаються, але статистичні організації деяких країн 
вже обчислюють багатофакторну продуктивність. Отже, ці нововведення в СНР мають велике 
значення, оскільки фіксують вартісний показник «послуга капіталу», сприяючи вимірюванню ролі всіх 
його елементів у забезпеченні добробуту й сталості та ефективності економіки в цілому.  

3) стосовно прав володіння і користування активами: 
- відокремлено поняття юридичної і економічної власності, відповідно запроваджено поняття 

«юридичний власник» і «економічний власник» активу. В СНР-93 концепція власності не мала чіткого 
відображення. Згідно з СНР-2008, користувач активу, який не є юридичним власником, але приймає на 
себе ризики, пов’язані з його використанням у виробництві, вважається економічним власником. Це 
впливає на те, як тлумачаться платежі користувача власнику, характер економічної операції, а відтак і 
її відображення на рахунках;  

- запроваджено концепцію оренди природних ресурсів, яка в СНР-93 не розглядалася. Оренда 
може стосуватися будь-якого природного ресурсу, що визнається як актив; 

- уточнено трактування плати за ліцензії, які видаються державою (як сплата податку або 
придбання активу). Ліцензія на використання природних ресурсів вважається активом, а плата за неї 
розглядається як придбання активу або сплата ренти. 

В умовах диверсифікації форм власності на природний капітал ці зміни мають дуже велике 
значення для обліку операцій використання природних ресурсів і природно-ресурсної ренти. Платежі 
рентного характеру від користувача власнику природних ресурсів відображаються як дохід від 
власності незалежно від їхньої назви. 

4) стосовно обліку активів: 
- внесено низку уточнень до класифікації активів і покращено визначення (назву категорії 

«матеріальні невироблені активи» замінено на «природні ресурси»; уточнено визначення водних 
ресурсів, назву і визначення культивованих біоресурсів; додано вид природного ресурсу «Діапазони 
радіочастот»; виділено категорію «Контракти, договори оренди і ліцензії», в якій відображаються 
дозволи на використання природних ресурсів); 

- додано категорію «Покращення землі» в межах категорії «Будівлі і споруди». На відміну від 
СНР-93, де покращення землі відображалося разом з вартістю самої землі, в СНР-2008 воно 
розглядається як окрема категорія вироблених активів, на відміну від землі – невиробленого активу, 
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що існував до покращення. В цій категорії відображаються також витрати, пов’язані з переходом прав 
власності на землю. 

Ці зміни спрямовані на вдосконалення обліку екологічних активів на національному і 
глобальному рівнях. Вони свідчать про покращення розуміння економічної сутності компонентів 
довкілля, визнання економічних вигод від них, закріплюють правила обліку природного капіталу. 

Істотні зміни в базовій системі національних рахунків поряд з подальшим розвитком еколого-
економічних рахунків зумовили необхідність перегляду СЕЕО-2003. У 2012 р. вперше було 
затверджено структуру СЕЕО (рис.1). В даний час розробляються кілька додатків (підсистем) до 
Центральної основи, зокрема, найбільш активно просувається розроблення рахунків для енергії і 
водних ресурсів. 

Рис. 1. Компоненти СЕЕО 
 
Ці інновації вже зафіксовано в законодавстві ЄС. Вперше в історії екологічного обліку в 2011 р. 

Європарламент і Рада ЄС затвердили директиву №691/2011 про Європейські еколого-економічні рахунки 
[4], що означає започаткування регулярного обов’язкового збирання стандартних даних. На 44-ту сесію 
Статистичної комісії ООН, яка має відбутися 26.02.2013-01.03.2013, серед інших виноситься комплекс 
важливих для сфери природокористування взаємопов’язаних питань подальшого розвитку СЕЕО-2012, 
екологічної статистики, статистики для країн, економіка яких заснована на природних ресурсах, і 
моніторингу досягнення Цілей розвитку тисячоліття [5]. Для країн ставиться завдання забезпечити 
підготовку мінімального набору еколого-економічних рахунків. Планується також перегляд Базових 
принципів розвитку статистики довкілля (1984) з метою їх гармонізації з СЕЕО-2012 для забезпечення 
безпосередньої компіляції рахунків еколого-економічного обліку. 

Програмні документи розвитку національного рахівництва в Україні [6-8] передбачали низку 
важливих завдань, серед яких - сформувати завершену систему рахунків національного багатства, 
запровадити сателітні рахунки еколого-економічних показників, розробити методологію складання 
енергетичного балансу і запровадження на його основі показника енергоємності ВВП, започаткувати 
факторну оцінку продуктивності виробництва тощо. Однак, свідчень реалізації цих намірів у 
заплановані терміни поки що нема. 

Висновки з даного дослідження. Значні зміни в системі національного рахівництва і 
підсистемі еколого-економічного обліку, які відбулися впродовж 2008-2012 рр., закріплюють новітні 
положення економічної теорії та екологічної економіки. Їх слід розглядати як прогрес у сфері 
інформаційного забезпечення політики сталого розвитку. Особливо велике значення має облік послуг 
капіталу, включаючи природний, і вигод від використання активів, що створює передумови для 
ефективної рентної політики в сфері природокористування. Зміни слугують імпульсом до подальшого 
розвитку вимірювань продуктивності економічного зростання на засадах багатофакторного підходу і 
свідчать про посилення усвідомлення еколого-економічної взаємозалежності. Моніторинг динаміки 
розвитку на основі даних СЕЕО стає вихідною точкою покращення урядування в екологічній сфері. 
Нажаль, ці процеси поки що не торкнулися України. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ У ПЕРІОД 
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

  
Постановка проблеми. За період проведення в Україні земельної реформи відбулися значні 

зміни у земельних відносинах, організаційно-правових і організаційно-територіальних формах 
землекористування та формах власності на землю, збільшилась кількість землевласників і 
землекористувачів. Були порушені межі сільськогосподарських підприємств, змінилися площі, система 
організації територій, робота щодо охорони земель. Із 2001 року в Україні практично не здійснюються 
прогнозування, планування й організація раціонального використання та охорони земель на 
національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, не складаються схеми 
землеустрою, не розробляються проекти землеустрою щодо впорядкування існуючих 
сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, а також їх угідь як аспекти впровадження 
інноваційно-інвестиційних процесів. 

За таких умов особливої актуальності набувають розробка й впровадження науково-містких, 
екологічно безпечних та науково-обґрунтованих проектів землеустрою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню проблем землевпорядного 
проектування в умовах реалізації земельної реформи присвячено роботи таких науковців як 
Д.І. Бабміндра, М.С. Богіра, В.В. Горлачук, Д.С. Добряк, П.Г. Казьмір, А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, 
А.М. Третяк та ін. Разом з тим, багато питань досліджуваної проблеми залишаються нерозв’язаними 
або потребують глибшого науково-методичного обґрунтування, зокрема, це стосується інноваційних 
проблем землеустрою у період проведення земельної реформи. 

Постановка проблеми. Мета статті – дослідити інноваційні проблеми розроблення 
документації із землеустрою у період проведення земельної реформи в Україні. 

                                           
∗ Науковий керівник: Третяк А.М. – д.е.н., професор  
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Виклад основного матеріалу дослідження. У 2001 році Верховна Рада України прийняла 
новий Земельний кодекс України [5], а в 2003 – Закон України «Про землеустрій» [4]. Цими 
основоположними документами було визначено фундаментальні правові та організаційні основи 
діяльності у сфері землеустрою, спрямовані на регулювання відносин, які виникають між органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами в процесі 
забезпечення сталого розвитку землекористування. Разом з тим, реформування раніше існуючої 
системи землекористування, перерозподіл земель призвели до появи негативних явищ у цій системі. 

У результаті часто поспішного і невпорядкованого виділення значних площ земельних угідь із 
складу колишніх колективних господарств, практично зруйновані раніше існуюча система організації 
території і використання земель, а переважаючим запровадженням із 2002 по 2009 рік (більше 80 %) 
короткострокової оренди (до 5 років) земельних часток (паїв) – стабільність і компактність 
землекористування. Виникли черезсмужжя, викривлення і неправильне розміщення меж, знизилась 
ефективність використання земель. На території сільськогосподарських підприємств та фермерських 
господарств з’явилось багато інших землеволодінь і землекористувань. Залишились несформованими 
обмеження у використанні земель та земельні сервітути, не виділені землі з особливим режимом 
використання [1]. 

Після Указу Президента України «Про заходи що до прискореного реформування аграрного 
сектора економіки» від 3 грудня 1999 року практично не складаються проекти землевпорядкування 
для новостворених чи реструктуризованих сільськогосподарських підприємств, не розробляються 
схеми організації території сільської ради, хоча всі розуміють, що для економічного обґрунтування 
ефективності формування землекористування сільськогосподарських підприємств методом 
капіталізації доходу існує гостра потреба розробки системи сівозмін та складання схем чергування 
культур, упорядкування території угідь сівозмін [2]. 

В Україні за останні десять років значною мірою знизилась розробка науково-містких, 
екологічно безпечних та науково-обґрунтованих проектів землеустрою, зокрема, за період з 1991 по 
2001 рік частка розроблених проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств, фермерських та селянських 
господарств становила – 5,3 % (85 177 шт.), а проектів землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь – 0,05 % (130 шт.) від загальної кількості 
розробленої документації із землеустрою по Україні, Схеми землеустою і техніко-економічного 
обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень було 
розроблено 0,05 % (851 шт.).  

Не у кращий бік змінилася ситуація з розробки цих проектів в період з 2002 по 2008 рік, частка 
розроблених проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і 
землекористувань сільськогосподарських підприємств, фермерських та селянських господарств 
становила – 0,64 % (17702 шт.), а проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь було розроблено менше 0,01 % (116 шт.). Схем 
землеустою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-
територіальних утворень – менше 0,01 % (201 шт.). При цьому відсутність схем землеустрою і техніко-
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень 
стала основною причиною хаотичного перерозподілу земельних ресурсів, недотримання узгодженості 
екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства, порушення екологічної збалансованості й 
стабільності довкілля та агроландшафтів. 

Фактично, землевпорядні роботи звелися до розробки проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та технічної документації із землеустрою стосовно складання документів, які 
посвідчують право на земельну ділянку. За період з 1991 по 2001 рік вони займали найбільшу частку 
розробленої документації із землеустрою – 86,25 %, а з 2002 по 2008 рік – 88,96 % (табл. 1).  

Отже, можна констатувати, що визначені законом України «Про землеустрій» його основні завдання: 
«реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування 
раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, 
створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем; організація територій сільськогосподарських 
підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію 
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм 
організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, 
системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін; розробка системи заходів по збереженню і  поліпшенню 
природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і 
землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, 
вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними 
речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних земель, 
попередженню інших негативних явищ», які мають інноваційний характер, не виконуються [4]. Але ж, саме 
іновації й інноваційний розвиток є тією рушійною силою, яка спроможна забезпечити капіталізацію 
земельних ресурсів в Україні і підвищити їх роль в економіці країни. 
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Таблиця 1 
Тенденції виконання землевпорядних робіт у розрізі видів землевпорядної документації* 
 

Період з 01.01.1991  
по 31.12.2001 р. 

Період з 01.01.2002 
по 31.12.2008 р. 

Станом на  
04.04.2012 р. № 

з/
п 

Вид документації із 
землеустрою кількість, 

шт. 
% кількість, 

шт. 
% кількість, 

шт. 
% 

1. 

Схеми землеустрою і техніко-
економічні обґрунтування 
використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних 
утворень  

851 0,05 201 0,01 484 0,01 

2. 
Проекти землеустрою щодо 
встановлення і зміни меж адмін-
терит. утворень 

8314 0,52 3044 0,11 5253 0,10 

3. 

Проекти землеустрою щодо 
організації встановлення меж 
територій ПЗФ та іншого 
природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призначення  

314 0,02 1791 0,06 708 0,01 

4. 

Проекти землеустрою щодо 
формування земель комунальної 
власності територіальних громад і 
проекти розмежування земель 
державної та комунальної власності 
населених пунктів  

38 - 965 0,03 352 0,01 

5. Проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок  

108120 6,76 276412 9,95 506424 10,38 

6. 

Проекти землеустрою щодо 
створення нових та впорядкування 
існуючих землеволодінь і 
землекористувань 

85177 5,33 17702 0,64 16519 0,34 

7. 

Проекти землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь  

130 0,01 116 - 922 0,02 

8. Проекти землеустрою щодо впоряд-
кування території населених пунктів  

1501 0,09 123 - 1685 0,03 

9. Робочі проекти землеустрою 15204 0,95 6253 0,23 5746 0,12 

1
0. 

Технічна документація із 
землеустрою щодо встановлення 
меж земель-ної ділянки в натурі (на 
місцевості)  

326961 20,45 559687 20,14 377083 7,73 

1
1. 

Технічна документація із 
землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на 
земельну ділянку  

1051872 65,80 1912214 68,82 3965798 81,25 

Усього 1598482 100,0 2778508 100,0 4880974 100,0 
Джерело: Складено за оперативною інформацією Держземагентства України 
 
Змінити ситуацію, що склалася в країні стало можливим з моменту прийняття Верховною Радою 

України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
родючості ґрунтів» від 4 червня 2009 року, який набрав чинності 31 липня 2010 року. Зазначеним Законом 
передбачено, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених у 
встановленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель [3]. 

Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів 
землеустрою що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь тягне 
за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

На період до 1 січня 2015 року вимоги щодо використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно 
розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-
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економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, поширюються лише на тих землевласників та 
землекористувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва площею більш як 100 га, а після 01.01.2015 – на всіх 
власників і землекористувачів, які ведуть товарне сільгоспвиробництво. 

В зв’язку з цим, по Україні на 2012 рік значно збільшилась кількість розроблених проектів 
землеустрою що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь та 
схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних утворень (табл. 2). 

Таблиця 2 
Інформація про наявність матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою 

по Україні станом на 04.04.2012 р.* 
 

№ 
з/п 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

 

Схеми землеустрою і  
техніко-економічні  
обґрунтування  

використання  та охорони 
земель адміністративно-

територіальних  
утворень 

Проекти землеустрою 
щодо створення нових 
та впорядкування  

існуючих 
землеволодінь і 
землекористувань 

Проекти 
землеустрою, що 
забезпечують 

еколого-економічне  
обґрунтування 
сівозміни та 

впорядкування угідь 
1 АР Крим 1 28 0 

2 Вінницька 0 754 21 

3 Волинська 0 266 0 

4 Дніпропетровська 28 298 67 

5 Донецька 191 3277 16 

6 Житомирська 2 754 9 

7 Закарпатська 0 3 0 

8 Запорізька 90 317 118 

9 Івано-Франківська 3 7647 95 

10 Київська 22 6 3 

11 Кіровоградська 2 330 164 

12 Луганська 6 37 28 

13 Львівська 7 430 20 

14 Миколаївська 58 12 2 

15 Одеська 5 234 72 

16 Полтавська 2 130 2 

17 Рівненська 3 257 219 

18 Сумська 32 670 8 

19 Тернопільська 0 0 0 

20 Харківська 24 263 46 

21 Херсонська 0 519 12 

22 Хмельницька 0 7 16 

23 Черкаська 0 168 1 

24 Чернівецька 1 66 1 

25 Чернігівська 2 46 0 

26 м. Севастополь 5 0 2 

Усього 484 16519 922 
Джерело: Складено за оперативною інформацією Держземагентства України 
 
Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозмін та впорядкування угідь дозволяє здійснювати організацію землеволодінь та 
землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних, економічних умов та формування 
необхідної інженерної та соціальної інфраструктури, а також визначати типи і види сівозмін з 
урахуванням спеціалізації сільгоспвиробництва, складати схеми чергування сільгоспкультур у 
сівозміні та здійснювати проектування полів сівозмін. У процесі вирішення всіх цих питань одночасно 
вирішуються проблеми із забезпечення раціонального використання та охорони земель. До того ж, 
правильна науково-обгрунтована організація виробництва надає можливість підприємствам 
отримувати максимальний прибуток при мінімізації затрат. Науковцями підраховано, що за умов 
повного освоєння зональних науково-обґрунтованих сівозмін у комплексі з іншими технологічними 
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заходами можна підвищити продуктивність земель на 40-50 %, забезпечивши при цьому відтворення 
родючості ґрунтів і збереження навколишнього середовища [8].  

Одночасно слід врахувати, що в сучасних умовах фінансування землевпорядних проектів 
змінилося. Тому проекти землеустрою стають інвестиційними, які визначають найкращі шляхи нового 
підходу до економічного обґрунтування. Отже, назріла необхідність підвищення економічної та 
інвестиційної значимості землеустрою, підвищення його агроекологічної, ландшафтно-екологічної і 
природоохоронної ролі. 

Висновки з даного дослідження. За роки земельної реформи в Україні втрачено інноваційно-
інвестиційний напрямок, зокрема, щодо зонування земель за їх категоріями, впорядкування території 
населених пунктів та організації території сільськогосподарських підприємств, еколого-економічне 
обґрунтування організації угідь і сівозмін. Так, документація із землеустрою інноваційного 
спрямування станом на 2012 рік складала лише 0,4 % від загального обсягу робіт.  
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ПРАГМАТИЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 
В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Постановка проблеми. Вагомою причиною низької ефективності забезпечення соціальних 

гарантій населенню є проблеми, пов’язані з необґрунтованістю їх розмірів, а також недоліки 
визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для їх забезпечення. Вітчизняна практика 
планування акумуляції та використання коштів органами місцевого самоврядування на забезпечення 
соціальних гарантій вказує на наявність упущень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення соціальних гарантій 
державою та органами місцевого самоврядування перебували у центрі уваги визначних зарубіжних 
представників фінансової науки: Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, К. Ерроу, Дж. М. Кейнса, В. Лебедєва, 
Е. Ліндаля, П. Самуельсона, А. Сміта, М. Сперанського, Дж. Стігліца, В. Танзі, А. Улюкаева, 
М. Ходорович. Одночасно дані проблеми досліджувались у працях вітчизняних вчених: 
В. Андрущенка, В. Базилевича, М. Барановського, Й. Бескида, М. Білик, С. Буковинського, 
С. Булгакової, О. Василика, В. Гейця, В. Глущенка, А. Грищенка, А. Даниленка, Я. Дьяченка, 
А. Єпіфанова, О. Кириленко, О. Ковалюка, М. Крупки, І. Лукінова, І. Лук’яненка, І. Луніної, Ю. Лупенка, 
С. Науменкової, В. Опаріна, Г. П’ятаченка, Д. Полозенка, І. Чугунова, Л. Шаблистої, С. Юрія та інших. 

Проте, слід зауважити, що науковці у своїх працях по-різному висвітлювали необхідність 
соціального забезпечення бюджетами нижчого рівня, сформувавши цим підґрунтя для подальших 
досліджень у даній площині.  

Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження тенденцій забезпечення 
соціальних гарантій органами місцевого самоврядування України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні негативи оперативного планування 
показників пов’язані з використанням застарілої та недосконалої методологічної бази. Поширена в 
Україні методика планування згідно принципу «від досягнутого», коли в основу параметрів майбутніх 
доходів чи обсягів фінансування покладено дані за цими ж статтями за попередні роки і прогноз 
макроекономічних індикаторів, не дає змоги оцінити як потребу чи рівень задоволення суспільних 
потреб, так і ефективність витрачання державних коштів, чи спрогнозувати тенденції розвитку 
суспільних процесів на майбутнє.  

Єдине, що можна зробити – це забезпечити так зване «цільове використання» коштів і, 
відповідно, співставити планову та фактичну суму фінансування (табл. 1). 

Як свідчать дані табл. 1, потреба у коштах ілюструє незабезпеченість бюджету м. Тернополя у 
частині соціальної складової та ілюструє неефективність політики органів місцевого самоврядування 
щодо фінансового забезпечення соціальних гарантій. 

До того ж, в сучасних умовах, коли нецільове використання бюджетних коштів є буденним явищем, 
уже сам факт їх витрачання на передбачені цілі вважається ознакою ефективності. Між тим, навіть цільове 
використання коштів не завжди рівнозначне ефективному. Тому, вважаємо, що у проблемних моментах 
прогнозно-планової роботи у сфері соціальних гарантій можна виділити недоліки планування фінансового 
забезпечення матеріального добробуту населення, а також недоліки визначення обсягів видатків, 
необхідних для гарантування надання йому нематеріальних суспільних благ. 

Однією з головних причин неефективності політики щодо соціальних гарантій матеріального 
добробуту населення, на наш погляд, слід назвати практику використання у процесі тактичного 
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планування показників, розрахованих на основі не реальної потреби у фінансуванні, а можливостей 
місцевих бюджетів. Наочною в цьому випадку є практика використання прожиткового мінімуму для 
встановлення розмірів основних соціальних гарантій і, на їх основі, обсягів необхідного фінансування 
оплати праці у бюджетному секторі та програм соціального захисту [2, с.258]. 

Таблиця 1 
Основні показники бюджету м. Тернополя на 2012 рік 

 (з потребою у коштах субвенцій з державного бюджету на 2012 рік) [8] 
 

Показники Виконання 
2011 р. 

у % до факту 
2010 р. 

Контрольні 
показники МФУ  

на 2012 р. 

Контрольні 
показники МФУ на 
2012 р. до 2011р., 

% 
Видатки бюджету, що 
враховуються  при визначенні 
міжбюджетних трансфертів  

356,3 103,4 393,7 109,9 

Видатки бюджету, що не 
враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів 

42,4 174,5 52,8 124,5 

Субвенції з державного бюджету 173,7 129,4 194,1 111,9 
Дотація вирівнювання фінансової 
забезпеченості 

1,9 135,7 2 105,3 

Всього по загальному фонду  574,3 114,1 642,6 111,6 

Спеціальний фонд 59,5 77,4 59,0 99,2 

Субвенції з державного бюджету   13,2  

Разом видатків бюджету  633,8 109,2 714,8 110,4 
 
В основу розміру прожиткового мінімуму, який застосовується в Україні, покладено показник 

мінімального споживчого кошика, головну частину якого складає набір продуктів харчування в 
розрахунку на одну особу на місяць. Цей набір розрахований на основі норм оцінки фізіологічних 
потреб, розроблених ще у 1990 р. Ленінградським інститутом гігієни праці [3, с.4]. Іншою проблемою 
розрахунку прожиткового мінімуму є те, що процес його встановлення не передбачає врахування 
регіональних особливостей ціноутворення на продовольчі та непродовольчі товари. 

У розрахунковій структурі прожиткового мінімуму також не враховано питомої ваги податку на 
доходи фізичних осіб, який відчутно впливає на розміри отримуваної заробітної плати людини і зменшує її 
можливості у задоволенні особистих споживчих потреб. Відтак, можемо констатувати наявність в Україні 
двох споживчих кошиків і, відповідно, двох прожиткових мінімумів – офіційного, який використовується для 
розрахунку основних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій, і фактичного, який 
відображає реальний споживчий мінімум. Величина останнього оцінюються експертами у 1,5–2,2-кратному 
розмірі офіційного прожиткового мінімуму [5, с. 8]. Це вимагає внесення змін до методики розрахунку 
прожиткового мінімуму, які повинні полягати у наступному: 

– по-перше – частковій відмові від застосування нормативного методу при розрахунку показника 
прожиткового мінімуму. На наше переконання, найбільш прийнятним для України могло б стати 
застосування комбінованого нормативно-статистичного методу розрахунку прожиткового мінімуму, 
який широко використовується у розвинутих країнах Європи та США [5, с.11].  

– по-друге – врахуванні регіональних відмінностей формування цін на товари і послуги, які 
використовуються при розрахунку розмірів прожиткового мінімуму. Найбільш реальним у цьому 
випадку могло б стати застосування спеціальних поправочних коефіцієнтів, визначених шляхом 
порівняння динаміки споживчих цін і тарифів на житлово-комунальні послуги по регіону з відповідними 
загальнодержавними показниками; 

– по-третє – на період диспаритету неоподатковуваного і прожиткового мінімумів врахування 
при визначенні розмірів останнього витрат на сплату податку на доходи фізичних осіб. 

Водночас, проблему неконтрольованого зростання видатків на надання соціальних допомог 
можна вирішити шляхом підвищення їх адресності через удосконалення методів контролю за рівнем 
добробуту реципієнтів. При цьому, необхідно посилити координацію роботи контролюючих служб 
територіальних підрозділів Міністерства праці і соціальної політики України, фінансових органів та 
органів місцевого самоврядування. 

Потрібно розширити повноваження інституту соціальних інспекторів, надати їм реальну 
можливість з’ясування фактичного рівня добробуту кожного потенційного одержувача допомоги, 
застосування фінансових санкцій за подання недостовірної інформації і наступне призначення 
допомоги. Водночас, необхідно спільно з органами Державної податкової служби використовувати 
непрямі методи контролю за доходами. 

Поряд з підвищенням адресності соціальної допомоги, більш дієвим методом стримування росту 
видатків на фінансування соціальних допомог є зростання оплати праці, в тому числі у бюджетному 
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секторі. Наявність в Україні економічно необґрунтованого штучного заниження вартості робочої сили стала 
практично аксіомою. Спостерігається фактична втрата заробітною платою відтворювальної і стимулюючої 
функцій, що веде до необґрунтованої деформації структури доходів населення.  

З огляду на вищезазначене, реформування заробітної плати (в тому числі у бюджетній сфері) 
має стати невід’ємною складовою ринкових перетворень. Потрібна нова ідеологія реформування 
заробітної плати, в основі якої має бути перехід від визначення ціни праці як вартості засобів на 
особисте споживання працівника до встановлення її реальної ціни як вартості засобів, необхідних для 
розширеного відтворення працюючої людини і членів її сім’ї.  

При цьому, першочергово має бути удосконалена методика визначення мінімальної заробітної 
плати, оскільки її розрахунок в Україні досі підпорядкований не об’єктивним показникам соціально-
економічного розвитку, а кон’юнктурним політичним мотивам. Вона залишається лише технічним 
нормативом для розрахунку соціальних виплат відповідно до можливостей видаткової частини бюджету. 
Реформа заробітної плати має бути комплексною і передбачати вирішення наступних завдань із: 

– забезпечення соціально-економічних потреб населення; 
– зміни структури валового внутрішнього продукту, зокрема, приведення частки оплати праці в 

його обсягах у відповідність із практикою розвинутих країн (60-70% ВВП). 
Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, на наш погляд, має відбуватися поетапно: 
– на першому етапі необхідно привести її розмір до розрахованого за удосконаленою 

методикою прожиткового мінімуму, який матиме характер мінімального соціального стандарту і 
засвідчуватиме гарантію держави кожному громадянину мінімально допустимого обсягу споживання 
найбільш важливих матеріальних і нематеріальних благ та послуг, необхідних для нормального 
відтворення робочої сили; 

– на другому етапі розміри мінімальної заробітної плати повинні бути кориговані відповідно до 
коефіцієнта сімейного навантаження. Таким чином, мінімальна заробітна плата повинна перевищувати 
розміри прожиткового мінімуму в 1,2-1,5 рази (згідно вимог Європейської соціальної хартії – у 2,5 рази) з 
метою охоплення об’єму ресурсів, необхідних для нормального відтворення робітника та його родини [4, 
с.74]. При цьому, необхідно відмовитися від догми, що темпи зростання заробітної плати не повинні 
перевищувати відповідну динаміку продуктивності праці. Відставання росту заробітної плати від динаміки 
продуктивності праці свідчить про несправедливий перерозподіл доходів на користь бізнесу і суперечить 
поставленому завданню зміни структури валового внутрішнього продукту. Тому не просто допустимим, а й 
необхідним в короткостроковій перспективі є випереджаюче підвищення мінімальної заробітної плати. 
Суттєве її зростання сприятиме відновленню дієвості цього потенційно потужного важеля економічної 
політики та стимулу соціально-економічного розвитку і матиме наступні позитивні наслідки: 

– збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, що 
створює підґрунтя для підвищення рівня оплати праці у бюджетній сфері; 

– розширення платоспроможного попиту, що є стимулом для розширення виробництва і 
відповідного зростання податкових надходжень; 

– вирівнювання співвідношення між мінімальною та середньою заробітною платою, скорочення 
масштабів міжтериторіальної і міжгалузевої диференціації в оплаті праці; 

– зростання власних надходжень Пенсійного фонду України та інших фондів соціального 
страхування; 

– скорочення обсягів бюджетних видатків на надання житлових субсидій, соціальної допомоги та 
пільг. 

Необхідно зазначити, що поряд із прорахунками стосовно встановлення розмірів основних 
соціальних гарантій у сфері матеріального добробуту населення, необхідно зупинитися також на 
недоліках методики і практики планування видатків на забезпечення соціальних гарантій споживання 
нематеріальних суспільних благ. В Україні в основу їх визначення покладено показник фінансового 
нормативу бюджетної забезпеченості. Останній відображає обсяг видатків відповідного бюджету на 
фінансування певної суспільної послуги в розрахунку на одного жителя. 

У свою чергу, основою для розрахунку нормативу бюджетної забезпеченості повинен бути 
державний соціальний стандарт у відповідній сфері (освіти, культури, охорони здоров’я тощо). Він 
являє собою гарантію високого рівня життя певної якості і засвідчує зобов’язання держави 
забезпечити надання громадянам за рахунок бюджетних ресурсів певного набору суспільних благ. 
Переваги соціальних стандартів полягають у наступному: 

– їх затвердження дає змогу в повній мірі перейти до подушного фінансування витрат на 
соціальні потреби, що сприяє підвищенню ефективності використання державних коштів; 

– вони дають змогу підвищити рівень обґрунтованості обсягів бюджетних видатків на соціальні 
потреби; 

– соціальні стандарти передбачають встановлення головних критеріїв якості послуг, тощо. 
Однак, незважаючи на вимоги Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» [6] значний обсяг соціальних стандартів і нормативів залишається не розробленим. 
Зокрема, у сфері охорони здоров’я, житлово-комунального господарства затверджено 65-75% 
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соціальних стандартів, а стосовно обслуговування закладами культури, транспорту і зв’язку 
відповідний показник складає близько 50% [7]. 

На сьогодні більшість нормативів бюджетної забезпеченості базуються або на фактичних даних 
попередніх періодів, або на інтуїтивній величині. Якщо в перші два роки після введення нормативу 
бюджетної забезпеченості його розміри дійсно визначалися на основі узагальненої потреби у витратах, то 
у подальшому проводилося їх коригування лише згідно динаміки заробітної плати. При цьому, практично 
не враховувалася зміна інших показників (інфляція, зміна мережі установ і персоналу тощо). 

Крім того, в сучасних умовах фінансові нормативи бюджетної забезпеченості встановлюють не 
методом прямого розрахунку, на основі врахування потреб у коштах бюджетних установ, а 
«зворотним» шляхом – через визначення загального прогнозного обсягу бюджетних видатків на певну 
мету в розрахунку на одного одержувача відповідної суспільної послуги. Внаслідок цього, фінансовий 
норматив бюджетної забезпеченості можна розглядати нині не як інструмент нормативного 
планування видатків місцевих бюджетів на основі науково обґрунтованого визначення потреби у 
бюджетних ресурсах, а лише як важіль для здійснення перерозподільчих процесів. 

Поряд з недостатньою обґрунтованістю показників нормативів бюджетної забезпеченості, не 
досконалою залишається також практика застосування коригуючих коефіцієнтів, які призначені врахувати 
існуючі відмінності у вартості надання суспільних послуг та інші особливості адміністративно-
територіальної одиниці. З огляду на те, що частина з них визначається на підставі даних минулих років, а 
їх перелік має фрагментарний характер, такий підхід не завжди можна вважати об’єктивним. 

Таким чином, по-перше, на прогнозні показники переносяться нерідко необґрунтовані та 
спонтанні дії уряду у відповідній сфері, а, по-друге – не враховуються усі фактори впливу на 
формування потреби у фінансових ресурсах конкретної території. Крім цього, окремі дані, які 
використовуються при визначенні коригуючих коефіцієнтів, характеризуються значною мінливістю, що 
вимагає їх постійних уточнень і повторних перерахунків, які не завжди проводяться. Нестабільність 
формульної методики визначення бюджетних видатків також обмежує можливості щодо проведення 
довготермінового бюджетного планування і розробки перспективних рішень стосовно використання 
коштів бюджетів на фінансування соціальних гарантій. 

Планування бюджетних видатків на забезпечення соціальних гарантій на рівні конкретних 
бюджетних установ проводиться на основі відповідних індивідуальних норм видатків, негативними 
ознаками яких науковці визначають їх необ’єктивність, відсутність стимулів до ощадного використання 
бюджетних ресурсів, збереження жорсткої регламентації та зниження ефективності управління. 

При цьому, одним із найбільш дієвих заходів щодо усунення вказаних недоліків в сучасній 
економічній літературі називають перехід до укрупнених норм видатків, а також відмову від 
фінансування на засадах «забезпечення функціонування» на користь принципу «ефективної 
діяльності». Перевагами такого підходу має стати розширення управлінської автономії бюджетних 
установ та стимулювання підвищення ефективності витрачання коштів. 

В цілому підтримуючи ідеї підвищення раціональності використання бюджетних ресурсів, вважаємо, 
що впровадження вищеназваних заходів може спричинити ряд негативних наслідків, як-то прискорене 
згортання мережі бюджетних установ соціальної сфери та відповідне позбавлення значного числа 
громадян доступу до ряду суспільних послуг, що напряму суперечить принципам соціальної безпеки. 

Для прикладу, низька результативність діяльності бюджетних установ може бути спричинена 
об’єктивними причинами – відсутністю належної матеріальної бази, дефіцитом кваліфікованих кадрів. За 
таких умов розподіл бюджетного фінансування відповідно до принципу «ефективної діяльності» призведе 
до подальшого скорочення асигнувань на відповідну бюджетну установу, що сприятиме наступному 
зниженню результативних показників її роботи, компрометуючи саму ідею цього нововведення.  

Поряд з цим, слід виважено підходити і до питання впровадження укрупнених норм видатків при 
кошторисному плануванні, яке, на наш погляд, матиме ефект за умови суттєвого збільшення 
фінансування та перегляду оперативно-сітьових показників. В іншому випадку, коли більшість 
бюджетних асигнувань спрямовується на оплату праці та соціальні відрахування, їх впровадження 
може спричинити створення нерівних умов господарювання для бюджетних установ одного рівня та 
стимулюватиме їх керівників не до забезпечення ефективного задоволення суспільних потреб, а до 
пошуку додаткових джерел фінансування. 

Недоліком планування стратегічного характеру можна вважати те, що процес планування видатків 
на забезпечення соціальних гарантій, не зважаючи на впровадження елементів програмно-цільового 
методу, так і не став етапом реалізації відповідної стратегії, залишаючись методом досягнення тактичних 
завдань соціально-економічного розвитку держави.Однак, практично усі значні економічні та соціальні 
процеси тривають довше, ніж рамки бюджетного року. Саме тому щорічний бюджет держави повинен 
розглядатися не лише як поточний план формування і використання коштів, а й як складова 
середньострокового плану-прогнозу, у рамках якого враховані довгострокові тенденції економічного 
розвитку та поставлені суспільством пріоритети. Необхідно перейти до середньострокового бюджетного 
планування, яке охоплює не один, а 3-5 календарних років. За таких умов річний бюджет, залишаючись 
головним засобом розподілу державних фінансових ресурсів за окресленими напрямками. 
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Одним із ефективних способів управління фінансовими ресурсами, які спрямовуються на 
фінансування соціальних гарантій, є розробка соціального бюджету як плану їх формування і 
використання на забезпечення соціальних гарантій. Показники соціального бюджету використовують 
при проведенні динамічного аналізу фінансування соціальних гарантій, прогнозуванні його розвитку, 
оцінці рівня соціальних видатків в обсягах сукупних видатків держави та у ВВП (рівня соціального 
навантаження). При цьому їх розрахунок може проводитися як в межах одного бюджетного періоду, 
так і на середньострокову перспективу. 

Дохідна частина соціального бюджету віддзеркалює усі надходження фінансових ресурсів, які 
спрямовуються нею на фінансування соціальних гарантій: внески на соціальне страхування, податки, 
власні кошти бюджетних установ і організацій, приватні і колективні страхові внески, інвестиційні 
доходи, добровільні пожертвування. У витратній частині соціального бюджету відображені видатки на 
втілення державної політики зайнятості, пенсійне забезпечення та здійснення соціальних виплат, 
фінансування охорони здоров’я, освіти, культури, житлово-комунального господарства. 

Відновлення розробки соціального бюджету забезпечить системність соціальної політики, 
узгодженість заходів у сфері фінансування соціальних гарантій з макроекономічними показниками і 
показниками програми соціально- економічного розвитку держави . Додатковим аргументом на його 
користь є можливість врахування специфіки розвитку вітчизняної системи соціального забезпечення, 
регіональних особливостей. Соціальний бюджет дасть змогу реально запровадити програмно-цільовий 
метод формування показників бюджету, оскільки віддзеркалюватиме, з однієї сторони, необхідні видатки 
на реалізацію конкретних програм у сфері соціальних гарантій та, з іншої сторони, джерела їх покриття. 

Однак, оскільки надмірний рівень соціалізації економіки загрожує зниженням її ефективності і 
виникнення проблем економічного і соціального характеру, вважаємо, що поряд з розробкою 
соціального бюджету необхідно проводити його лімітування, тобто встановлення граничних 
співвідношень між обсягом державних фінансових ресурсів на фінансування соціальних гарантій і 
обсягом бюджету держави, або ВВП. Це дасть змогу оцінити рівень соціалізації, відповідно, бюджету і 
ВВП з метою подальшого коригування соціальної політики. 

За прикладом європейських країн з найбільш оптимальною для України консервативною 
моделлю соціальної безпеки гранично максимальне співвідношення обсягів соціального бюджету до 
ВВП пропонуємо визначити в межах 33-36% ВВП [1, с. 23]. Його досягнення свідчитиме, що подальше 
удосконалення фінансового забезпечення соціальних гарантій може проводитися лише шляхом 
перерозподілу наявних ресурсів, підвищення ефективності їх використання, а не механічного їх 
прирощення. Моніторинг рівня соціалізації економіки за допомогою лімітування соціального бюджету 
дасть змогу збалансувати інтереси суспільства та бізнесу, забезпечити можливості для проведення 
державою соціальної політики без стримування економічного розвитку. 

Висновки з даного дослідження. Отже, проведене дослідження методики і практики 
встановлення соціальних стандартів та планування видатків на забезпечення соціальних гарантій дає 
нам підстави зробити наступні висновки та узагальнення: 

– основною причиною неефективності вітчизняної політики у сфері соціальних гарантій в 
сучасних умовах залишається використання застарілої методологічної бази розрахунку показників 
основних соціальних стандартів; 

– другою за масштабністю причиною неефективного забезпечення соціальних гарантій є 
прийняття значної кількості нормативно-правових актів у сфері соціальних відносин, які, на наш 
погляд, необхідно уніфікувати та раціоналізувати шляхом: 

а) вироблення власної політики держави у сфері соціальних відносин, яка була б зорієнтована 
на сучасний стан розвитку економіки держави; 

б) формування цілісної науково обґрунтованої концепції соціальної політики, що стало б 
причиною зменшення кількості нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких 
іноді були одні й ті самі питання; 

в) підвищення якості підготовки соціальних законопроектів, з метою уникнення численних змін 
до відповідних законів; 

г) подолання політичної нестабільності, яка, зазвичай, призводить до прийняття популістських, 
так званих «передвиборчих» законів соціального спрямування, внаслідок чого створюється прецедент 
економічно необґрунтованого розширення юридичних гарантій соціального забезпечення;  

– першочерговим завданням у питанні вдосконалення планування соціальних стандартів має 
стати внесення змін до методики визначення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;; 

– важливим аспектом вдосконалення планування видатків на фінансування соціальних гарантій 
має стати перегляд методики визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в 
контексті врахування дії усіх чинників, які впливають на його реальні розміри; 

– перспективним напрямом вдосконалення планування та управління фінансовими ресурсами, 
які спрямовуються державою на забезпечення соціальних гарантій є розробка соціального бюджету. 
Його використання, на наш погляд, дасть змогу забезпечити проведення збалансованої політики у 
сфері соціальних гарантій, яка враховує суспільні очікування і економічні можливості держави. 
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СТВОРЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК СПОСІБ 
ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ НА РИНКАХ ПРАЦІ  

 
Постановка проблеми. За умов переходу до ринкових відносин, одним з найважливіших завдань 

країни є формування стабільного та ефективного ринку праці, запровадження оптимальної політики 
зайнятості населення. Саме вона повинна відігравати одну з найважливіших ролей у забезпеченні 
економічного зростання країни. Дослідження проблем, пов’язаних із зайнятістю населення, сьогодні є 
особливо актуальним тому, що збільшення показників зайнятості та доходів населення, підвищення 
продуктивності його праці створює передумови для економічного зростання на етапі, який 
характеризується активізацією процесів інтеграції України із світовою економічною системою, зокрема, 
вступом країни до СОТ, коли все більшої значущості набувають питання розвитку національного ринку 
праці, пов'язані із забезпеченням належного рівня економічної активності і зайнятості населення, 
формуванням відповідної конкурентоспроможності робочої сили, соціального захисту, заробітної плати і 
доходів з метою наближення їх до стандартів економічно розвинених країн світу. 

Складною в Україні залишається ситуація зайнятості населення, а особливо молоді, в 
агропромислових регіонах , що зумовлено демографічною ситуацією, погіршенням соціально-
економічного розвитку зазначених територій тощо. Об’єктивна необхідність визначення головних 
чинників забезпечення використання людських ресурсів в умовах становлення ринкового середовища 
в агропромисловому виробництві вимагає розробки дієвих важелів регулювання ринку праці і 
забезпечення умов ефективної зайнятості населення в усіх регіонах країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням регулювання зайнятості населення 
присвячено праці С. Бандура, Д. Богині, В. Брича,О. Грішнової, Б. Данилишина, М. Долішнього, 
С. Дорогунцова, Н. Єсинової, С. Злупка, Є. Качана, А. Колота, Е. Лібанової, М. Масхми, О. Новікової, 
В. Онікієнка, І. Петрової, В. Петюха, та ін. Вагомий внесок у дослідження зазначеної проблематики 
зробили вчені близького зарубіжжя: Л. Абалкін, Б. Генкін, С. Дятлов, В. Іноземцев, Р. Колосова, 
С. Струмілін, та інші. Однак,незважаючи на велику кількість наукових публікацій зарубіжних і 
вітчизняних учених із досліджуваної проблематики, питання особливостей регулювання зайнятості 
населення агропромислових регіонів в умовах сучасної трансформації економіки України потребує 
подальшого системного дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування напрямів удосконалення механізму 
регулювання зайнятості населення регіонів на основі створення агропромислових кластерів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Реалізація можливостей інтенсивного розвитку 
АПК України безпосередньо залежить від господарського механізму, який потребує удосконалення, і, в 
свою чергу, зумовлює прискорення науково-технічного прогресу і забезпечення інтенсифікації економіки. 

Головне завдання удосконалення господарського механізму агропромислового комплексу полягає в 
тому, щоб зробити господарський механізм маловитратним, ресурсозберігаючим, зорієнтувати його на 
використання інтенсивних чинників розвитку АПК, що зумовлює здійснення необхідних змін у структурі 
зайнятості агропромислового регіону і відповідно – у структурі підготовки кадрів.  

Економічний механізм АПК – найважливіша ланка господарського механізму агропромисловому 
регіону, яка визначає структуру зайнятості в останньому. Система господарювання має бути 
побудована таким чином, щоб підприємства були економічно зацікавлені надавати суспільству 
потрібну йому продукцію. Єдність інтересів суспільства і підприємств реалізується на практиці через 
систему взаємовигідних економічних важелів до яких належать такі: 

- індикативне планування; 
- матеріальне стимулювання праці; 
- вимоги економічної ефективності; 
- ціноутворення; 
- кредитування; 
- фінансування; 
- критерії і показники; 
- методика оцінки діяльності підприємств і об’єднань.   
Центральною ланкою економічного механізму господарювання АПК, на нашу думку, має стати 

індикативне планування. 
У складі агропромислового регіону інтегровані різнорідні галузі національного господарства, 

кожна з яких має: 
- технічні, технологічні і організаційні особливості; 
- певні галузеві інтереси; 
- істотні відмінності у професійному складі і рівні кваліфікації кадрів.  
Саме через індикативне планування забезпечується єдність системи і її функціонування. Якщо 

не забезпечити всеохоплююче індикативне планування діяльності АПК, міжгалузеві зв’язки будуть 
враховуватись недостатньо, що може викликати протиріччя інтересів виробництва кінцевого продукту 
АПК з інтересами і потребами населення.  

Як свідчить світовий досвід, найбільш результативним способом об’єднання різних галузей в 
межах агропромислового виробництва території є механізм вертикальної інтеграції в рамках 
кластерів. Одним з найбільш вдалих прикладів є досвід Данії, міжнародну конкурентоспроможність 
економіки якої було забезпечено поєднанням в рамках загальнонаціонального кластеру підприємств 
сільськогосподарської і переробної промисловості (рис.1).  

Вертикальна інтеграція і створення агропромислових об’єднань, які охоплюють під єдиним 
управлінням різні стадії виробництва сільгосппродуктів, у практиці світового господарювання завжди 
мали велике значення. Найбільш типовими організаторами об’єднань у тваринництві є підприємства 
комбікормової промисловості, у рослинництві – підприємства з їх переробки.  

З використанням зазначених підходів підґрунтям забезпечення зайнятості населення 
агропромислового регіону може стати кластеризація агропромислового виробництва – створення 
виробничих кластерів навколо зернопереробної та молочнопереробної підгалузей агропромислового 
виробництва, діяльність яких потребуватиме створення нових і збереження існуючих робочих місць.  

До складу кластера навколо зернопереробних підприємств мають входити підприємства-
виробники зернових культур, елеватори, млини, комбікормові заводи, хлібокомбінати, наукові та 
банківські установи (рис.2). Роль державних органів влади на місцевому рівні в структурі кластерів 
полягає у забезпеченні рівних умов для всіх учасників, зменшенні диспропорцій, що можуть виникнути 
в умовах діяльності, наприклад, між виробниками та переробниками сировини, стимулюванні розвитку 
пріоритетних галузей та видів економічної діяльності на території громади. 

Окрім того, для більшості сільськогосподарських територій історично притаманною сферою 
діяльності є тваринництво, яким історично займались колгоспи і радгоспи. Враховуючи накопичений 
досвід, а також загальногосподарське і інфраструктурне значення даного напрямку агропромислового 
виробництва, іншим напрямком забезпечення розвитку агропромислового комплексу території 
(регіону) і, відповідно, зайнятості є створення молокопереробного кластеру (рис.3), який, у свою чергу, 
створить можливості розвитку відгодівельного і м’ясопереробного виробництва, а отже – зайнятості на 
відповідних підприємствах.  

У подальшому можна вести мову про об’єднання зазначених кластерів в єдиний 
агропромисловий кластер регіону, конкретна підгалузева спрямованість якого залежатиме від 
особливостей територіальної сільськогосподарської та виробничої структури. 
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Рис.1. Структура Кластеру підприємств сільського господарства і переробної  

промисловості в економіці Данії 
 
Розвитку агропромислових кластерів як основи вирішення проблем зайнятості агропромислових 

регіонів сприятиме Постанова Кабінету Міністрів №291 «Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону 
України «Про податок на додану вартість», якою було затверджено Порядок обліку і використання 
коштів, спрямованих на виплату дотацій сільгоспвиробникам за постачання ними переробним 
підприємствам молока і м’яса в живій вазі. Окрім того, відповідно до Постанови Кабміну № 805, 
позабюджетні рахунки в Казначействі будуть збережені, тобто залишки кошті переробних підприємств 
на цих рахунках залишаються в розпорядженні переробників і будуть ними використані на 
перерахунок дотацій виробникам.  

Нарахування і виплата дотацій будуть здійснюватись переробникам усіх форм власності. При 
цьому, якщо раніше вони мали володіти власними переробними потужностями, то тепер буде 
достатньо орендованих. Форма власності і господарювання вітчизняного сільгоспвиробника також не 
бути мати значення при запровадженні вищезазначеного Порядку.  

Суттєвою відмінністю даного документу буде те, що виробники зможуть постачати 
переробникам молоко і м'ясо не за нульовою ставкою ПДВ, а за ставкою 20% (особисті селянські 
господарства, відповідно, будуть здійснювати постачання без урахування ПДВ). При цьому, 
переробне підприємство розраховує суму дотації, яка перераховується сільгоспвиробником, на 
гривню вартості поставленого м’яса і молока без врахування ДВ по цій продукції. Зроблено це для 
вирівнювання дотацій для виробників-платників і виробників-неплатників ПДВ. За такої схеми розмір 
дотації, яка припадатиме на повну вартість продукції, що постачається, для таких виробників (за 
рахунок ПДВ) буде різним, а щодо 1 кг живої ваги – однаковим. 
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Рис.3. Принципова схема молокопродуктового кластера  
 
Окрім того, необхідність формування вітчизняних сільськогосподарських кластерів 

зумовлюється і ситуацію на ринку м’яса і м’ясопродуктів: в 2008р. Україна імпортувала 530 тис. т даної 
продукції, причому надзвичайно низької якості – переважно триммінги і субпродукти в сегменті 
яловичини, сало, жир, фарш, субпродукти – у сегменті свинини [6]. 

Формування кластерів агропромислового виробництва позитивно вплине на галузеву, 
територіальну та соціально-економічну структуру економіки регіону, завдяки кумулятивному ефекту 
дозволить покращити ситуацію на ринку праці та отримати значені надходження до бюджетів всіх 
рівнів. Взаємодія включених до кластеру елементів, врахування їх взаємозв’язку та 
взаємообумовленості забезпечує появу нових інтегральних якостей, не властивих її частинам та 
компонентам, що утворюють цей кластер.   

Слід відзначити, що значну роль у створенні та забезпеченні передумов ефективного 
функціонування кластерів відіграють органи державної влади, наукові та навчальні заклади, 
фінансово-кредитні установи. 

Використання кластерної моделі розвитку агропромислових регіонів дає можливість залучати 
невикористаний капітал підприємств галузі та прискорити його обіг, прискорити впровадження нових 
технологічних процесів, більш економно витрачати ресурси та оптимально використовувати прибутки, 
ефективно використовувати наявні або мінімізувати невикористовувані виробничі потужності, 
завоювати значну частку ринку, створювати об’єднання підприємств всередині кластера, що мають 
більш вузьку спеціалізацію (об’єднання виробників зерна, борошна, комбікормів та ін.). 

Так, успішним прикладом початку кластерізації сільськогосподарського виробництва є ЗАТ «Західна 
компанія «ДАКОР», на частку якої припадає до 7% українського ринку з виробництва і реалізації цукру. 
ЗАТ планує у майбутньому збільшувати посіви буряку, в тому числі за рахунок оренди земельних площ. 
ЗАТ збільшує авансування підприємств, які вирощують буряки для закупівля насіння, мінеральних добрив, 
засобів захисту рослин. Але ці аванси не завжди виправдовують себе. За даних умова цукрозаводи, які 
входять до компанії «ДАКОР», почали входити до складу сільгосппідприємств як співзасновники, беручи 
на себе більшу частину витрат на виробництво цукрової сировини. 

Всього до складу ЗАТ «ДАКОР» входять 14 власних господарств, на яких працює більше 3 тис. осіб. 
Компанія закуповую великі партії засобів для обробки землі і, таким чином, стимулює діяльність їх 
виробників. У 2008р. компанія придбала засобів із захисту рослин на 2 млн. дол. Одночасно за рахунок 

Органи місцевої виконавчої влади: 
- Обласна державна адміністрація; 
- Районна державна адміністрація 
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масштабних закупівель собівартість сільгоспкультур в господарствах ЗАТ «ДАКОР» суттєво знизилась (як 
відомо, із збільшенням масштабів виробництва знижуються витрати на одиницю продукції у зв’язку із тим, 
що хоча накладні витрати в ефективно працюючих фірмах зростають, питома вага у витратах на одиницю 
продукції зменшується. Оптова закупівля ресурсів дозволяє великим фірмам, з одного боку, досягати 
зниження цін на ресурси, з іншого – більш раціонально їх використовувати) [7]. 

На основі вивчення досвіду США керівництво компанії зробило декілька принципових висновків, 
один з яких полягає в тому, що для збирання цукрових буряків не обов’язково використовувати дорогу 
техніку, перш за все самохідні комбайни. Причепні комбайни та інша техніка даного класу, окрім 
значно нижчої ціни, виробляється в Україні, що створює додаткові можливості зайнятості для 
працівників підприємств сільськогосподарського машинобудування.  

Окрім того, оскільки землеробство являє собою виробничий комплекс, для того, щоб витримувати 
сівообіг і агрокультуру в цілому, компанія вирощує зернові культури і почала відроджувати тваринництво, 
яке в масштабах держави переживає значні труднощі, розуміючи, що тваринництво, окрім органічних 
добрив для вирощування основної культури – цукрових буряків, є джерелом надходження коштів, які 
дають можливість розвиватись сільгосппідприємствам (кредити у національній валюті вітчизняним 
сільгоспвиробникам є можливість отримати під 20-21% річних, з яких держава компенсує лише 7%). [4]. 
Таким чином, вищенаведений приклад свідчить про створення передумов, коли завдяки діяльності 
агропромислового кластера активізується зайнятість на підприємствах суміжних галузей, а отже – 
створюються можливості підвищення занятості населення агропромислового регіону.  

Окрім того, слід вказати на зростання якісної складової використання робочої сили у великих 
компаніях (в рамках кластерів), де, як правило, концентруються більш кваліфіковані інженери, 
спеціалісти, робітники, оскільки в рамках зазначених компаній забезпечується прийнятний рівень 
винагороди, умов і оснащення праці.  

Результативність функціонування підприємств в рамках кластера, також як і результативність 
функціонування галузевого (агропромислового) кластера являє собою багатоаспектне явище. 
Підприємства, об’єднані в кластер, перш за все, є особливим суб’єктом ринку. Суб’єктом ринку 
виступає не просто підприємство, а кластер. Отже, оцінка результативності функціонування даного 
суб’єкта ринку надається, в першу чергу, з позиції успішності функціонування кластера, і в другу чергу 
– з точки зору окремого підприємства, що входить до нього.  

Результативність функціонування кластера можна оцінювати і з точки зору наслідків для 
економіки держави, оскільки успішне функціонування кластеру є гарантією збереження робочих місць 
на підприємствах, які входять до кластеру. А це, в свою чергу, означає, що має місце збереження на 
попередньому рівні бази оподаткування і виплат з безробіття.  

Таким чином, у якості переваг кластера з точки зору підвищення результативності економічної 
діяльності територій можна відзначити такі: 

-  доступ підприємств до спеціалізованих чинників виробництва всередині кластеру; 
-  доступ до спеціалізованої робочої сили. В районі функціонування кластера формується 

розвинутий ринок робочої сили, що знижує витрати пошуку фахівців. Фахівців на території кластера 
часто готують місцеві освітні установи. Крім того, в кластер стікається робоча сила з інших областей; 

-  члени кластера мають найбільший доступ до необхідної їх інформації, велику роль відіграє 
особисте спілкування підприємців. Активний обмін інформацією також забезпечує перелив кадрів 
усередині кластера.  

З точки зору національної економіки, результативність функціонування кластера може 
оцінюватись кількістю створених робочих місць. Цей показник свідчить також про збільшення 
питомої ваги середнього класу, що виступає додатковим аргументом на користь розширення процесу 
кластеризації. Крім того, поява нових робочих місць, пов’язаних з створенням і функціонуванням 
кластера, зменшує суму виплат з державного бюджету внаслідок відсутності необхідності виплачувати 
допомогу по безробіттю. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок щодо субаддитивності витрат в рамках 
кластерних утворень (коли спільне виробництво різних видів продукції коштує дешевше, ніж 
відокремлене). 

Для розрахунку ефекту субаддитивності можна запропонувати використання підходу аналізу 
діяльності однопродуктової фірми. 

Позначимо як )(qC загальні витрати фірми на випуск q  виробів. Нехай )(qC буде мінімальним 
набором витрат ресурсів, який дозволить здійснити випуск q  одиниць. Припустимо, що функція 

витрат є подвійно диференційованою, за виключенням випадку нульового випуску продукції.  
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де F – постійні витрати виробництва. 
Граничні витрати строго зменшуються, якщо 0)( <qC  при всіх можливих q . Середні витрати 

строго зменшуються при всіх 1q  і 2q , виконується нерівність  
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Таким чином, функція витрат буде строго субаддативною, якщо для будь-якого набору виробів 
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Отже, при утворенні кластера математично можна встановити наявність явища 
субаддитивності. Таким чином, кластер можна визначити як галузеву або географічну концентрацію 
підприємств яка дозволяє досягнути ефекту «зовнішньої економії» за рахунок взаємодії с 
постачальниками (сировини, матеріалів, обладнання) і створення групи вузькоспеціалізованих фірм. 
Ключовим елементом створення мережі є довіра її учасників один до одного, що досягається шляхом 
взаємного вивчення можливостей учасників. 

У спрощеному вигляді процес взаємодії можна представити в двох варіантах – 
експериментальний метод і покроковий метод. Експериментальний метод передбачає стихійне 
формування кластера. Покроковий метод передбачає початок взаємодії з представниками місцевого 
бізнесу на основі пробних проектів (в агропромисловому секторі зокрема) з низьким рівнем ризиків. По 
мірі збільшення взаємної довіри в учасників майбутнього кластера починається поступовий перехід до 
більш ризикованих проектів. Становлення мережевої організації у вигляді кластера підприємств 
проходить, як правило, через п’ять стадій: 

1) агітація і мотивація потенційних учасників; 
2) розробка загальної стратегії; 
3) створення пілотного проекту; 
4) створення стратегічного проекту; 
5) саморегуляція.  
Узагальнення досвіду діючих кластерних систем у 11 країнах світу дозволило фахівцям UNIDO 

виробити узагальнену концепцію інституціональної політики, спрямованої на підтримку мережевих 
підприємницьких зв’язків, функціонування яких буде мати наслідком покращення ситуації на ринку 
праці територій за рахунок збереження існуючих і створення нових робочих місць як наслідків 
діяльності утвореного кластера [5], що підтверджує зроблений висновок про ефективну роль 
агропромислових кластерів у вирішенні проблем зайнятості агропромислових регіонів.  

Активна фірма здатна організувати ефективне управління, яке забезпечувало б повний контроль 
над інтегрованою галузевою структурою, агропромисловою зокрема, причому контроль як над власністю, 
так і за поведінкою підрозділів, що входять до неї в силу того, що їй є підвладним використання складних 
управлінських підходів. За допомогою організованого менеджменту можна здійснювати достатньо повний 
контроль і за відсутності юридичного оформлення над власністю фірм, що входять до інтегрованої 
структури, що значно спрощує створення останніх. Це може досягатись, наприклад, за допомогою 
укладання договорів, що містять вертикальні обмеження. У результаті одна компанія встановлює контроль 
за поведінкою іншої, юридично незалежної фірми. У такому випадку ринкова влада активної фірми 
значною мірою витісняє механізм ринкового розподілу ресурсів у конкретному сегменті галузевого ринку. 
Юридично незалежні компанії, в уставному капіталі яких може взагалі не бути частки акцій, що належать 
активній фірмі, добровільно погоджуються на здійснення контролю за їх поведінкою на ринку. Тобто може 
використовуватись інструмент квазіінтеграції (може бути як повною, так і частковою). У першому випадку 
контроль над незалежною фірмою здійснюється через довгостроковий контракт і набір послуг. Завдяки 
тому, що провідна форма здійснює ключовий виробничий процес, вона замикає на себе незалежну 
компанію повністю, тобто остання, не обов’язково будучи дочірньою фірмою, має ділові зв’язки тільки з 
провідною компанією. При частковій квазіінтеграції незалежні компанії не пов’язані з провідною 
відносинами власності і можуть мати ділові зв’язки з іншими компаніями. До прикладів квазіінтеграції 
належать такі форми міжфірмових взаємодій як віртуальні корпорації, мережеві індустріальні організації, 
стратегічні альянси із заснуванням компаній для спільних розробок. 

Створення агропромислових кластерів як основа вирішення проблем зайнятості населення 
агропромислових регіонів виглядає обґрунтованим не лише з точки зору отримання кінцевих 
результатів, а й з точки зору наявних передумов: незважаючи на кризу, український АПК залишається 
інвестиційно привабливим. В даний час у країні реалізується майже 600 аграрних інвестпроектів на 
загальну суму близько 23 млрд. грн. При цьому основна увага інвесторів спрямована на 
тваринництво, де реалізуються 474 проекти вартістю понад 20 млрд. грн. [2] 

(2) 

(3) 
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Висновки з даного дослідження. Таким чином, формування кластерів агропромислового 
виробництва позитивно вплине на галузеву, територіальну та соціально-економічну структуру 
економіки регіону, завдяки кумулятивному ефекту дозволить покращити ситуацію на ринку праці та 
отримати значні надходження до бюджетів усіх рівнів.  

З точки зору національної економіки, результативність функціонування кластера може 
оцінюватись кількістю створених робочих місць, що виступає передумовою збільшення питомої ваги 
середнього класу і виступає додатковим аргументом на користь розширення процесу кластеризації. 

Таким чином, стає зрозумілим той факт,що створення агропромислових кластерів сприяє 
покращенню ситуації на ринку праці територій за рахунок збереження існуючих і створення нових 
робочих місць як наслідків діяльності утвореного кластеру, що розширює можливості зайнятості 
населення агропромислових регіонів, стримує потоки зовнішньої і внутрішньої міграції (особливо 
молоді) і зменшує напругу на ринках праці. 
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СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Створення ринкової економіки супроводжується стрімким 

розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала 
проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення. Однією з функцій 
держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, передбачення й 
фінансування негативних проявів ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного регулювання соціального 
захисту населення вивчали такі науковці як Бідак В.Я. [1], Димченко О.В. [2], Жемчужнікова Г.П. [3] та 
ін. Однак, у більшості наукових досліджень мало уваги приділено аналізу стану соціального захисту 
України на сучасному етапі. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму 
дослідження у науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз законодавчого забезпечення соціальної 
політики, обґрунтування пріоритетів й основних напрямів забезпечення соціальної орієнтації економіки 
у сфері житлово-комунального господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміна системи фінансування житлово-
комунального господарства пов'язана з переходом від дотування підприємств, що надають житлово-
комунальні послуги, до повної оплати їх споживачами, що обумовлює необхідність забезпечення 
соціального захисту громадян, які не можуть виконати ці вимоги. 

До 1995 року на утримання житла і оплату комунальних послуг населенню з державного бюджету 
доплачувалося 95% [4]. Це підвищувало державний бюджетний дефіцит. Дотації, що надавалися 
державою житловому сектору, призначалися споживачам незалежно від його доходів. Кредит 
Національного банку на покриття дефіциту державного бюджету сприяв значній інфляції, що в цілому 
загострювало кризові явища в нашій країні. Тому, шляхом виходу з даної ситуації, стало надання 
адресної допомоги населенню з низькими доходами, тобто субсидій.  

Згідно Указів Президента України від 24 травня 2000 р. № 717 „Про основні напрями соціальної 
політики на період до 2004 року” [5] та „Про стратегію перемоги над бідністю” [5] від з 15 вересня 
2001 р. № 637 і Послання Президента України до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України 
„Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік” [6] були розроблені конкретні заходи, 
спрямовані змінити системи пільг на адресну грошову допомогу населенню. 

Способом реалізації державної соціальної політики є система соціального захисту і соціальних 
гарантій громадян.  

Соціальний захист – це система державних заходів щодо забезпечення гідного матеріального і 
соціального становища громадян [7].  

Соціальні гарантії – це система обов'язків держави перед своїми громадянами щодо 
задоволення їхніх соціальних потреб [7]. 

Існують соціальний та ринковий підхід до реалізації соціальної політики: 
- соціальний підхід виходить із того, що суспільство має гарантувати кожному громадянину 

доходи, не нижчі за межу малозабезпеченості;  
- ринковий підхід – з того, що суспільство бере на себе зобов'язання тільки створити умови 

кожному члену суспільства для виявлення ним економічної активності та одержання доходу.  
У розвинутих країнах світу найчастіше комбінуються обидва ці підходи, що забезпечує 

результативність соціальної політики та достойний рівень життя населення. 
Програма житлових субсидій в нашій країні запроваджена в 1995 році рішенням Кабінету Міністрів 

на принципах “Концепції соціального забезпечення населення України”, прийнятої Верховною Радою 
України 21 грудня 1993 року, що в умовах ринкової економіки “держава повинна забезпечувати за 
рахунок бюджетних коштів лише мінімально гарантований рівень медичного, культурного і соціального 
обслуговування населення і, перш за все, менш захищеним верствам населення”. 

Основною метою заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню було 
проведення державної політики за принципом соціальної справедливості. Адресна грошова допомога 
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мала на меті забезпечити економічні і соціальні умови для підтримки малозабезпечених верств 
населення і здійснити реалізацію конституційного права на соціальний захист. 

Реально пільгами користуються не всі, хто має на них право, а лише ті, хто користується 
послугами. Пільги, що надаються громадянам, при сплаті житла і комунальних послуг, можна 
класифікувати за економічним, соціальним змістом та джерелами надання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2002 р. “Про затвердження Стратегії заміни системи 
пільг на адресну допомогу населенню” при поетапному переході до повної оплати населенням житлово-
комунальних послуг була створена система соціального захисту населення. Над підготовкою Стратегії 
працювала робоча група у складі представників Міністерства праці та соціальної політики України, 
Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Держбуду. Вона передбачала для категорії громадян з 
низьким рівнем доходу надання адресної компенсації (субсидії) з оплати житлово-комунальних послуг. 

Заходи, виходячи з цієї Стратегії мали на меті надати можливість: 
- реалізувати принципи адресного соціального захисту;  
- забезпечити чіткі джерела надходження коштів з бюджетів різних рівнів від одержувача пільг 

до постачальника послуг;  
- ліквідувати взаємозаліки між бюджетами і підприємствами;  
- оздоровити фінансово-економічну діяльність підприємств і організацій, які надають послуги 

населенню, звільнивши їх від зайвих функцій;  
- покласти на органи соціального захисту населення функції заміни системи пільг на адресну 

грошову допомогу, введення єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги, та здійснення контролю 
по використанню бюджетних коштів; 

- реалізувати збалансовану політику визначення розмірів допомоги [8]. 
На момент прийняття “Стратегії заміни системи пільг на адресну допомогу населенню” 

Законодавство України передбачало широке коло надання пільг по оплаті послуг багатьом категоріям 
населення. На користування ними мали право близько 43 % населення, з них пільгами на оплату житлово-
комунальних послуг користувалося близько 25 % населення [4]. Загальний обсяг пільг щороку вимагав 
більше 25 млрд. грн., що дорівнювало річним витратам усіх місцевих бюджетів України. Нормативно-
правові акти по даних питаннях приймалися без урахування змін, які відбувалися в суспільстві. Внаслідок 
цього, окремі соціальні програми не узгоджені між собою, постійно існував дефіцит фінансових ресурсів 
для забезпечення пільг. Через відсутність бюджетних ресурсів витрати на пільги змушені були здійснювати 
в збиток собі підприємства, які надавали послуги. 

Надання пільг здійснювалося тоді на підставі двадцяти п'яти законів і актів Кабінету Міністрів 
України. До найбільш поширених пільг відносилися наступні: 

- плата за житло і комунальні послуги;  
- плата за використання палива;  
- плата за проїзд в міському, міжміському транспорті;  
- установка телефону і плата за нього;  
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням;  
- забезпечення спецавтотранспортом;  
- забезпечення протезами і протезно-ортопедичною продукцією;  
- плата за медикаменти.  
Дані пільги відрізнялися періодичністю їх надання (одноразові і щомісячні), ступенем 

персоніфікації (особові і родинні) і спрямованістю (категорії населення) [5]. 
Діюча на той час система пільг мала багато недоліків, вона не забезпечувала надання допомоги 

виключно бідним верствам населення, а часто сприяла збільшенню доходів заможних верств 
населення (особливо це стосується тих, хто отримує пільги за професійною ознакою). Ефективною і 
справедливою може бути лише така система захисту малозабезпечених верств населення, при якій 
будуть враховуватися доходи і матеріальний добробут пільговиків. 

Згідно розрахункам по вивченню продуктивних сил Національної академії наук, право на пільги, 
відповідно законодавству, мали: по соціальному статусу – 31 % населення; за професійною ознакою – 
13,8 % економічно активного населення [4]. 

Практично в половині домогосподарств була хоча би одна людина, яка мала право на 
отримання пільги. Наприклад, близько 13 % домогосподарств не користувалися пільгами за станом 
здоров'я або у зв'язку з відсутністю певних послуг, хоча фактично мали на це право [4]. 

Основними недоліками системи пільг, що діяла на той час на оплату житлово-комунальних послуг є:  
- надання населенню пільг переважно за категорійним принципом (віднесення одержувача до 

певної соціальної або професійної групи), незалежно від матеріального становища одержувачів;  
- неповний облік доходів членів сімей – одержувачів пільг, можливість підвищити добробут не 

особистими зусиллями породжують соціальне утриманство і пасивність;  
- незбалансованість повноважень і відповідальності по наданням соціальних пільг між 

центральними, місцевими органами влади;  
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- відсутність чітко встановлених джерел фінансування, а у ряді випадків – чіткого розмежування 
їх між різними категоріями населення. 

На підприємствах по наданню послуг, та в місцевих органах виконавчої влади була відсутня 
єдина методика підрахунку фактичної вартості окремих видів послуг, єдина методика урахування 
надання пільг, єдина статистична звітність за фактичними витратами на пільги і стан їх фінансування.  

Метою та завданням Стратегії була заміна пільг, як форми соціального захисту населення, на 
адресну грошову допомогу, що повинна забезпечити реалізацію конституційного права на соціальний 
захист та зробити цей захист адресним.  

Крім того впровадження Стратегії мало ціль: 
- забезпечити прозорість проходження коштів з бюджетів різних рівнів до громадянина-отримувача 

пільги і до надавачів послуг; 
- ліквідувати основи взаємозаліків між бюджетами та підприємствами-надавачами послуг; 
- оздоровити фінансово-економічну діяльність підприємств і організацій, що надають послуги 

населенню. 
Згідно програми житлових субсидій сім'ї мають право платити за житло і комунальні послуги не 

більше визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу від своїх доходів, в 
межах встановлених нормативів користування житловою площею і нормативів за споживання 
житлово-комунальних послуг. Тому, якщо нарахована плата перевищує встановлену державою частку 
доходу, сім'я має право на отримання субсидії, яка покривала цю різницю. Для проведення таких 
операцій в містах і районах були створені служби житлових субсидій, які здійснювали оформлення з 
надання житлових субсидій. Державна житлова субсидія по суті – це соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям, стала першою соціальною програмою ринкового типу, яка забезпечила 
адресну підтримку найменш захищених сімей і громадян в умовах поступового підвищення частки 
покриття населенням собівартості житлово-комунальних послуг, це безготівкова допомога державою 
малозабезпеченим верствам населення при сплаті за ці послуги. 

До підвищення тарифів у 1995 році платежі населення покривали 4% собівартості послуг, а 96% 
що залишилися оплачувала держава комунальним підприємствам [4]. На сьогоднішній день більшість 
населення України сплачує 100 % собівартості комунальних послуг [4]. 

Програма житлових субсидій є однією з найважливіших програм соціального захисту населення. 
В Україні це перша адресна програма, спрямована на захист незаможних верств населення. Дана 
програма сприяла зменшенню напруги в суспільстві в умовах підвищення тарифів на житло, 
комунальні послуги і енергоносії. За минулий час умови надання субсидій змінювалися кілька разів. Із 
зростанням тарифів збільшувалися розміри субсидій.  

Кількість звернень сімей за наданням субсидій має явний хвилеподібний характер. Кількість 
різко зростає в опалювальний період, що свідчить про сезонне збільшення тарифів. 

У січні-грудні 2011 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг звернулось 1394,1 тис. сімей, що на 11,2 % менше, ніж у січні-грудні 2010 року. 
Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 79,1 %, [4]. 

У грудні 2011 року кількість сімей-учасників Програми житлових субсидій, які одержували 
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 5,1 % від 
загальної кількості сімей України, що на 7 % менше, ніж у грудні 2010 року. Серед регіонів найбільша 
питома вага сімей, які отримували субсидії у Сумській та Кіровоградській областях (11,9 та 8,3 % 
відповідно), а найменша – у містах Севастополі, Києві та Одеській області (0,9-2,0%) [4]. 

Динаміка надання загальної суми субсидій представлена у табл. 1 [4]. 
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг на одну сім'ю у грудні 2011 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року на 14,3 % і становив 156,5 грн. Серед регіонів найбільший розмір спостерігався у Івано-
Франківській, Львівській та Рівненській областях (224,7-203,2 грн.), найменший – у містах Києві та 
Севастополі (66,3 та 84,9 грн. відповідно) [4]. 

У січні-грудні 2011 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 1249,3 тис. сімей, що становило 89,6 % від загальної кількості сімей, які 
звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 997,4 тис. сімей, у сільській місцевості – 251,9 
тис. сімей. Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість сімей, яким призначено субсидії, 
зменшилась на 175,3 тис., або на 12,3 % [4]. 

Субсидії на оплату житла і комунальних послуг надаються громадянам органами державної 
влади і органами місцевого самоврядування в межах соціальної норми площі житла і нормативів 
споживання комунальних послуг з урахуванням прожиткового мінімуму, сукупного доходу сім'ї та пільг, 
що діють. При розрахунку величини субсидій на оплату комунальних послуг (водовідведення, водо-, 
тепло-, газо-, електропостачання, вивіз побутових відходів, обслуговування ліфтового господарства) не 
допустиме виключення окремих видів послуг, що фактично надаються. При цьому, розмір щомісячних 
субсидій на оплату цих послуг, що визначається у встановленому порядку організацією, 
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уповноваженою власником домоволодіння здійснювати збір і обробку житлово-комунальних платежів і 
надання субсидій, повинна вказуватися у відповідному платіжному документі (рахунку-квитанції). 

Субсидії підприємства житлово-комунального господарства, нараховуються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів і виступають як компенсація за неповну оплату населенням наданих послуг. 
Нараховані з місцевого бюджету субсидії підприємствам житлово-комунального господарства як 
компенсація за не отриману оплату населенням наданих послуг. Надані субсидії – це кошти, дійсно 
виплачені підприємствам житлово-комунального господарства за надані послуги. Загальна сума 
нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в більшості перевищує суму наданих 
субсидій. Розрахунки місцеві бюджети з підприємствами житлово-комунальних послуг здійснюють з 
значним відставанням. Заборгованість місцевих бюджетів здійснює негативний вплив на фінансове та 
інвестиційне становище житлово-комунальних підприємств. 

Таблиця 1 
Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг за 2011 рік 
 

Загальна сума призначених субсидій, тис. грн. Середній розмір призначених 
субсидій у грудні, грн. 

усього з них виходячи з 20% 
сукупного доходу 

Регіон 

з початку 
року у т.ч. у грудні з початку 

року у т. ч. у грудні 

усього 
 

з них 
виходячи з 

20% сукупного 
доходу 

Україна 143443,8 31020,1 30458,2 7144,0 156,5 158,2 
АР Крим 1102,9 254,6 121,6 37,4 115,6 127,6 
Вінницька 3649,7 586,4 927,1 186,6 144,9 208,5 
Волинська 2522,4 463,5 667,9 117,4 165,6 141,8 
Дніпропетровська 10465,2 2713,6 2267,7 639,5 153,1 184,7 
Донецька 27572,1 5727,5 5763,1 1345,1 176,4 144,2 
Житомирська 2590,6 376,4 547,8 106,6 124,3 113,0 
Закарпатська 2306,0 610,9 498,9 110,2 149,0 178,6 
Запорізька 3771,1 933,1 795,3 207,9 136,1 146,4 
Івано-Франківська 6037,5 1435,8 1162,1 305,6 224,7 235,8 
Київська 5953,7 1036,9 1011,1 207,5 156,8 197,8 
Кіровоградська 3358,7 842,7 584,7 174,4 140,7 131,7 
Луганська 9430,9 2456,7 1877,9 492,1 158,3 165,6 
Львівська 7933,2 2269,6 1790,4 549,9 206,6 193,1 
Миколаївська 978,7 279,5 117,8 37,6 92,9 103,3 
Одеська 1629,3 266,8 215,6 36,5 106,6 130,8 
Полтавська 5715,8 509,7 1514,1 163,7 149,6 169,8 
Рівненська 3498,5 969,4 809,2 217,2 203,2 205,5 
Сумська 6819,1 1074,6 1646,7 317,9 123,3 124,5 
Тернопільська 2647,8 649,6 526,3 139,7 146,9 142,3 
Харківська 16845,3 4046,2 4022,3 1033,1 173,8 158,2 
Херсонська 1753,3 346,9 285,6 77,2 142,8 145,9 
Хмельницька 3866,9 670,2 747,6 137,0 160,5 151,5 
Черкаська 5245,2 1098,1 942,5 246,1 143,4 151,9 
Чернівецька 860,1 166,2 163,6 35,8 130,0 163,5 
Чернігівська 3892,8 681,6 885,6 162,3 118,5 132,0 
м. Київ 2871,3 478,0 554,2 51,6 66,3 92,5 
м. Севастополь 125,7 75,6 11,5 8,1 84,9 81,8 

 
Аналізуючи діючу систему житлових субсидій, можна зробити висновки, що система житлових 

субсидій орієнтована на найуразливіші верстви населення – в більшості сім'ї пенсіонерів, а також сім'ї, 
що мають у своєму складі дітей, які навчаються. В той же час ця соціальна пільга в істотно меншому 
ступені охоплює сім'ї, що мають безробітних і громадян передпенсійного віку, на економічно-активне 
населення ця соціальна пільга практично зовсім не спрямована. 

Відомо, що значна кількість громадян нашої держави змушені працювати нелегально, така 
умова їх працедавців. Маючи в своєму складі хоча би одного нелегально працюючого, сім'я не може 
претендувати на субсидію. За Конституцією України, всі громадяни мають рівні права – і ті, хто не 
працює, але офіційно не є безробітними, – такі люди не мають бути обійдені заходами соціального 
захисту. Тільки за даними статистико-аналітичного огляду економічно-активного населення за 2010 рік 
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[4] 9 % складає незайняте економічно активне населення. За методологією Міжнародної організації 
праці 9,6 % населення працездатного віку були розцінені як безробітні, ця група людей формально 
безробітні, але шукають роботу. Економічно неактивне населення складає 28.4% від всього населення 
працездатного віку, це працездатне населення не було зайнято, але роботу не шукало тобто 28,4 % 
працездатного населення зайняті у неформальному секторі економіки, фактично ця величина більша. 

Виходить, більше 28 % працездатних громадян, [4], не можуть надати довідки про доходи та не 
можуть отримати житлові субсидії. Позбавлені цього і їх сім'ї.  

Ці дані занижені, тому що в них не враховані громадяни, що виїхали на тривалий термін за 
кордон на нелегальні заробітки. Їх сім`ї теж не мають права на отримання житлових субсидій. 

У діючих умовах житлова субсидія є не універсальним, а вибірковим засобом відновлення 
соціальної справедливості, інструментом захисту окремої категорії споживачів житлово-комунальних 
послуг пенсіонерів. Досить гостра проблема тіньової економіки є в окремих країнах 
Євросоюзу,зокрема, в Іспанії, Греції, кандидата у члени Євросоюзу – Туреччини. Програма житлових 
субсидій у діючому вигляді не може ефективно працювати за умови існуючого в Україні тіньового 
сектора економіки. Очевидною є потреба у важелях державного регулювання, адекватних до ситуації, 
що склалася, необхідна реальна допомога малозабезпеченим верствам населення. 

Параметром, що обумовлює виконання системою житлових субсидій своїх функцій, є частка 
житлової субсидії у витратах сім'ї на житлово-комунальні послуги. Субсиденти оцінюють величину 
житлової субсидії не стільки в абсолютному, скільки у відносному значенні – по ставленню до витрат сім'ї 
на житлово-комунальні послуги. Система житлових субсидій починає в достатній мірі виконувати свої 
функції соціального захисту і зниження простроченої заборгованості, якщо частка житлової субсидії у 
витратах сім'ї на житлово-комунальні послуги складає більше 50% [4]. Якщо ця частка в межах від 30 до 
50%, система житлових субсидій виконує практично лише функцію зниження простроченої заборгованості. 
Для інших субсидентів система житлових субсидій не виконує жодної з цих функцій. 

Чим менше частка субсидії у витратах сім'ї на оплату житлово-комунальних послуг, тим більше 
число субсидентів, що оцінюють систему житлових субсидій як нездібну справедливо врахувати 
потребу сім'ї в такій субсидії. Субсидія, складова якої менше 20% доходу сім'ї в її витратах на оплату 
житлово-комунальних послуг, робить негативний вплив на сприйняття сім'ями системи житлових 
субсидій загалом [4]. 

Все це доводить, що програма субсидій недосконала, вона потребує доопрацювання. Єдина 
категорія громадян, для яких субсидія гарантована, – це окремо проживаючі пенсіонери, а в найбільш 
вразливому становищі опиняються сім'ї з працездатними членами у дітородному віці, і це підриває 
ініціативу держави зі стимулювання народжуваності. 

Одночасно із здійсненням зваженої тарифної політики за житлово-комунальні послуги необхідно на 
державному рівні вдосконалювати механізм надання пільг, встановлених для населення України. Перехід 
на нову систему оплати житла і комунальних послуг, що передбачає поетапне наближення оплати послуг 
населенням до економічно обґрунтованого рівня та забезпечує повне відшкодування витрат, вимагає 
встановлення диференційованих ставок оплати житла залежно від споживчих якостей житлового будинку. 
Проте даний показник не знайшов віддзеркалення у величині субсидій, отримуваних населенням, хоча з 
точки зору соціальної справедливості, сім'ї, що проживають у старому і менш упорядкованому житловому 
фонді, повинні платити менше або взагалі не платити за отримувані житлово-комунальні послуги.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, для визначення стану і тенденцій розвитку 
соціального захисту населення України у сфері житлово-комунальних послуг проведено аналіз 
законодавчого забезпечення соціальної політики, обґрунтовано пріоритети й основні напрями 
забезпечення соціальної орієнтації економіки у сфері ЖКГ. 

Програма житлових субсидій, яка працює з 1995 року без істотних модифікацій, на даний 
момент не задовольняє потребам суспільства. Як наслідок, населення заборгувало 11 млрд. грн., а це 
означає, що в середньому кожна сім'я заборгувала по тарифах за сім з половиною місяців. У 
боржниках числяться більше 30% сімей, що не платили за півтора року. При цьому, за останні 
декілька років спостерігається прийнятний рівень надходжень, але заборгованість за житлово-
комунальні послуги продовжує зростати. Значна частина цих боргів громадянами накопичені за період 
кінця минулого-початок теперішнього десятиріччя, коли рівень зарплат і пенсій та в цілому рівень 
доходів був набагато нижчий.  

Аналізуючи діючу систему житлових субсидій, можна зробити висновки, що вона орієнтована на 
найуразливіші верстви населення – в більшості сім'ї пенсіонерів, а також сім'ї, що мають у своєму 
складі дітей, які навчаються. В той же час, ця соціальна пільга в істотно меншому ступені охоплює 
сім'ї, що мають безробітних і громадян передпенсійного віку. На економічно-активне населення ця 
соціальна пільга практично зовсім не спрямована. Таким чином, система житлових субсидій не сприяє 
покращенню демографічної ситуації в країні, а отже – потребує перегляду й доробки. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. В умовах глобалізації світової економіки виникає гостра проблема 

ефективного функціонування національних ринків праці та впливу на основну проблему ринку праці, у 
тому числі й в Україні, – безробіття. Рівень безробіття є важливим макроекономічним показником, що 
характеризує розвиток ринку праці, тому обрана тема на сьогоднішній день є достатньо актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ефективного функціонування ринку 
праці в Україні присвячено багато наукових робіт вітчизняних вчених, таких як: Батченко Л.В., 
Бухалков М., Григорьєва М., Лібанова Е.М., Назарова Г.В., Онікієнко В.В., Петрова І.А., Л. Тарасевич 
та ін. Л. Батченко, досліджуючи стан ринку праці в Україні, визначає основний індикатор, який 
характеризує рівень розвитку ринку праці, – показник безробіття – та пропонує перелік заходів щодо 
його врегулювання [2, c. 157]. Вчені Бухалков М. та Григорьєва М. досліджують види безробіття та їх 
вплив на ринок праці [3, c. 59-60]. Петрова І. А., розглядаючи проблеми безробіття на ринку праці в 
Україні, визначає необхідність державного регулювання [7, c. 90]. Аналізуючи основні дослідження та 
публікації можна зробити висновок, що проблема безробіття потребує постійного моніторингу та 
пропозицій щодо вдосконалення політики регулювання ринку праці.  

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень та практичних 
рекомендацій щодо системи заходів регулювання рівня безробіття в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення гармонійних взаємовідносин держави, 
працедавців і працівників на ринку праці є одним із найбільш пріоритетних напрямів розвитку держави. 
На сучасному ринку праці досить складно створити рівноправну модель цих взаємовідносин, бо 
необхідно створити такі умови праці, щоб працедавці й наймані працівники мали рівноправні, 
стабільні, з чітко визначеною метою трудові відносини.  

Розглядаючи сьогоднішнє законодавство, що регулює відносини на ринку праці, необхідно 
відмітити, що воно до останнього моменту залишається недосконалим та неспроможним сприяти 
усуненню головного негативного явища будь-якої країни – безробіття.  

Безробіття – це негативне соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного 
населення, яке прагне працювати, не зайнята у сфері економіки. Згідно із законодавством України, 
безробітними вважаються особи працездатного віку, які втратили роботу з незалежних від них причин, 
не мають заробітку, а також ті громадяни, які виходять на ринок праці вперше, зареєстровані в 
центрах зайнятості, шукають роботу й здатні приступити до праці [1]. 
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За визначенням Міжнародної організації праці (МОП), безробітні – це особи у віці 15-70 років 
(зареєстровані та незареєстровані у державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють 
трьом умовам: 

-  не мають роботи (прибуткового заняття); 
-  активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х 

тижнів, що передували опитуванню; 
-  готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.  
Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні у соціальному плані, оскільки його 

зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, 
бюджет втрачає платників податків, а підприємство – персонал. Посилюється ризик соціального 
напруження, зростають додаткові витрати державних коштів на підтримку безробітних. 

Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працездатного 
населення, а з іншого – великим суспільним лихом. За даними ООН, сьогодні у світі кожна третя 
працездатна людина не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток (750 млн. осіб). 
Тому безробіття є центральною соціальною проблемою всього сучасного суспільства. Усі країни світу 
докладають багато зусиль до подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю.  

Експерти МОП вважають, що найближчими роками у середньому в світі рівень безробіття 
досягне 10 % і повністю ліквідувати його не зможе жодна країна. 

Статистичні дані щодо чисельності економічно активного та безробітного населення в Україні, 
чисельності зареєстрованих безробітних у службі зайнятості наведено у табл. 1 та на рис. 1. 

Таблиця 1 
Зареєстроване безробіття в Україні у 2000 – 2011 рр.  

(на кінець звітного періоду; тис. осіб) 
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Джерело: [6] 
 
Як видно з даних таблиці 1, чисельність безробітного населення, яка становила в Україні у 

2000 р. 2656 тис. осіб (за методологією МОП) або 11,6 % до чисельності економічно активного 
населення, поступово зменшувалась і у 2011 р. досягла чисельності 1733 тис. осіб або 7,9 %. 

Значне збільшення чисельності безробітних у 2009 р. має своє логічне пояснення – вплив 
наслідків світової фінансово-економічної кризи, яка миттєво збільшила чисельність безробітних в 
Україні відразу на 534 тис. осіб, або на 37,5 %. 
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Рисунок 1. Динаміка кількості зареєстрованих безробітних у 2000 – 2011 рр.  

(на кінець звітного періоду; тис. осіб) 
 
Сьогодні національний ринок праці в Україні має ряд істотних проблем і потребує кардинального 

розгляду таких необхідних питань як:  
- усунення прихованого безробіття; 
- необхідність підвищення оплати праці; 
- зважене й обдумане вдосконалення соціального та трудового страхування; 
- забезпечення найбільш ефективного рівня зайнятості згідно з регіональними ознаками; 
- створення умов «гідної старості» людей пенсійного віку; 
- подолання яскраво вираженої соціальної несправедливості в диференціації доходів різних 

доходів населення і т. д. 
Причинами негативних чинників можуть бути не лише зовнішні, а й внутрішні фактори: 
- демографічна ситуація, що склалася в Україні. Тому ринок праці повинен удосконалюватися в 

рамках різко старіючого населення і досить слабкої народжуваності в країні;  
- високий рівень прихованого рівня безробіття в країні, що заважає чітко відображати стан ринку 

праці в Україні та можливості проведення його реформування; 
- деформація у професійно-кваліфікаційному складі робочої сили на ринку праці, яка викликана 

відсутністю мотивації праці, кадровим дефіцитом в інноваційних галузях, що розвиваються; 
- відсутність відповідності динаміки зайнятості населення країни та динаміки ВВП; 
- недосконалість трудового законодавства; 
- явно видимі диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці в останній час; 
- наявність дуже істотного тіньового сектору економіки і взаємовідносин працедавців і найманих 

працівників на цьому «своєрідному ринку праці». Зростанню тіньової зайнятості сприяють: скорочення 
виробництва в основних видах економічної діяльності, низька частка оплати праці (ФОП) у ВВП, 
збереження високого рівня бідності працюючого населення, високий рівень оподаткування легального 
бізнесу, низький рівень дотримання встановлених законів і, як наслідок, втрата довіри населення до 
правоохоронної та судової системи [9, с. 16]. 

Проблеми формування ринку праці, його розвитку, подальшого ефективного функціонування на 
сьогодні повинні вирішуватися державою.  

У рамках цих проблем необхідно: 
- забезпечити повноцінний взаємозв'язок усіх учасників ринку праці - як працедавців,так і 

найманої робочої сили. Уряду необхідно вирішити завдання забезпечення якісного, а не кількісного 
підходу до освіти фахівців, посилити вектор підготовки кваліфікованих працівників у багатьох 
особливо важливих галузях, що вимагають кардинальних змін на ринку праці; 
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- створити сприятливі умови мікро- і макроклімату, де їх учасники будуть здатні взаємодіяти й 
вирішувати свої проблеми; 

- забезпечити мобільність учасників ринку праці, передусім, за рахунок мобільності 
новоприбулих на ринок праці фахівців, що отримали можливість навчання за рахунок державних 
коштів на ринку освіти; 

- поступово вирішувати соціальні проблеми працівників (житло, подальша освіта, перепідготовка 
і т. д.) не лише за рахунок самих працівників, але й працедавців, а в пріоритетних для держави 
галузях потрібна допомога держави; 

- концентрувати, “градотворчи” або “градовимираючі” на сьогоднішній момент виробництва, при 
цьому розвиваючи слабкі за виробничим розвитком і занепадницькі регіони країни; 

- окрім підготовки учасників виробництв і створення сприятливих умов для їх функціонування, 
створити нові умови і правила дій на ринку праці, а також здійснювати їх регуляцію і постійний 
контроль за їх дотриманням. Потрібен перегляд усіх законодавчих і встановлених норм для створення 
зацікавлених відносин учасниками ринку праці; 

- при аналізі проблем українського ринку праці враховувати його національні особливості й 
вигідне географічне місцерозташування країни. 

Ступінь негативного впливу безробіття залежить від конкретних параметрів стану економіки 
країни, до яких відносяться: 

- скорочення обсягів виробництва валового національного продукту; 
- зниження розмірів податкових надходжень до державного бюджету; 
- зростання витрат на соціальну допомогу безробітним; 
- посилення соціальної напруженості; 
- знецінення наслідків навчання та масова дискваліфікація робочої сили. 
Висновки з даного дослідження. Таким чином, усі зазначені проблеми, що існують на сьогодні 

на ринку праці в Україні зводяться до питань професійної базової підготовки висококваліфікованих 
кадрів, мобільності кадрів за територіальним критерієм, а також до питань розробки законодавства, 
яке покликане регулювати й контролювати трудові відносини між його учасниками, включаючи 
державу, що взяла на себе моменти соціальної відповідальності та соціальної справедливості в 
межах країни. Система заходів щодо регулювання рівня безробіття в Україні повинна включати: 
подальший розвиток системи державної служби зайнятості, професійної орієнтації, підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; надання підприємцям субсидій та податкових пільг 
для працевлаштування безробітних тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. У сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в 

розвитку організацій, оскільки за допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених цілей 
та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. В основі таких відносин 
лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників з метою 
налагодження двосторонньої ефективної взаємодії. Але серед відомих методів управління 
персоналом треба щоразу зосереджуватись на їх виборі, ранжуванні та оптимальному поєднанні. 
Тому до цього часу не вироблено єдиних правил у використанні цих методів для досягнення 
синергічного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання 
персоналу підприємств вивчали відомі російські науковці, такі як: А. Кібанов [6], А. Крилова і 
Ю. Прушинський [7], а також українські автори − Л. Балабанова [1], Ю. Гордієнко [2], М. Мурашко [3], 
В. Слиньков [4], Ф. Хміль [8] та ін. Однак, у більшості наукових розвідок недостатньо уваги приділено 
питанням вибору методів управління персоналом, їх комбінуванню, варіативності та особливостям 
використання відносно галузевих ознак, різних організаційно-правових форм підприємств та їх стадій 
існування й розвитку. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму 
дослідження у науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних підходів та розробка 
практичних рекомендацій щодо визначення і використання різних методів управління персоналом в 
умовах забезпечення ефективної діяльності й конкурентоспроможності сучасних організацій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Методи управління персоналом − «це засоби 
впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності у процесі 
функціонування організації» [6, с. 109]. Також − «це сукупність прийомів, за допомогою яких 
досягається мета на багатьох етапах виконання» [3, с. 38]. Ця сукупність різних прийомів, підходів та 
засобів впливу ґрунтується на системному аналізі стану керованого об’єкта, тобто різноманітних 
методах управління людьми. 

Методологія управління персоналом припускає розгляд сутності персоналу організації як 
специфічного об’єкту управління, процесу формування поведінки індивідів, відповідного до мети і 
завдань організації, стилю і принципів керування. 

Практика менеджменту розвинутих країн засвідчує, що основу концепції управління персоналом 
у теперішній час становить зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних 
установок, уміння їх формувати й направляти. Мету функціонування організації через управління її 
головним ресурсом − персоналом можна досягти лише в тому випадку, якщо керівники розглядають 
людські ресурси фірми як ключ до її конкурентоспроможності й ефективності. Щоб добитися цього, 
треба забезпечити розвиток персоналу в якості суттєвої умови, виконання якої неможливе без 
ретельного планування, контролю і оцінки. 

Таким чином, управління персоналом переслідує наступні цілі: 1) допомога організації у 
досягненні її стратегічних цілей і тактичних завдань; 2) забезпечення організації 
висококваліфікованими й зацікавленими в її ефективності працівниками; 3) управління працівниками з 
максимальним використанням їх майстерності та можливостей; 4) забезпечення реалізації цілей 
працівників завдяки роботі в даній організації; 5) надання можливостей побудови кар’єрного зростання 
й підвищення професіоналізму для робітників; 6) сприяння прагненню до максимального задоволення 
персоналу своєю роботою, до найбільш повного самовираження; 7) допомога у побудові та 
збереженні сприятливого морального клімату в колективі. 

Існують, звичайно, інші цілі й різні шляхи їх досягнень, але перераховані вище положення 
найбільшим чином сприяють підтриманню системності у керуванні організацією та націленості її на 
ефективність діяльності. Ці положення можуть доповнюватись і розширятись залежно від верифікації 
завдань, які повинні виконуватись у певний час. 

Методи управління персоналом можна класифікувати за різними ознаками. За характером 
етапів управлінської діяльності їх поділяють на методи підготовки, ухвалення, організації та контролю 
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за виконанням управлінських рішень. За характером етапів здійснення впливу на виконавців − на 
економічні, організаційні, розпорядчі, правові та соціально-психологічні. За характером впливу на 
виконавців − на методи прямого і непрямого впливу [3, с. 38]. На думку А. Кібанова [6, с. 116], методи 
також можна класифікувати за ознакою належності до функцій управління: нормування, організації, 
планування, координації, контролю, аналізу, обліку. Більш докладна класифікація методів за цим 
критерієм дозволяє побудувати технологічний ланцюжок всього циклу роботи з персоналом. За цією 
ознакою також виділяють і конкретизують методи найму, набору і відбору персоналу; його ділової 
оцінки; соціалізації, професійної орієнтації та трудової адаптації; мотивації трудової діяльності 
персоналу; організації систем навчання; управління конфліктами і стресами, безпекою персоналу; 
організації праці персоналу; побудову ділової кар’єри, а також вивільнення персоналу. 

Таким чином, всі методи управління персоналом, незалежно від критеріїв класифікації, являють 
собою специфічний вид діяльності зі здійснення впливу на співробітників. Варіюватися вони можуть у 
залежності від поточних завдань організації, її організаційної структури, стилю керівництва тощо. Але 
найбільш розповсюдженою є ідентифікація методів управління персоналом на адміністративні, 
економічні й соціально-психологічні. Виділення основних складових при реалізації цих методів 
представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи управління персоналом та їх основні складові 
 
Практичну реалізацію організаційного регламентування в рамках адміністративних методів 

представлено положеннями о підрозділах, в яких встановлюються задачі, функції, права, обов’язки та 
відповідальність служб організації та керівників підрозділів. Це дозволяє потім оцінювати результати 
діяльності служб і підрозділів, приймати рішення про матеріальне та моральне стимулювання 
працівників. 

Організаційне нормування передбачає велику кількість нормативів: якісно-технічні нормативи, 
технологічні нормативи у вигляді маршрутних і технологічних карт, експлуатаційно-ремонтні 
нормативи, трудові нормативи (розряди, ставки, шкали преміювання), фінансово-кредитні нормативи 
(розмір власних оборотних коштів, план погашення банківських кредитів), матеріально-
постачальницькі та транспортні нормативи, організаційно-управлінські нормативи. При цьому, 
особливої уваги потребує нормування інформації в умовах постійного збільшення її потоків, 
динамічності й обсягу. 

Організаційне інструктування втілюється в багатьох інструкціях і вказівках, до яких відносять 
посадові інструкції, методичні рекомендації з виконання комплексів робіт, методичні інструкції 
(порядок, форми й методи виконання окремих техніко-економічних завдань), робочі інструкції, які 
визначають порядок дій процесу управління організацією. 

Розпорядчий вплив виражається у правових актах ненормативного характеру для надання 
юридичної сили управлінським рішенням. Процес реалізації саме цього впливу потребує постійного 
контролю та перевірки виконання у поєднанні з чіткою реєстрацією та контролем. 

У рамках економічних методів управління персоналом техніко-економічне планування є 
найважливішим, так як синтезує в собі всі економічні методи управління та визначає програму 
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діяльності організації. Потужний важіль при цьому − ціни на продукцію, які впливають на розмір 
прибутку. Керівництво повинно забезпечувати зростання прибутку за рахунок зниження собівартості 
виробів й підвищення продуктивності праці. Тому треба сформулювати чітку систему матеріального 
стимулювання, яка буде запорукою для виявлення й задіяння резервів зниження собівартості і 
підвищення результатів по збільшенню якості та кількості продукції. 

Так, С. Стрехова, розглядаючи методи управління персоналом як основний елемент систем 
управління персоналом, виділяє в їх складі окремо методи і методики організації праці та заробітної 
плати. Це підкреслює значущість матеріального стимулювання у вигляді заробітної плати в рамках 
економічних методів управління [6, с. 228]. 

Для ідентифікації соціально-психологічних методів слід зазначити: соціологічні методи, 
спрямовані на групи людей і їх взаємодію в процесі трудової діяльності; психологічні ж методи 
направлено впливають на особистість конкретної людини. Специфіка цих методів полягає у значній 
частці використання неформальних факторів, інтересів особистості, групи, колективу в процесі 
керування персоналом. Тому вони дають науковий інструментарій в роботі з персоналом для успіху 
процедур підбору, оцінки, розміщення, ротації та навчання працівників. 

Проблема визначення основних методів у роботі з персоналом та найбільш успішного їх 
поєднання є першочерговою для будь-якої сучасної організації. Адміністративні методи відрізняються 
прямим характером впливу − вони обов’язкові для виконання, не припускають свободи вибору 
працівників і передбачають санкції за невиконання розпоряджень. Економічним і соціально-
психологічним методам притаманні непрямий характер впливу, відсутність чітко визначеного часу й 
чітко означеного впливу. Вони припускають, у певних межах, свободу індивідуального вибору 
характеру дій і поведінки, багато у чому залежать від індивідуальних особливостей працівників. Точно 
встановити силу й кінцевий ефект впливу зазначених методів досить важко. Однак, у цілому, дані 
способи керування, особливо економічні, займають провідне місце в управлінні персоналом, 
виступаючи своєрідним фундаментом управлінського впливу.  

Логічним є висновок, що всі методи управління персоналом взаємозалежні й використовуються 
в комплексі. Наприклад, адміністративні методи необхідні для правильної координації діяльності 
організації в цілому та її підрозділів. Організаційно-розпорядчі методи передбачають однозначність 
дій керівника, продиктованих наказом, розпорядженням або нормативним актом для спрямованого 
впливу на персонал. Мистецтво ж успішного менеджера полягає в тому, щоб визначити правильну, а 
точніше оптимальну комбінацію адміністративних і економічних методів управління персоналом.  

Соціально-психологічні методи, відрізняючись від зазначених вище, несуть у собі деяку частку 
суб’єктивізму. Створення у виробничому колективі такої ситуації, яка орієнтує кожного робітника на 
розкриття всіх своїх потенційних можливостей, і, тим самим, сприяє підвищенню ефективності роботи 
організації – це і визначає ціль цих методів управління. Соціально-психологічні методи, в першу чергу, 
передбачають вивчення керівництвом соціальних і психологічних умов праці у виробничих колективах, їх 
впливу на стан особистості, а через неї – на результати спільної діяльності. Тому для забезпечення 
ефективної взаємодії з працівниками, в управлінні слід керуватись законами соціології та психології [1; 8].  

Однак, на наш погляд, такий поділ достатньо умовний, тому що на підприємствах кожен 
робітник діє не в ізольованому просторі, а в групі різних по психологічному складу людей. Тому 
ефективне управління персоналом, до складу якого входять високорозвинені особистості, припускає 
знання як соціологічних, так і психологічних методів і прийомів управління. 

До соціально-психологічних методів в сучасних організаціях, зазвичай, відносять: моральне 
заохочення, соціальне планування, переконання, вплив, особистий приклад, регулювання 
міжособистісних і міжгрупових відносин, створення морального клімату в колективі. При цьому 
соціологічні методи працюють через «думку колективу», а психологічні − через «метод переконання». 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, управління персоналом − це специфічна 
функція організаційної діяльності, головним об’єктом якої є людина, що входить у певні соціальні 
групи. Сучасні концепції управління персоналом базуються, з одного боку, на принципах і методах 
адміністративного й економічного керування, а з іншого − на концепції всебічного розвитку особистості 
й теорії людських відносин. Адміністративні методи − це в будь-якій організації потужний важіль 
досягнення мети, особливо в тих випадках, коли треба підкорити колектив та спрямувати його на 
вирішення конкретних поточних задач управління.  

Однак, у нових умовах господарювання в частині директорського корпуса часто створюється 
негативне відношення до роботи: розпливчастість стратегії розвитку підприємства, відсутність 
належної мотивації у менеджерів вищих рангів й високої корпоративної культури привели до зниження 
загального ефекту від застосування адміністративних методів впливу на колектив. 

Економічні методи сприяють виявленню нових можливостей і резервів в організації, але головне в 
них зараз − чітке та доцільне планування та зміна системи матеріального стимулювання з урахуванням 
економічних інтересів усіх учасників трудового процесу. 

Стосовно третьої групи методів, слід акцентувати увагу на прогнозуванні впливу соціально-
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психологічних методів на роботу персоналу, звертаючи увагу на те, що дані методи являють собою 
найбільш тонкий інструмент впливу на соціальні групи й особистість конкретного співробітника, а такий 
інструмент вимагає дозованого й диференційованого застосування. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 
Постановка проблеми. Теорія людського капіталу стає міцною основою для розробки бізнес-

програм подальшого розвитку підприємства, розподілу трудових ресурсів. В даний час відбувається 
перетворення людського капіталу в головний фактор розвитку виробництва, при вивченні якого 
важливо не тільки знати витоки зародження і формування концепції людського капіталу, але і 
правильно використовувати цей цінний ресурс. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція людського капіталу в сучасному вигляді 
сформувалася, головним чином, під впливом праць таких економістів як Т. Шульц, Г. Беккер, 
Е. Денісон, Дж. Кендрик, Н. В. Перепелиця, Ю. А. Корчагін, В. Т. Смірнов, Г. П. Тугускіна, В.П. Антонюк, 
О. В. Левчук, Н. В. Голікова, М. М. Критський, А. Н. Добринін та ін. 

В умовах суперечливості підходів до поняття «людський капітал» створюються передумови для 
подальших наукових пошуків, що свідчить про актуальність теми та зумовило вибір напряму 
дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення теоретичних підходів розуміння 
поняття «людський капітал». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теорія людського капіталу набула особливу 
актуальність у сучасних умовах, коли знання та професіоналізм персоналу є визначальним фактором 
економічного зростання як підприємств, так і країни в цілому. Численними дослідженнями [1; 2; 3; 4] 
доведено, що в даний час частка людського капіталу у національному багатстві розвинутих країн (США, 
Японія, Швеція тощо) у 2-3 рази перевищує частку фізичного капіталу, при цьому спостерігається 
тенденція до подальшого зростання даного показника. З початку XXI ст. у інших країнах, зокрема, Китаї, 
Індії, Росії також намітилась аналогічна тенденція, що привела до відповідного економічного зростання. 
Більше того, за прогнозними оцінками [4], якщо людський капітал у цих країнах буде далі збільшуватись, то 
до 2020 р. саме ці країни займуть місце світових лідерів. 

На підставі теорії людського капіталу Швеція модернізувала свою економіку та повернула за 
останні роки лідерські позиції в світовій економіці. Фінляндія за історично короткий період часу зуміла 
перейти від сировинної до інноваційної економіки, створити свої власні конкурентноздатні високі 
технології. Розвиток науки, формування інформаційного суспільства поставили на передній план 
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знання, освіту, здоров’я, якість життя населення та ведучих фахівців, які визначають креативність та 
інноваційність національних економік. 

До виникнення теорії людського капіталу виховання, освіта та фундаментальна наука 
вважались витратним тягарем для економіки [4]. Потім розуміння їх важливості як факторів розвитку 
економіки та суспільства, змінилося. Освіта, наука та менталітет як складові людського капіталу, а 
також сам людський капітал, стали головним фактором зростання та розвитку сучасної економіки. При 
цьому, у роботі [4] зроблено дуже важливий висновок про те, що проста (екстенсивна) праця важлива, 
але не визначає розвиток сучасної економіки. Екстенсивні фактори розвитку давно себе вичерпали у 
розвинутих країнах. Тому, на перше місце вийшли завдання інтенсивного розвитку економіки. 

Американський економіст Е. Денісон ще у 70-і роки XX ст. визначив фактори економічного 
зростання країни, серед яких перше місце відвів якості робочої сили, зокрема, рівню освіти, що є 
найважливішою складовою людського капіталу [2]. Методи оцінки впливу людського капіталу на 
економічне зростання країни в подальшому удосконалювались Дж. Кендриком [3]. Але безпосереднє 
поняття «людський капітал» вперше було введено Т. Шульцем [1] та отримало подальший розвиток у 
роботах Г. Беккера [5]. За розробку та розвиток теорії людського капіталу Т. Шульц та Г. Беккер 
отримали Нобелівські премії, відповідно у 1979 р. та 1992 р. 

Т. Шульц зробив величезний внесок у становлення теорії людського капіталу на початковому 
етапі її розвитку. Він одним з перших використовував поняття «людський капітал» як виробничий 
фактор. Основними результатами інвестицій у людину Т. Шульц вважав накопичення здатностей 
людини до праці, її ефективну діяльність в суспільстві та підтримку здоров’я. Даний автор довів, що 
людський капітал здатний накопичуватись та відтворюватись. 

Якщо Т. Шульц розглядав людський капітал виключно на рівні економіки країни (макрорівні), то 
Г. Беккер вперше запропонував проводити відповідний аналіз на рівні підприємства (мікрорівні). Г. 
Беккер визначив людський капітал як сукупність навичок, знань та умінь людини. В якості інвестицій в 
них даний автор враховував, в першу чергу, витрати на освіту та навчання. Для визначення доходу від 
вищої освіти Г. Беккер з величини отриманих протягом усього життя заробітків тих, що закінчили 
коледж, вираховував відповідні заробітки тих, хто мав лише середню освіту. При оцінці інвестицій у 
навчання Г. Беккер враховував не лише прямі витрати на навчання, але також і непрямі у вигляді 
втраченого доходу за період навчання. У результаті даний автор отримав співвідношення між 
доходами та витратами на навчання у розмірі 14%.  

Крім того, Г. Беккер окремо виділив спеціальне навчання, спеціальні навички та уміння людини, 
що формують конкурентні переваги підприємства, відмінні риси його продукції та поведінки на ринку 
та, в кінцевому підсумку, її ноу-хау, імідж та бренд. 

Існують різні класифікації видів та складових людського капіталу. Г.Беккер [5] розрізняє спеціальний 
людський капітал (навички та знання, що потрібні лише вузькому колу потенційних наймачів) та 
універсальний людський капітал (навички та знання, що мають широкий спектр можливостей 
застосування). Дж. Кендрик [3] виділяє речовий капітал, який має матеріальну форму, та неречовий, що не 
має власної матеріальної форми, але втілюється у речовому капіталі, підвищуючи його якість та 
продуктивність. М. М.Критський [6] розглядає такі види людського капіталу: виробничий, споживчий та 
інтелектуальний капітал. У роботі [7] людський капітал розділяється на капітал освіти, капітал здоров’я та 
капітал культури. У роботі [8] запропоновано розглядати людський капітал на трьох рівнях: 

– індивідуальний людський капітал (капітал окремої людини, що включає капітал здоров’я, 
культурно-моральний, трудовий, інтелектуальний, організаційний, підприємницький капітал); 

– людський капітал підприємства (капітал на мікрорівні, що включає визнаний підприємством 
індивідуальний людський капітал, нематеріальні активи за балансовою вартістю, організаційний, 
структурний, клієнтський, соціальний капітал); 

– національний людський капітал (капітал на макрорівні, що включає соціальний, політичний, 
природний капітал). 

У даний час існують різні визначення людського капіталу. З одного боку, під людським капіталом 
розуміють інтелект, здоров’я, знання, якість життя та інші потенційні можливості, здібності людини до 
виконання певного виду діяльності, тобто людський (трудовий) потенціал [8; 9]. З іншого боку, це 
капітальні інвестиції у навчання, оздоровлення, отримання досвіду людини [4; 10; 11; 12] (рис.1). 

Підхід до людського капіталу як потенціалу людини передбачає використання великої кількості 
різнорідних показників, які з різних боків характеризують стан освіти, охорони здоров’я, рівень життя 
населення, а при відсутності відповідних показників – суб’єктивні експертні методи [8,9]. 

Інвестиційний підхід використовується у роботі [13]. При цьому, враховуються витрати на 
охорону здоров’я, фізичну культуру, спорт, на медичне страхування, оплату лікарняних, на охорону 
праці. Як відмічається в роботі [4], людський капітал формується за рахунок інвестицій у виховання, 
освіту, здоров’я, знання та науку, підприємницькі здібності, інформаційне забезпечення праці, в 
формування ефективної еліти, в безпеку громадян та бізнесу, в культуру та інші складові. У роботі [10] 
людський капітал визначається по витратах на оплату праці за вирахуванням мінімальної заробітної 
плати. На нашу думку, людський капітал повинен враховувати як заробітну плату, так і інвестиції у 
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навчання, освіту персоналу, тому що обидва ці види інвестицій сприяють підвищенню кваліфікації 
працівника: перший – в процесі трудової діяльності, другий – у закладах освіти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Сучасні підходи до розуміння людського капіталу 
 
У першому підході (потенціальний) відсутній єдиний показник людського капіталу і навіть окремі 

його елементи визначаються різнорідними показниками, що не дає можливість формування 
інтегрального показника та формулювання однозначних висновків. 

У цьому відношенні другий (інвестиційний) підхід має перевагу. По будь-якій складовій 
людського капіталу зажди мають місце інвестиції з боку держави, підприємств або самих працівників, 
наприклад, інвестиції у навчання, оздоровлення, отримання досвіду роботи. І саме ці складові 
доцільно застосувати для оцінки використання трудових ресурсів в якості показника результативності 
управлінського персоналу. А щоб забезпечити якість вимірювання, необхідно враховувати досвід 
економічної науки і практики управління підприємством. 

Концепція результативності припускає використання широкого кола критеріїв, індикаторів, 
вимірників, показників, що найкращим чином характеризують діяльність підприємства. Інвестиційний 
підхід до визначення людського капіталу дозволяє враховувати не тільки реалізовані, а й потенційні 
спроможності виробничого персоналу (професійні, технічні, технологічні тощо), які можуть бути задіяні 
у перспективі. Це дозволяє певним чином враховувати тенденції подальшого розвитку виробництва. 

На наш погляд, доцільно ввести ще один рівень дослідження людського капіталу – рівень посади 
працівника. При оцінці виконання конкретних функцій працівника та визначення людського капіталу на 
рівні посади доцільно використовувати поняття «людський капітал на рівні посади», тобто сформований в 
результаті інвестицій та накопичений людиною запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які 
необхідні для виконання функцій, безпосередньо пов’язаних з даною посадою. 

При цьому, у одного працівника може бути одночасно декілька людських капіталів для різних 
посад (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структура людського капіталу працівника на рівні посади 
 
Вважаємо, найбільш повним визначенням «людський капітал» є визначення, надане у роботі 

[14]: «Людський капітал – це сформований в результаті інвестицій та накопичений людиною певний 
запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які відповідно використовуються в процесі 
праці та сприяють зростанню його продуктивності та заробітку». Це визначення поєднує в собі обидва 
підходи до розуміння поняття «людський капітал», визначаючі при цьому, що саме інвестиції є 
проявом людського потенціалу та людського капіталу. 

В Україні, нажаль, не завжди визнають людину об’єктом капітальних вкладень з властивістю 
збільшувати вартість у процесі виробництва. Але дослідження західної економічної школи в рамках 
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теорії людського капіталу переорієнтовує просте використання трудових ресурсів до системи 
ефективного управління персоналом. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, інвестиційний підхід до визначення людського 
капіталу має низку переваг. По-перше, інвестиції у людський капітал завжди можуть бути визначені на 
підставі об’єктивних вартісних показників. По-друге, показники інвестицій будь-яких видів є 
однорідними, мають єдину одиницю виміру, а отже, можуть використовуватись для формування 
інтегрального показника людського капіталу. Отже, інвестиції є універсальним показником як 
складових людського капіталу, так і його величини в цілому. 
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АГРАРНИЙ РИНОК УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Формування та ефективне функціонування товарного ринку в державі 

забезпечує передумови для інтенсивного розвитку всіх галузей економіки та сфер суспільного життя. У 
Законі України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» пріоритетність 
розвитку агропромислового комплексу та соціального розвитку села в національній економіці 
зумовлюється винятковою значущістю та незамінністю вироблюваної продукції сільського господарства в 
життєдіяльності людини і суспільства, потребою відродження селянства як господаря землі, носія моралі 
та національної культури [1]. Тому сьогодні основною метою аграрних перетворень є створення умов для 
розвитку ефективного, високопродуктивного і конкурентного агропромислового сектора, що, в цілому, 
сприятиме економічному зростанню та підвищенню добробуту населення країни. Вирішення цього 
важливого завдання неможливе без ефективного розвитку та урегульованості аграрного ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективного розвитку інфраструктури 
аграрних ринків, їх урегульованості змістовно досліджуються такими науковцями як В. Андрійчук, 
Т. Богомолова, В. Бойко, О. Гудзинський, М. Дем’яненко, О. Єрмаков, Ю. Коваленко, Ю. Лупенко, 
П. Макаренко, О. Могильний, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, В. Юрчишин та ін. Певну значимість у 
розв'язанні специфічних проблем державного регулювання мають роботи відомих учених-економістів 
В. Благодатного, В. Амбросова, В. Геєця, П. Гайдуцького, І. Лукінова, С. Мочерного, Б. Пасхавера, 
Н. Прокопенка, А. Лисецького, О. Шпичака та ін. Аналіз результатів досліджень засвідчує необхідність 
подальшого удосконалення питання сучасного розвитку інфраструктури аграрного ринку закономірностей 
та принципів його функціонування. Саме це і зумовило напрямок даного дослідження.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану аграрного ринку України та 
визначення напрямків удосконалення його інфраструктури та стратегічних розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні довгострокові пріоритети розвитку 
аграрного ринку України визначаються, в першу чергу, як задоволення потреб країни у власному 
продовольстві і формування запасів продовольства, необхідних для економічної безпеки країни, а також 
відродженні експортного потенціалу України і повернення їй ролі світового експортера основних видів 
сільськогосподарської продукції. Розвиток ринкових відносин в АПК в значній мірі визначається структурою 
ринку, тобто внутрішньою будовою, розташуванням, співвідношенням його окремих елементів. Вона 
визначається багатьма факторами, серед яких найважливішими є форми власності і господарювання, 
кількість товаровиробників і покупців, типи виробленої продукції, ступінь контролю над цінами, бар’єри 
входу в галузь і виходу з неї, рівень розвитку економічних відносин, державна політика.  

Розглянемо, що представляє собою інфраструктура аграрного ринку. Переважно до неї 
відносяться суб’єкти господарювання і види діяльності, що задіяні у процесі товарного обміну і які 
забезпечують функціонування аграрного ринку. Схиляємось до думки тих дослідників, які 
притримуються бачення, що інфраструктура ринку – це ті матеріальні активи (потужності), а також 
послуги, що надаються у розпорядження суб’єктам господарювання і сприяють вирівнюванню їх 
позиції на ринку, а також стимулюють підвищення економічної ефективності [3]. Тобто, якщо виробник 
аграрної продукції є навіть невеликим за розміром, але має доступ до розвиненої ринкової 
інфраструктури, він може мати вільний доступ до ринку, а відповідно, і можливість донести свою 
продукцію до кінцевого споживача на рівні з великим виробниками. При цьому, підтримка конкуренції 
між суб’єктами інфраструктури сприяє її розвитку і зниженню вартості послуг до рівня отримання 
нормальної норми прибутку на вкладений капітал, тобто до рівня найменш можливої але економічно 
доцільної ціни. Якщо ж ринкова інфраструктура розвинена недостатньо або має низьку ефективність, 
то суттєві переваги матиме великий учасник ринку. Аграрний ринок країни охоплює безпосередніх 
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виробників, споживачів сільськогосподарських товарів і представників ринкової інфраструктури – 
посередників. Суб'єкти аграрного ринку – це виробники у сільському господарстві України, де 
представлені всі три типи сільськогосподарських виробників, що існують у світі: 

- крупні ферми. В Україні кількість сільськогосподарських підприємств становила у 2011 р. понад 
12 тис., середня площа сільськогосподарських угідь – 18 га; 

- малі і середні ферми середнього типу, інтегровані у світове сільське господарство, що 
переважають у структурі сільського господарства ЄС. В Україні цей тип тільки формується на основі 
43 тис. селянських фермерських господарств із середнім розміром близько 6,5 га.; 

- традиційні підсобні сімейні господарства, яких у світі налічується близько 500 млн. [2]. В Україні 
земельні ділянки мають 62,4% домогосподарств, а у сільській місцевості – 98,7%. Середній розмір 
особистих селянських господарств в Україні становить 0,5 га; вони виробляють основну частку 
плодоовочевої продукції та картоплі, понад половину – м'яса, молока та яєць. 

Із загальної кількості підприємств близько 15 тис. становлять господарські товариства, приватні, 
державні та інші підприємства і кооперативи (крім фермерських господарств), з яких 15,8 % 
підприємств мають площу до 100 га, 17,3 % – від 100 до 500 га, 11,2 % – від 500 до 1000 га, 14,1 % – 
від 1000 до 2000 га, 18,8 % – понад 2000 га. Середній розмір одного господарства становить 1169 га 
сільськогосподарських угідь [2]. 

Як правило, всі перелічені типи співіснують у країнах з розвиненою ринковою економікою.  
Важливого значення в аграрному секторі економіки набуває вертикальна і горизонтальна інтеграція. 

Недосконалість ринків, високі транзакційні витрати, відсутність гарантій виконання контрактів зробили 
вигідною заміну ринку вертикальною інтеграцією. Вертикальна інтеграція суб'єктів ринку представлена 
агрохолдингами. Вони є найбільш ефективним суб'єктом аграрного ринку на сучасному етапі [3]. Досить 
активно йде процес укрупнення господарств, земля переходить від сільськогосподарських підприємств до 
холдингів. Поки що основний механізм переходу землі – це оренда земельних часток. Успішно 
функціонують на Тернопільщині представники цього типу сільськогосподарських підприємств – 
агрохолдинги група компаній «Мрія», «Лендком», «Агроподсервіс», «Дзвін» та інші. Формування й активний 
розвиток крупних аграрних формувань, які мають в обробітку десятки і навіть сотні тисяч гектарів землі 
(зокрема, агрохолдингова група компаній «Мрія» сягнула показника понад 300 тис. га землі), величезні 
обсяги виробництва і продажу продукції мають під собою низку причин. Такі структури володіють 
перевагами із залучення значних обсягів фінансування, при веденні переговорів із постачальниками 
ресурсів, досягненні ефекту масштабу виробництва. Слід відзначити, що продуктивність великотоварних 
підприємств значно вища, ніж у середньому по підприємствах. Так, 1,3 тис. виробників зернових і 
зернобобових культур з обсягом виробництва понад 5,0 тис. тонн кожний отримали з кожного гектара на 
9,8 ц продукції більше, ніж у середньому по аграрних підприємствах України [1]. Ефективність виробництва 
великих агрофірм зумовлена не тільки перевагами крупного товарного виробництва з повним циклом 
виробництва, переробки і маркетингу, але, не в останню чергу, пов’язана з особливостями чинного 
законодавства, що дозволяє сплачувати фіксований сільгоспподаток підприємствам, які виробляють 
власними силами понад 50% (з 2011р. – 75%) реалізованої сільськогосподарської продукції, і дозволяє 
експортерам повертати ПДВ [7].  

Складовими елементами інфраструктури аграрного ринку є також наступні види діяльності та окремі 
учасники ринку: оптова і роздрібна торгівля, біржі, збутові кооперативи, виставки і ярмарки, торгові доми, 
інформаційно-аналітичні агенції, системи транспортування і зберігання аграрної продукції і, безумовно, 
державне регулювання [6]. Це пояснюється тим, що державне регулювання відповідає багатьом критеріям 
інфраструктури і може призводити до погіршення або покращення виконання аграрним ринком своїх 
функцій, створюючи умови і надаючи відповідні послуги учасникам ринку. 

Ефективність виконання зазначених ринкових функцій вимірюється, в першу чергу, найменшими 
витратами, пов’язаними з просуванням товарів від виробника до споживача, а також наданням послуг, 
яких потребують споживачі. Вони виникають незалежно від того, хто це здійснює – аграрний виробник, 
посередник, маркетинговий кооператив, експортер, компанія оптової або роздрібної торгівлі. Сьогодні 
в Україні висока вартість інфраструктури формується фізичною інфраструктурою ринку, а також 
регулюванням ринку, тому важливим є розвиток даних складових [6]. 

Оскільки ціна реалізації продукції фактично є орієнтиром для створення конкурентоспроможної 
стратегії аграрного підприємства, то важлива роль в організації аграрного ринку належить інституціям 
ринкової інфраструктури, які покликані виконувати функції генераторів ринкових цін: біржам, торговим 
домам, аукціонам, фірмовим магазинам тощо. Ринкова інфраструктура повинна генерувати цінові 
сигнали як результат взаємодії попиту та пропозиції. Чим точніше ціни відображають взаємодію 
попиту та пропозиції, тим правильнішими будуть i управлінські рішення, які приймають суб’єкти 
ринкових відносин та органи державного регулювання [5]. Стан біржової торгівлі, необхідно визнати, 
вимагає значного покращення. Хоча перші постанови Кабінету Міністрів з питань організації біржового 
ринку сільгосппродукції з'явилися ще у 1995 р., система аграрних товарних бірж практично не 
працювала на обслуговування сільгоспвиробників. Однак, останнім часом значними обсягами зростає 
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кількість сільськогосподарської продукції, яка продається через біржі, а великі мережі супермаркетів 
та переробних підприємств започатковують тісні зв’язки з агровиробниками і пропонують досить високі 
закупівельні ціни за продукцію належної якості. Але переважна більшість біржових угод є оптовими, 
хоча сільгоспвиробникам конче необхідно укладання форвардних і, особливо, ф’ючерсних угод, які 
гарантують суб’єкту господарювання продаж продукції за затвердженими цінами у визначені терміни і 
в означених обсягах. Тобто, за умови укладання ф’ючерсних угод аграрні підприємства страхують свої 
ризики, що пов’язані зі зміною цін на ринку, тим самим підвищуючи власну конкурентоспроможність 
[8]. Причиною відсутності неоптової торгівлі є той факт, що при укладанні форвардного контракту 
покупець продукції вимагає забезпечення гарантій його виконання шляхом надання постачальником 
(виробником) ліквідної застави. А виробник у більшості випадків надати його не в змозі. 

Однією з основних проблем ефективного функціонування аграрного ринку є невирішеність 
тривалого зберігання товарних партій, а також неможливість комплектувати достатньо великі для продажу 
на більш високому рівні ринкової інфраструктури товарні партії безпосередніми товаровиробниками. Це 
створює умови для функціонування закупівельних підприємств та більш потужних торгових операторів, що 
негативно впливає на прибутки сільськогосподарських товаровиробників. 

Особливістю сільськогосподарського виробництва є його сезонність. У певних межах її можна 
згладжувати шляхом виготовлення продуктів, які мають неоднакові час виробництва і робочий період. 
Науково-технічна революція здійснюється на основі ринкових механізмів, що у сільському господарстві 
передбачає не просто використання техніки, а створення системи машин та застосування досягнень 
біотехнології. А тому, перш ніж розпочинати процес вироблення сільськогосподарської продукції, слід мати 
перед собою орієнтири щодо її ціни та термінів і способів реалізації продукції. 

Ще одним вкрай необхідним елементом інфраструктури аграрного ринку, що має сприяти 
підвищення конкурентоспроможності підприємств, є його комунікаційне та інформаційне 
обслуговування. До системи комунікацій належать транспортна, телефонна, радіотелефонна, 
телевізійна і комп’ютерна системи, які забезпечують підприємницьку діяльність розосереджених у 
просторі сільськогосподарських підприємств та індивідуальних сільських товаровиробників. Тому 
необхідно розвивати в країні створення Національної системи розповсюдження сільськогосподарських 
знань та інформації. Аграрний ринок не може розвиватися без вирішення проблеми своєчасної 
доставки продукції, виробленої у сільському господарстві, до місць її зберігання, пакування, 
тарування, переробки і споживання. Будівництво доріг для переміщення величезних товарних потоків 
сільськогосподарської продукції, як і розвиток телефонної, радіотелефонної, телевізійної систем 
зв’язку в сільській місцевості потребує реальної державної підтримки. 

Важливою умовою в Україні, яка прагне вирішувати існуючі проблеми ефективного 
функціонування аграрного ринку є підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами. Сьогодні кошти, що виділяються на підготовку кадрів, в основному, 
стосуються лише оплати праці та видатків на споживання. На розвиток аграрних навчальних закладів 
в Україні на протязі останніх років кошти практично не виділяються. Безперечно, що без 
висококваліфікованих спеціалістів у сфері сільського господарства розвиток аграрно-промислового 
ринку відбуватись не може. 

Як вже зазначалось, що одним із пріоритетів розвитку аграрного ринку є відродження експортного 
потенціалу України на основі шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних 
підприємств. Тому головною метою заходів державної підтримки галузі має стати підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняного аграрного виробництва, що стане головним чинником посилення 
позицій України на світових ринках продовольства в умовах їх рецесії й поглиблення фінансової кризи. 
Розв’язання визначених проблем створить сприятливі умови для розвитку інфраструктури аграрного 
ринку, покращить цінову кон’юнктуру та фінансовий стан аграрного сектору. 

Висновки з даного дослідження. Сутність ефективного аграрного розвитку полягає у тому, 
щоб сформувати умови для забезпечення розгорнутого типу відтворення всіх галузей і сфер 
аграрного ринку, забезпечити дотримання інтересів, споживачів і держави. Сільськогосподарське 
виробництво має значну низку проблем, але, на наш погляд, ці проблеми можуть бути не такими 
болісними, якщо буде створена ефективна мережа руху аграрної продукції від виробника до 
споживача, що забезпечуватиме паритетність економічних інтересів виробників, переробників і 
кінцевих споживачів на основі використання досягнень сучасного менеджменту, логістики, 
ефективного маркетингу та фінансової обґрунтованості. Отже, для успішного збуту виробниками 
аграрної продукції необхідно, перш за все, на державному рівні створити умови для розвитку біржової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією, а особливо – для укладення ф’ючерсних і форвардних 
контрактів, створення дієздатних оптових ринків сільськогосподарської продукції та інтенсифікації 
процесів комунікаційно-інформаційного забезпечення діяльності агровиробників. Для реалізації 
експортного потенціалу аграрних підприємств необхідно створити умови для залучення іноземних 
інвесторів, сприяти технічному і технологічному переоснащенню потужностей для виробництва 
експортної продукції, закріпитись на традиційних та освоювати нові ринки збуту.  
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНО-

КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. Пошуки раціональної моделі виживання і подальшого розвитку 

сільськогосподарського підприємництва в умовах мінливої кон'юнктури ринку та низької купівельної 
спроможності населення обумовлюють зростання ролі диверсифікації виробництва як фактора 
підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках. Оптимальне 
формування стратегії і тактики сільськогосподарських підприємств і їх об'єднань визначають тип 
диверсифікації, особливості спеціалізації, концетрації і інтенсифікації виробництва. Разом з тим, у 
вітчизняній теорії управління економікою проблеми диверсифікації залишаються недостатньо 
дослідженими, що стримує реалізацію резервів і підвищення ефективності аграрного виробництва. 

Визначення поняття «диверсифікація» походить від слів «diverus» – різний і «facere» – робити 
(латин. походження), а також англійського слова «diversification», що означає різноманітність, безліч 
форм, дій або станів, розширення напрямів виробничої діяльності, інвестування у різні сфери бізнесу 
для забезпечення економічної безпеки. Сутність диверсифікації у сільському господарстві полягає в 
тому, що вона надає можливість підприємствам, різним за організаційною формою та власністю, 
пристосуватися до існуючої кон'юнктури ринків, які швидко піддаються змінам попиту і пропозиції. З 
економічної точки зору, це одночасний розвиток декількох, пов'язаних і не пов'язаних між собою 
технологічних видів виробництв, розширення різного видового складу і асортименту 
сільськогосподарської продукції і продуктів харчування з неї.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва проводили такі вітчизняні науковці як В. Андрійчук, М. Корецький, 
А. Шепіцен, В. Борисова, Н. Маслак, І. Міхаліна, Н. Бурчак та ін. Аналізуючи їх підходи до визначення 
сутності диверсифікації, можна стверджувати, що єдиної точки зору щодо шляхів її розвитку в умовах 
ринку немає. На думку окремих вчених [1; 2], диверсифікацією сільськогосподарського виробництва є 
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розширення асортименту, зміна продукції, освоєння нових видів виробництв, отримання економічної 
вигоди з урахуванням екологічних та соціальних потреб суспільства. Інші автори розглядають 
диверсифікацію виробництва як засіб управління фінансовими ризиками, тобто як один із напрямів 
стратегічного розвитку підприємств [3; 4]. 

В. Андійчук у сільськогосподарському виробництві виділяє галузеву і продуктово-асортиментну 
диверсифікації [5]. За його визначенням, галузева диверсифікація – це збільшення сукупності 
функціонуючих на підприємстві галузей, які технологічно не пов'язані між собою. Під продуктово-
асортиментною диверсифікацією він розуміє розширення асортименту продукції, яка випускається на 
підприємстві. Російський економіст І. Голубов, конкретизуючи функції диверсифікації, зводить її до 
тріади: «…Цель – максимизация прибыли; стратегия – ценовая конкуренция; организационное 
средство – минимизация издержек, предполагающая переход к принципиально новой стратегии; 
стратегия инновационной конкуренции – новый товар, новая технология, новый источник сырья, 
новый тип организации» [6].  

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення різних видів та напрямків 
диверсифікації, дослідження її особливостей у сільськогосподарському виробництві, обґрунтування 
необхідності формування стратегії диверсифікації як шляху підвищення конкурентоспроможності 
підприємств АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах загострення проблем збереження і 
розвитку значної частини сільських територій, скорочення обсягів і низького рівня доходності 
сільськогосподарського виробництва, диверсифікація стає джерелом додаткового доходу для 
товаровиробників аграрного сектору, жителів села і сприяє комплексному розвитку сільських 
територій. Особливо важливим резервом економічного поштовху у розвитку сільського господарства в 
сучасних умовах стає відродження і розширення галузі тваринництва, розвиток промислових 
виробництв сільськогосподарськими виробниками, що перетворюється у своєрідного економічного 
донора аграрного виробництва.  

Досвід аграрних регіонів України та зарубіжних країн свідчать, що диверсифікація 
сільськогосподарського підприємництва шляхом створення інтегрованих структур у формі 
агропромислових кластерів на основі функціонуючих великих сільськогосподарських, переробних і 
обслуговуючих підприємств сприяють розширенню асортименту виробленої продукції і підвищенню 
ефективності виробництва.  

Великі і середні сільськогосподарські підприємства мають у своєму розпорядженні необхідний 
потенціал для диверсифікації виробництва у промисловості, транспорті, будівництві, сервісі, туризмі, і, 
тим самим, на відміну від дрібних підприємств і фермерських господарств, мають можливість долати 
перепони проникнення на нові ринки. Це свідчить про необхідність створення в АПК нових 
інституціональних форм – диверсифікованих сільськогосподарських організацій, функціонуючих на 
основі кооперації, інтеграції і диверсифікації, що, на нашу думку, може створювати міцний фундамент 
сучасної економіки сільських територій. 

Багатофункціональність сільського господарства передбачає комплексне і ефективне 
використання ресурсів в економіці, яке безпосередньо пов'язане з широкою диверсифікацією, а 
розподіл потужностей і капіталів по інших галузях, у тому числі і технологічно не пов'язаних одне з 
одним, виявляється найбільш вагомим джерелом підвищення ресурсовіддачі. 

Прискорений розвиток несільськогосподарських видів діяльності передбачає не тільки 
залучення кваліфікованих трудових ресурсів села, а також безвідходне і комплексне використання 
інших видів ресурсів. Диверсифікована діяльність сільгоспорганізацій може забезпечити покриття 
збитків від основної діяльності шляхом отримання необхідного прибутку у споріднених побічних 
галузях. Рівень розвитку підсобної діяльності відображає диверсифікованість аграрної економіки, а в 
результаті – відновлення і розвиток сільських поселень. 

Досвід аграрних регіонів України та позитивний зарубіжний досвід в якості концептуальних напрямів 
диверсифікації і підвищення ефективності АПК регіону як сільської території, дозволяють прийти до 
наступного визначення. Диверсифікація сільськогосподарського бізнесу шляхом створення інтегрованих 
структур у формі агропромислових кластерів на базі великих сільськогосподарських і переробних 
підприємств сприяє розширенню асортименту випущеної ними продукції. У даний час наявні виробничі 
потужності низки підприємств молочної і м'ясної промисловості використовуються не на повну потужність. 
Зниження їх завантаження супроводжується вивезенням з регіонів сільськогосподарської сировини і 
необґрунтованим завезенням на споживчий ринок значної кількості продуктів харчування із зарубіжжя, що 
призводить до недовикористання ресурсного потенціалу національного виробництва, створення 
соціально-економічних проблем села, і по суті, знищення економіки села. 

Важливим проявом напрямів і форм диверсифікації слід вважати агропромислову інтеграцію, 
коли сільськогосподарські підприємства комплексно розвивають виробництво різних видів 
сільськогосподарської продукції. Як форма розвитку виробництва, з допомогою якої великі 
сільськогосподарські підприємства стабілізують свої прибутки, стає поєднання виробництва 
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рослинницької і тваринницької продукції. Про ефективність господарювання сільськогосподарських 
підприємств за показником продуктивності праці та рівнем оплати працівників в залежності від питомої 
ваги продукції тваринництва в загальному обсязі виробництва свідчить групування областей України 
за цими показниками (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Групування областей України за часткою продукції тваринництва 
у загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції* 

            
Групи областей за 
питомою вагою 
продукції тварин- 

ництва у 2010 р., % 

Питома вага 
продукції 
тваринни-
цтва, % 

Продуктивність 
праці 

сільгоппраців-
ників, тис.грн. 

Середньомісячна 
зарплата 

працівників,  
тис. грн. 

Формула формування валової продукції 
сільського господарства у порівняльних 
цінах 2005 р. за період 2006 – 2010 р.р. 

I група 67 – 58 % 

Черкаська 67,0 128,9 1608 y=0,06x1+14,7x 2 +46,8 x 3 + 1,8 x 4  

Івано-Франківська 65,0 99,1 1586 y=-0,38x1+0,78x 2 +5,6 x 3 +0,9 x 4  

Київська 59,0 80,1 1820 y=-0,04 x1+7,5x 2 +16,5 x 3 +2,2 x 4  

Донецька 58,6 67,0 1742 y=0,6 x1 -0,7x 2 +15,6 x 3 +1,6 x 4  

Львівська 58,0 89,4 1517 y=0,53x1  -0,5x 2 +9,4 x 3 +8,1 x 4  

Всього по I групі 62,7 92,9 1655 y=1,5x 1  -1,5x 2 + 105,2 x 3 +39,4 x 4  

II група 57 – 32 % 

Дніпропетровська 56,6 85,5 1577 y=0,12x1+9,8x 2 -108,6x 3 -53,4x 4  

АР Крим 51,8 57,7 1580 y=1,02x1 -21,8x 2 +15,4x 3 -23,2 x 4  

Чернівецька 52,2 62,2 1554 y=1,36 x1+0,4x 2 -5,6x 3 -1,4 x 4  

Закарпатська 50,0 48,1 1410 y=-2,7 x1 -117x 2 +7,4x 3 +0,4 x 4  

Луганська 46,6 54,6 1497 y=0,31 x1+3x 2 +1,3x 3 -1,3 x 4  

Харківська 42,9 57,9 1484 y=0,12 x1 -2,3x 2 -34,1x 3 -3,8 x 4  

Рівненська 39,3 49,9 1351 y=-0,48 x1 -0,3x 2 -37,4x 3 +6,2 x 4  

Чернігівська 34,2 43,7 1216 y=0,27x1 -0,12x 2 -7,7x 3 +0,18 x 4  

Волинська 33,0 55,9 827 y=0,86 x1+0,35x 2 -9,5x 3 -5,1 x 4  

Запорізька 32,0 55,7 1375 y=0,21x1+0,94x 2 -1,37x 3 -0,64 x 4  

Всього по II групі 34,3 57.2 1387 y=0,5x 1 -1,7x 2 +16,3x 3 -5,5 x 4  

III група нижче 32 % 

Полтавська 30,0 53,0 1347 Y=0,4x1 -0,23x 2 -15,2x 3 -0,9x 4  

Сумська 28,2 48,1 1305 Y=0,37x1+0,06x 2 -5,7x 3 +0,16x 4  

Житомирська 27,6 43,0 1232 Y=3,4x1+ 4,2x 2 -29,5x 3 -9,1x 4  

Хмельницька 25,0 67,9 1317 Y=0,59x1+0,32x 2 -19x 3 -0,95x 4  

Херсонська 14,8 63,8 1395 Y=0,5x1+0,68x 2 -27x 3 -5,7x 4  

Тернопільська 19,2 65,4 1278 Y=0,33x1+0,03x 2 +1,8x 3 -6,1x 4  

Вінницька 19,0 66,3 1307 Y=0,55x1 -0,02x 2 +3x 3 -3,2x 4  

Миколаївська 15,8 55,4 1299 Y=0,53x1+0,54x 2 +3,8x 3 -0,1x 4  

Одеська 13,0 47,3 1075 Y=0,46x1 -0,4x 2 -9,5x 3 +0,9x 4  

Кіровоградська 12,0 49,9 1272 Y=0,68x1+0,24x 2 +23,7x 3 +0,33x 4  

Всього по III групі 20,3 54.5 1283 Y=0,9x 1 -1,8x 2 -25,8x 3 +11x 4  

*Джерело: Складено авторами з використанням даних статистичного збірника "Регіони України", Ч. II. – 783 с. 
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Показники групування свідчать, що ефективність виробництва за показниками продуктивності 
праці працівників сільськогосподарських підприємств областей з часткою тваринництва у загальному 
обсязі валової продукції 67-58 % вища у півтора рази у порівнянні з цим показникам у групі областей з 
часткою тваринництва, нижчою за 58 %. 

Досягнення високої продуктивності праці за рахунок поєднання виробництва рослинницької і 
тваринницької продукції дає можливість працівникам сільськогосподарських підприємств областей з 
часткою продукції тваринництва понад 58 % отримувати середню заробітну плату на 20-30 % вищу, 
ніж група областей з нижчою часткою тваринництва у вартості валової продукції сільського 
господарства. 

Намагання сільськогосподарських підприємств з низькою часткою продукції тваринництва 
виживати за рахунок виробництва соняшника і ріпаку дає можливість дещо підвищувати виручку від 
реалізації продукції і рентабельність виробництва, але це не сприяє підвищенню продуктивності праці 
і заробітків працівників. Більше всього тут спрацьовує механізм моделі В. Леонтьева «затрати-
випуск», за якої внутрішня структура виробництва, а також взаємозв'язок ресурсів і готової продукції 
характеризуються залежністю випуску продукції від витрат виробничих ресурсів [7]. Цей механізм 
можливо використати при побудові не тільки макросистем національного господарства у цілому, а й 
мікросистеми окремої адміністративної області, району, підприємства. 

Вихідними даними мікросистеми є досягнутий обсяг виробництва продукції, збалансована 
структура всього комплексу витрат, необхідних для того, щоб виробляти прогнозований обсяг 
продукції. Параметрами збалансованої ресурсами системи є коєфіцієнти затрат на виробництво 
продукції.  

Модель «затрати-випуск» слугує вирішенню двоїстої мети: статистичної і аналітичної. По-перше, 
це забезпечує детальний аналіз процесу виробництва і використання виробленої продукції, а також 
доходів, отриманих у результаті виробництва. По-друге, створюється основа моделювання 
економічної ситуації на основі коефіцієнтів витрат ресурсів, з використанням яких формується 
кінцевий результат. 

Для виявлення впливу диверсифікації на ефективність діяльності сільськогосподарських 
підприємств областей України за рахунок поєднання рослинницької і тваринницької галузей, з 
використанням програми Mathcad [8] здійснено розрахунки кореляційно-регресійної залежності 
формування валової продукції сільського господарства у порівняльних цінах 2005 р. за період 2006 – 
2010 років. Результат розрахунків наведено у колонці 5 таблиці 1. 

Для побудови моделі використана формула функціональної залежності результативного показника 
(незмінного фактора) від ресурсних показників (змінних факторів) у динаміці за 2006-2010 рр: 

                                Y = x 1+ x 2 + x 3 + x 4 + �, де                                          (1) 

Y – виробництво валової продукції сільського господарства у порівняльних цінах 2005 р.; 
x1  – валове виробництво зерна в розрізі областей України, тис. т; 

x 2  –виробництво соняшника або цукрових буряків у залежності від зональних особливостей 
областей, тис. т; 

x 3  – валове виробництво м'яса в динаміці, тис. т; 

x 4  – валове виробництво молока, тис. т. 
У проведених кореляційно-регресійних розрахунках формування валової продукції сільського 

господарства у залежності від обсягів виробництва зерна, соняшника, цукрових буряків, м'яса, молока 
чітко прослідковується позитивна тенденція щодо зростання продуктивності праці і середньомісячних 
заробітків працівників в регіонах, де у середньому питома вага продукції тваринництва у загальному 
обсязі виробництва знаходиться в межах 67-58 % (I група – Черкаська, Івано-Франківська, Київська, 
Донецька, Львівська).  

У групі областей із середньою питомого вагою тваринництва у 34,3 % продуктивність праці 
знижується на 35,7 тис. грн. і заробітна палата на 268 грн. відповідно, а у групі із середньою питомою 
вагою тваринництва у 20,3 % ці показники знижуються відповідно до 38,4 тис. грн. і 372 грн.  

Висновки з даного дослідження. Результати дослідження впливу диверсифікації 
сільсьгосподарського виробництва за рахунок поєднання виробництва рослинницької і тваринницької 
продукції свідчать, що розвиток диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств сприяє 
не тільки забезпеченню зайнятості населення в умовах реструктиризації економіки, а й впровадженню 
інновацій, раціональному використанню ресурсного потенціалу села, забезпеченню його стратегічного 
розвитку. 
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За допомогою диверсифікації однорідних або суміжних виробництв сільськогосподарські 
підприємства шляхом поєднання виробництва рослинницької і тваринницької продукції стабілізують і 
підвищують ефективність виробництва у цілому. Необхідно також враховувати, що кожне робоче 
місце у тваринництві створює три- п'ять робочих місць у рослинництві, що особливо важливо в умовах 
реформування економіки. На основі розвитку диференційованого сільсьгосподарського виробництва 
створюються сприятливі умови ефективного використання наявного виробничого потенціалу і 
інвестицій, що сприяє перетворенню сільськогосподарських підприємств у високоефективні 
багатофункціональні господарства з високою зайнятістю і рівнем доходів місцевого сільського 
населення. 
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Постановка проблеми. Одним з ключових завдань, які стоять перед медичною установою є 

прийняття своєчасних та адекватних рішень щодо ефективного використання запасів, тому 
необхідною умовою стає проведення аналізу і визначення факторів, які впливають на раціональне 
використання запасів у діяльності установи. Особливістю запасів є те, що вони під час надання 
медичних послуг повністю використовуються, і для кожного наступного циклу необхідні нові. Для 
забезпечення безперебійної роботи лікарні на її складах повинні завжди знаходитись запаси в межах 
норм, передбачених потребами лікувального закладу. І хоча утримання запасів пов’язане з певними 
витратами, установа змушена це робити. Підставами для цього є: 

-  імовірність порушення встановленого графіка постачання лікарських засобів, продуктів 
харчування та інших запасів, адже для медичних закладів це особливо актуально, оскільки їх 
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діяльність має безперервний цикл; 
-  зниження чутливості до коливання цін під час надходження медикаментів за 

зовнішньоекономічними договорами; 
-  можливість своєчасного реагування на сезонні коливання цін при купівлі продуктів 

харчування; 
-  знижки при купівлі великої партії запасів можуть стати причиною створення додаткової 

кількості медикаментів та продуктів харчування; 
-  витрати на пошук нового постачальника, переговори, відрядження, проведення сертифікації 

якості медичних препаратів тощо; 
-  спрощення процесу управління виробничими запасами бюджетної установи. 
Особливістю функціонування запасів у невиробничій сфері є те, що в міру їх використання вони 

повністю вибувають із обороту. Слід зазначити, що частка споживання запасів у невиробничій сфері у 
загальному обсязі витрат значно нижча, ніж у виробництві. Однак, матеріали у бюджетних установах, 
як і в сфері матеріального виробництва, відіграють одну з важливих ролей у забезпеченні нормальної 
їх діяльності, належної якості надаваних послуг і виконуваних робіт. Повне й своєчасне забезпечення 
установ запасами є важливою умовою виконання ними своїх функцій [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем методології та організації 
бухгалтерського обліку, аналізу та контролю запасів присвячено праці багатьох вітчизняних 
економістів: П. Атамаса, Р. Джоги, І. Дзьобка, М. Білухи, Ф. Бутинця, А. Бєлова, І. Житньої, 
В. Івахненка, Л. Костирка, Є. Мниха, С. Огієнка, В. Рудницького, С. Свірко, М. Чумаченка, О. Яремко та 
інших [7]. 

Не дивлячись на розробку низки теоретичних і практичних положень щодо обліку, аналізу і 
контролю запасів бюджетних установ, недостатньо уваги приділяється проблемам їх сутності і 
визнання. Проте, ці питання набувають особливої актуальності з огляду на поширення ринкових 
відносин у медичних установах України та реформування вітчизняної облікової системи.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка практично значимих пропозицій 
щодо вдосконалення методики аналізу в процесі ефективного управління запасами медичних установ 
з урахуванням вимог чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз запасів здійснюють з метою підвищення 
ефективності їх використання. Зазначений аналіз здійснюють за такими напрямами: аналіз складу та 
структури запасів; оцінка потреби бюджетної установи в запасах; аналіз джерел формування запасів; 
оцінка маневрування запасами; аналіз збереження та ефективного використання запасів установи; 
аналіз оборотності запасів за звітний період.  

Врахування факторів впливу на управління запасами дає можливість покращити результат 
діяльності медичної установи. Вплив факторів на процес управління запасами відбувається як ззовні, 
так і внутрішньо. Розглядаючи різні підходи до управління запасами, необхідно виділити окремо 
процес планування запасів, організацію складського господарства та мотивування працівників 
складського господарства, контролювання та регулювання запасів. Вказані фактори дають можливість 
оцінити ефективність системи управління запасами медичної установи і комплексно врахувати усі 
позитивні та негативні сторони [3]. 

Величина й структура запасів повинна відповідати потребам медичної установи, що знаходить 
відображення в обсягах фінансування. Одним із загальних критеріїв ефективності використання 
запасів є наступний: поточні запаси повинні бути мінімальні, але достатні для успішної і безперебійної 
роботи бюджетної установи. 

Вихідними даними для аналізу запасів є показники статистичної та бухгалтерської звітності, 
матеріали спостережень, вибіркових обстежень, бухгалтерського обліку, планових та позапланових 
інвентаризацій, результати уцінки і таке інше.  

Для характеристики ефективності використання запасів лікарні застосовують систему 
узагальнюючих та індивідуальних показників. Абсолютні залишки запасів на дату складання балансу 
можуть змінюватися за рахунок двох факторів: кількості і вартості. Розрахунок впливу кількісного і 
вартісного факторів на зміну суми запасів кожного виду розраховують за методом абсолютних 
різниць. Для визначення причин росту залишків запасів проводять їх аналіз за однотипними групами в 
кількісних (натуральних) і вартісних величинах [2].  

Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління економікою 
медичної установи, вимагає нових підходів до визначення ефективності її діяльності. Однією із 
складових загальної ефективності діяльності лікарні є ефективне управління її запасами. Стан 
формування та використання запасів є визначальним для забезпечення ефективної та безперебійної 
діяльності лікувального закладу. Склад та структура запасів обумовлюють можливості медичної 
установи в ефективній організації лікувального процесу. 

Управління запасами лікарні, як правило, пов’язане з контролем фактичної наявності запасів на 
складах, що зумовлене невідкладною потребою у тих чи інших препаратах для забезпечення 
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життєдіяльності людини (пацієнта медичної установи). Формування політики управління запасами 
медикаментів лікарні базується на двох основних аспектах: фармакотерапевтичному і логістичному. 

З точки зору раціональної фармакотерапії, при визначенні асортименту медикаментів, з 
існуючого переліку лікарських препаратів вибір повинен бути зроблений на користь якісних ліків з 
доказаною ефективністю, а також раціонального формування другорядних препаратів із значною 
кількістю річного споживання медичним закладом.  

Логістичний аспект визначення пріоритетних груп медикаментів передбачає орієнтацію, 
головним чином, на частоту госпіталізацій і затратність медикаментозної терапії.  

Основними питаннями аналізу управління запасами є визначення їх необхідної та раціональної 
величини. У світовій практиці широкого застосування набула модель аналізу оптимального рівня запасів 
EOQ (Economic Ordering Quantity), яка полягає в визначенні такого рівня запасів, підтримання якого 
мінімізує сукупні витрати на управління ними. В основу зазначеного аналізу покладено організацію 
медичного забезпечення необхідними лікарськими препаратами, які забезпечують проведення 
раціональної і ефективної фармакотерапії, що у свою чергу неможливо без якісного визначення потреби 
лікарських засобів. Тобто, організація забезпечення установи медикаментами і перев’язувальними 
засобами підлягає правилам логістики сформульованими зарубіжними вченими як правило ,,7 R”. 

В плані реалізації логістичних функцій медичний заклад зможе вирішити такі завдання як: 
визначені об’ємні, просторові і часові параметри запасів, вартість зберігання одиниці запасу; 
налагоджену систему інформаційного моніторингу за станом запасів і контроль за їх нормованою 
кількістю; визначену реальну вартість та час виконання замовлення. 

Наступною складовою процесу управління запасами є сам аналіз запасів. Один із найбільш відомих 
методів його проведення – АВС аналіз. В основу даного аналізу закладено ,,правило Парето” відкрите у 
1897 році італійським економістом Вільфредо Парето, яке можна описати наступним чином: для більшості 
подій 80 відсотків наслідків слідує із 20 відсотків причин. Таким чином, раціональне управління 20 
відсотками причин дає контроль над 80 відсотками ситуації. Серед економістів правило Парето отримало 
назву ,,правило 80:20”, ,,або закон важливої меншості”. Застосування вказаного аналізу для медичної 
установи полягає у тому, щоб здійснити концентрацію ресурсів у критичній меншості [4]. 

АВС аналіз лікарні – це класифікація запасів, що розділяє запаси лікарських препаратів на три 
класифікаційні групи на основі їх вартості. Клас А – це до 20 відсотків загального обсягу лікарських 
препаратів, але вони становлять 70-80 відсотків від загальної вартості запасів медикаментів; клас В – це 
запас лікарських препаратів на які припадає середня величина річного обсягу запасів. Ці медикаменти 
можуть становити до 30 відсотків загального переліку найменувань медикаментів, і 15-20 відсотків 
загального обсягу вартості запасів медикаментів; клас С – це лікарські препарати, які складають не менше 
50 відсотків номенклатури медикаментів лікарні з річним обсягом затрат до 10 відсотків. 

У той же час, серед вчених-економістів немає єдиного підходу, щодо визначення первинності 
показників, які слід приймати за основу: номенклатуру запасів чи їх вартість. Внаслідок різноманітних 
хвороб та необхідної при цьому фармакотерапії існує велика ймовірність того, що медичний препарат 
може мігрувати з одного класу в інший. Внаслідок цього він може переміститись з класу А в клас В, а з 
часом в клас С, або взагалі може бути вилучений з практики застосування лікувальною установою. 
Для того щоб врахувати фактор випадковості використання того чи іншого лікарського препарату в 
комплексі з АВС аналізом, застосовують XYZ аналіз.  

XYZ аналіз – це модель, що здійснює оцінку стабільності певних процесів. У нашому випадку – це 
стабільність застосування тих чи інших  фармакотерапевтичних процедур при лікуванні пацієнтів лікарні.  

Клас Х – група медичних препаратів, яка користується високим попитом, і існує висока 
ймовірність їх незастосування в лікувальній практиці установи коливається в межах від 0 до 20 
відсотків. 

Клас Y – група медичних препаратів, яка користується стабільним попитом, і ймовірність їх 
незастосування в лікувальній практиці установи коливається в межах від 20 до 50 відсотків. 

Клас Z – група медичних препаратів, яка не користується стабільним попитом є нерегулярною в 
застосуванні, і ймовірність їх невикористання медичним закладом перевищує 50 відсотків. 

Необхідність класифікації ресурсів за ступенем важливості у процесі надання конкретної 
медичної послуги зумовлена тим, що рівень обслуговування може не досягнути 100 %, якщо у процесі 
матеріально-технічного забезпечення лікарні вибір зроблено на користь товарів медичного 
призначення неналежної якості чи медичних препаратів з недоказаною ефективністю. 

Для цього у світовій медичній практиці широкого застосування набув VEN-аналіз, який дозволяє 
класифікувати медичні препарати за ступенем клінічної значимості. Віднесення медичних препаратів 
здійснюється у відповідності з діючим переліком життєво необхідних і важливих лікарських препаратів. 
При використанні даного методу для прийняття адміністративних рішень відносно системи 
ефективного планування запасів допускається виділення трьох класифікаційних категорій:  

V – (Vital, життєво важливі), лікарські препарати, включені в перелік життєво необхідних і 
важливих лікарських препаратів; 
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N – (Non-essential, другорядні), лікарські препарати не включені в перелік життєво необхідних і 
важливих лікарських препаратів; 

E – (Essential, необхідні), визначається на підставі експертних оцінок спеціалістів медичних 
установ і використовується, головним чином, з фармакотерапевтичною метою [8]. 

Бізнес-процес ,,Забезпечення лікувального закладу медичними препаратами” складається з трьох 
взаємопов’язаних етапів, на першому з яких сформовано методичні підходи для вирішення поставленого 
завдання і визначені критичні параметри процесу. На другому етапі вирішуються завдання розподілу 
фінансування і шляхи придбання та постачання медичних препаратів. При цьому, пріоритетними повинні 
бути групи медичних препаратів, що відносяться до життєво важливих і необхідних та визначених на 
попередньому етапі проведеного АВС, XYZ і VEN аналізу, оскільки саме тут зосереджено найбільш 
затратні препарати та ті, що купують у великих обсягах. Третій етап є результативним, який дає змогу 
виконати прямі функції притаманні лікувальному закладу та отримати корисний ефект, який визначається 
у кількості та якості послуг отриманих пацієнтами за період їх перебування в лікарні. 

Висновки з даного дослідження. З метою підвищення ефективності управління запасами 
медичної установи слід зробити наступні висновки:  

1. Ефективність механізму управління запасами лікувального закладу залежить від якісного 
рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обґрунтованості його висновків. 

2. Аналіз запасів лікарні повинен бути направлений на виявлення резервів раціонального їх 
використання. Для цього необхідно вивчити динаміку запасів, фактори, що визначають їх розвиток, 
асортиментну структуру та обіг запасів, оцінити ефективність роботи з управління запасами та її вплив 
на діяльність медичного закладу. 

3. Застосування нових методів АВС, XYZ і VEN аналізів зумовлюють необхідність перегляду 
структури використовуваних медичних препаратів, відмови від придбання дорогих і другорядних 
лікарських засобів, перерозподіл вивільнених фінансових ресурсів між ключовими групами.  

4. Впровадження інструментів АВС, XYZ і VEN аналізу в діяльність установи дозволить 
підвищити ефективність використання бюджетних коштів та надає лікарні можливість впровадити у 
практичну діяльність модель процесного підходу до оптимізації забезпечення медичного закладу 
препаратами. 
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МІСЦЕ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ  
НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. За всіх часів зв’язок був і залишається однією з основних складових 

розвитку держави, яка втілює суспільні та громадські інтереси, поєднує усі сфери і галузі 
функціонування підприємств, установ, організацій, економічні і політичні свободи всередині країни та 
поза її межами. Стимулюючи людське спілкування за допомогою зв’язку, сучасні засоби комунікацій 
стають необхідною складовою соціальної згуртованості та культурного розвитку країни. 

До набуття Україною незалежності послуги зв’язку, включені до інформаційних, надавалися 
виключно державними установами та їх відділеннями і за повної монополізації галузі, відсутності 
інвестицій у розвиток і вдосконалення, залишалися незмінними протягом десятиліть. Різноманітність 
послуг зв’язку обмежувалась поштовими, телефонними та телеграфними послугами. Як і щодо більшості 
товарів і послуг на ті часи, актуальними залишались розширення їх асортименту, вдосконалення якості та 
умов надання. Попит на послуги зв’язку залишався високим, але обмеження пропозиції і монополістичне 
регулювання механізму їх надання спричинили занепад цього ринку на довгі роки. 

За роки незалежності України та виникнення приватних компаній, ринок послуг зв’язку набув 
такого широкого і швидкого розвитку (до 40% на рік), що випередив більшість ринків товарів і послуг 
[1, с. 95]. Потреба у послугах зв’язку, масштаби їх розповсюдження та різноманітність видів, що 
постійно виникають і вдосконалюються, створили міцну базу для подальшого розвитку цього ринку.  

Класифікація послуг, прийнята в СОТ, виділяє послуги зв′язку в окремий елемент структури, яка 
включає: ділові послуги, послуги зв′язку, будівництво та суміжні інженерні послуги, послуги 
дистриб’юторів, послуги у сфері освіти, послуги з охорони навколишнього середовища, фінансові 
послуги, соціальні послуги, що відносяться до охорони здоров’я, послуги, що пов’язані з туризмом, 
послуги, що пов’язані з організацією відпочинку, культурних та спортивних заходів, транспортні 
послуги, інші послуги, не зазначені ніде інде [2]. Разом із цим, ринок послуг зв’язку України рідко 
розглядається науковцями та фахівцями як самостійний ринок і, як і раніше, відноситься до ринку 
інформаційних послуг. Це в деякій мірі надає ринку послуг зв’язку статусу «другорядного», проблеми 
якого можуть бути вирішені і пізніше, після розв’язання питань (у тому числі і фінансових) на 
«основних», важливіших ринках. Як наслідок такого статусу, ринок послуг зв′язку відходить на другий 
план у швидкості прийняття і впровадження законодавчих та нормативних актів, звужуються обсяги 
державної фінансової підтримки та знижується ймовірність її надання, адже фінансові пріоритети у 
державі розставлені таким чином, що мають задовольнити у першу чергу потреби «основних» ринків. 
Не слід також забувати про сприятливу атмосферу для монополізації ринку, дію тіньових механізмів і 
схем, шахрайських операцій та недобросовісної конкуренції − все те, що характерно для непрозорих 
ринків. Ці незаконні механізми успішно процвітають на ринку послуг зв’язку через значну 
варіабельність і не завжди контрольовані масштабні фінансові потоки здійснюваних операцій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ринку послуг зв’язку здійснюються 
вітчизняними вченими переважно у складі ринку інформаційних та телекомунікаційних послуг. До 
вчених, які присвятили свої публікації цьому аспекту слід віднести Г. Багієва, Е. Богданову, 
Л. Гальчинського, Н. Васильєву, О. Василевську, В. Тронько, Т. Зборовську. Їх дослідження присвячені 
проблемам телекомунікаційних мереж, положенню телекомунікаційних компаній на фондовому ринку, 
менеджменту та маркетингу у сфері зв’язку та телекомунікацій. Разом із цим, тенденції розвитку ринку 
послуг зв′язку за ринкових перетворень, не втрачають своєї актуальності у дослідницькій сфері, 
потребують подальшого детального вивчення, прийняття виважених і обґрунтованих рішень.  

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення місця і ролі послуг зв′язку на ринку 
послуг України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Обґрунтуємо доцільність виділення ринку послуг 
зв’язку в окремий самостійний ринок і актуальність його дослідження незалежно від ринку 
інформаційних послуг. Дослідження ринку послуг зв’язку з якісно нових позицій дозволить уникнути 
потенційно можливих проблем у його діяльності та сприятиме створенню повноцінної здорової бази 
для подальшого розвитку. Виокремлення ринку послуг зв’язку обґрунтовується ще і тим, що 
технології, які є його основою, без сумнівів розвиватимуться і надалі (зокрема IP-телефонія, 
складовою частиною якої є спеціальні програми типу Skype, якими користується все більше людей і 
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популярність яких зростатиме з розвитком Інтернету), причому цей розвиток відбуватиметься дедалі 
швидше і скоро такий масштабний сегмент буде неможливо контролювати і регулювати, якщо не 
створити для цього відповідні передумови. 

Отже, по-перше, зв′язок не можна у повній мірі вважати тільки складовою інформації. Для 
демонстрації цього звернемось до законодавства. За Законом України «Про інформацію» від 
02.10.1992 р. № 2658-XII зі змінами і доповненнями «…інформація – це документовані або публічно 
оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 
природному середовищі…» (ст. 1). «…Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на 
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави» (ст. 12) [3]. І перше і друге 
визначення не у повній мірі відображає сутність зв’язку, адже послуги зв’язку – це послуги поштового, 
телефонного, телеграфного, мобільного, спеціального, ІР-телефонії та ін., які надаються суб’єктами 
ринку зв’язку з метою задоволення потреб споживачів, а вже потім можуть містити (а можуть і ні) 
оголошення публічних відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та 
навколишньому природному середовищі. На нашу думку, інформаційні послуги і послуги зв’язку 
відрізняються між собою такими основними рисами: 

1) на ринку інформаційних послуг інформація виступає товаром на відміну від ринку послуг 
зв’язку, де товаром є отримання самої можливості зв’язку; 

2) зв′язок не завжди пов’язаний з інформацією у визначеному законодавством вигляді, хоча 
може містити окремі її складові; 

3) зв′язок здійснюється безпосередньо з об’єктом і часто передбачає спілкування (або 
листування); подання інформації спілкування не передбачає. 

По-друге, законодавство щодо ринку інформаційних послуг не регламентує функціонування 
ринку послуг зв’язку. Основними правовими регуляторами у сфері інформаційних послуг є Закон 
України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 
80/94-ВР та Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII. Положення 
цих законів хоча і супроводжуються регулярними змінами і доповненнями, все ж є дещо застарілими 
для адекватного врегулювання усіх сегментів ринку інформаційних послуг за ринкових умов. 

При цьому законодавство у сфері зв’язку сьогодні має такий вигляд, що свідчить про потенційну 
готовність виокремлення зазначеного ринку зі складу ринку інформаційних послуг. Нормативно-
правова база у сфері зв’язку складається із Законів України «Про телекомунікації», «Про поштовий 
зв'язок», «Про радіочастотний ресурс України» та підзаконних нормативно-правових актів. З метою 
вдосконалення законодавства у галузі зв'язку, створення умов для задоволення попиту споживачів у 
сучасних та якісних телекомунікаційних послугах, приведення законодавства України у сфері 
телекомунікацій у відповідність до законодавства Європейського Союзу розроблено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку». 
Крім того, на виконання Плану заходів щодо реалізації у 2011 році Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.08.2011 № 790-р), та з урахуванням світового досвіду, Національною комісією 
з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про телекомунікації» з метою аналізу ринків телекомунікаційних послуг, розробки критеріїв 
визначення операторів з істотною ринковою перевагою на ринках телекомунікаційних послуг та 
доповнення повноваження НКРЗ щодо можливості накладення на таких операторів регуляторних 
зобов'язань, а також розмежування повноважень між органом регулювання у сфері телекомунікацій та 
Антимонопольним комітетом України щодо проведення досліджень ринків. Окрім цього, було 
розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв'язок» 
(для врегулювання питання здійснення державного нагляду в галузі поштового зв'язку) [4, с. 241].  

По-третє, об’єктивна необхідність відокремлення ринку послуг зв’язку від ринку телевізійних та 
радіо послуг виявляється в тому, що ці ринки передбачають надання саме інформаційних послуг. 
Основні відмінності між ринком послуг зв’язку та іншими ринками послуг подані на рисунку 1. 

Поділ ринків на внутрішній і зовнішній (локальний, регіональний, світовий і т.п.) для кожного 
ринку послуг означає наявність своїх установ-регуляторів ринків, власну законодавчу базу, суб’єктів, 
набір традиційних та спеціалізованих послуг та особливості їх надання, відмінності у менталітеті 
споживачів, ціновій політиці і т. ін. Критеріїв поділу на внутрішній і зовнішній ринки може бути багато, і 
всі вони матимуть вагу для учасників відповідного ринку окрім ринку послуг зв’язку. Внутрішній 
(український) та зовнішній (світовий) ринок послуг зв’язку не підпадають під вплив зазначених 
критеріїв, й якщо вони і існують для суб’єктів ринку та споживачів послуг зв’язку, то їх роль зовсім 
інша, а вплив не відображається ні на ціновій політиці ні на співвідношенні попиту-пропозиції послуг.  

Проблема кордонів між країнами, яка для інших ринків послуг виявляється у законодавчих 
особливостях та обмеженнях, для ринку послуг зв’язку існує неявно і, на нашу думку, стосується 
тільки кількох видів, зокрема: спеціального і фельдзв’язку, передачі і прийому телевізійних та 
радіопрограм, а також радіозв’язку. Телефонний та мобільний зв’язок пов’язаний із задоволенням 
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особистої потреби для населення – потреби у спілкуванні, що є першочерговим завданням для ринку 
послуг зв’язку у всьому світі без будь-яких кордонів. Єдиний чинник, який може вважатися умовно 
обмежуючим в цьому відношенні – вартість самої послуги, визначеної компанією-продавцем, яка при 
перетині кордону може зростати, а може бути і безкоштовною (за умови вхідного дзвінка або як при 
спілкуванні у програмі типу Skype або через соціальні мережі). 

 

 
Рис. 1. Основні відмінності ринку послуг зв’язку від інших ринків послуг 

 
Залежність ринку послуг зв’язку від інших ринків послуг є мінімальною через низьку ймовірність 

вагомого впливу якогось конкретного ринку, як це спостерігається на інших ринках послуг, де є 
високою залежність від споживачів (часто вузького сегменту). Хоча, стверджувати про повну 
відсутність такої залежності не можна, хоча б через необхідність формування умов для провадження 
діяльності суб’єктів ринку послуг зв’язку, підтримки попиту споживачів на послуги та отримання 
прибутку для ефективного функціонування та інвестицій.  

Саме через відсутність високої залежності від конкретних ринків послуг, а ще через те, що 
левова частка споживачів послуг зв’язку – фізичні особи, схильність до циклічних фінансових 
коливань ринку послуг зв’язку є мінімальною. Цей ринок відноситься до ринків з нееластичним 
попитом на товар. Для більшості ринків послуг висока нееластичність є нехарактерною і стосується 
незначного переліку послуг (транспортні, зв’язок, комунальні), вона спостерігається на ринках, де 
реалізуються товари першої необхідності (продукти харчування, фармацевтична продукція) і послуги, 
які є життєво необхідними для населення. 

Механізм надання послуг зв’язку змінюється значно швидше ніж будь-яких інших. Так, механізм 
надання транспортних послуг складно кардинально вдосконалити або змінити в силу специфіки самого 
процесу транспортування, який пов′язаний із транспортним засобом і оплатою за транспортування; 
надання комунальних послуг незмінне через застарілу (ще радянську) мережу комунальних господарств, 
відсутність інвестицій та державної підтримки. Часто послуги супроводжують рух товарів чи фінансових 
активів і створюються для підвищення ефективності їх просування на ринку. Кількість видів цих послуг 
необмежена, їх може бути стільки, скільки нових товарів надходить на ринок (через те, що виготовити 
новий товар значно легше, ніж створити принципово нову послугу зв’язку). Кінцева мета таких послуг різна 
для кожного виду товару (перепродаж, безпосереднє споживання, експлуатація і т. ін.), що і обумовлює 
виникнення абсолютно нових послуг, не пов’язаних з уже існуючими. Послуги ринку зв’язку у своїй 
різноманітності обмежені, оскільки в їх основі завжди лежить сама можливість зв’язку, саме вона є 
кінцевою метою її споживання, тому різноманітності цієї послуги в межах існуючого асортименту можна 
досягти тільки вдосконаленням механізму її надання (особливості користування, передплата, різнотарифні 
плани і т. д.).  

Як наслідок вдосконалення механізму надання, послуги зв’язку дуже легко отримати і 
оплатити. Так, зони покриття мобільних телефонів сьогодні охоплюють майже всі куточки земної 
кулі, мережа Інтернет та її аналоги у світі створюють безліч можливостей оплатити не лише 
користування послугами зв’язку, але будь-які інші послуги не виходячи з дому. Не слід також забувати 
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про карткову систему оплати, банкомати, SMS, термінали, банківські філії та інші засоби, які 
дозволяють здійснити цю оплату або передплату практично миттєво і з будь-якої країни. Така 
зручність при отриманні інших послуг є однозначним винятком. 

Як ще один наслідок вдосконалення механізму надання послуг зв’язку слід зазначити можливість 
безкоштовного користування послугами, що передбачає різноманітність варіантів залучення і утримання 
споживачів. Це і пакети безкоштовних хвилин, SMS, MMS, і безкоштовні екстрені виклики, і безоплатні 
вхідні дзвінки, і бонусні хвилини та багато інших пропозицій. Інші ж ринки послуг якщо і використовують 
щось на зразок безкоштовних послуг, їх вартість включається до ціни товару. Наприклад, достатньо 
популярною сьогодні є фінансова послуга споживчого кредитування придбання побутової техніки та 
електроніки, яка начебто надається за нульовою кредитною ставкою, у дійсності ж прибуток банку 
включений до ціни товару, яка суттєво підвищується при придбанні його в кредит. 

По-четверте, масштаби ринку зв′язку, тенденції його розвитку та специфіка функціонування 
дозволяють стверджувати, що це є самостійний і потужний ринок. Динаміка прибутку підприємств, які 
функціонують на ринку зв’язку показує позитивні результати (рисунок 2) [5, с. 3].  
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Рис. 2. Динаміка розвитку ринку мобільного зв’язку в Україні  

 
Так, у 2011 році доходи від реалізації послуг зв'язку склали 50,3 млрд. грн., що на 6,0% більше у 

порівнянні з минулим роком, у тому числі доходи від надання послуг населенню збільшились на 2,3% і 
склали 18,4 млрд. грн. [6, с. 5]. За 2011 рік доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв'язку 
склали 8 млрд. грн., що у порівнянні з минулим роком менше на 2,8%. Падіння доходів відбулося за 
рахунок послуг міжміського і міжнародного зв'язку (зменшення доходів на 12,4%). Разом з тим, доходи 
від надання послуг місцевого телефонного зв'язку збільшились на 6,2%, з 4,23 до 4,49 млрд. грн. 
Зменшення доходів від надання послуг міжміського та міжнародного фіксованого телефонного зв'язку 
обумовлено переважно падінням обсягів вихідного трафіка на 17%, що пов'язано із заміщенням 
послуг мобільного зв'язку, який стрімко розвивається і має вагомі переваги в частині покриття 
території України, гнучкої тарифної та маркетингової політики операторів мобільного зв'язку і 
можливості абонентів спілкуватися через мережу Інтернет (VoIP) [6, с. 6]. 

Отже, ми вважаємо виокремлення ринку послуг зв’язку як самостійного ринку послуг, 
обґрунтованим. На основі цього з’ясуємо основні проблеми функціонування ринку послуг зв’язку, 
окремі прояви яких існують вже сьогодні та імовірно будуть поглиблюватись за відсутності 
впровадження обґрунтованих вище якісних змін. 

Показник щільності мереж фіксованого зв'язку в Україні у 2011 році склав 26,6 на 100 мешканців. 
Але рівень щільності телефонів у різних регіонах України нерівномірний, що свідчить про нерівні 
можливості доступу населення різних регіонів. Найвищий рівень забезпеченості телефонами в Києві – 
55,4, в Одеській (60,0), Запорізькій (30,1), Дніпропетровській (29,2) областях, найнижчий – у 
Закарпатській області – 14,8 [6, с. 6-7].  

Станом на 31.12.2011 року абонентська база мобільних операторів нараховувала 55,6 млн. 
абонентів. Рівень номінального проникнення мобільного зв'язку в Україні у 2011 році збільшився до 
121,8%. Водночас, у восьми регіонах України цей показник нижче 100%, зокрема, у Хмельницькій 
області – 79,9%, Тернопільській – 79,9%, Кіровоградській – 87,3%, Рівненській – 91,0%, Вінницькій – 
95,1% [6, с. 8]. Склалась така ситуація, коли абонентів мобільних мереж більше, ніж населення в 
країні, це пов'язано з тим, що одна людина є власником кількох SIM-карт різних операторів.  

Проте в Україні залишаються жителі, які не мають мобільного телефону – це, в основному, діти 
та літні люди. Однією з основних причин купівлі кількох SIM-карт в Україні є відчутна різниця між 
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тарифами на внутрішньомережеві дзвінки та дзвінки на мобільні мережі інших операторів. Це 
призвело до того, що близько 94% вихідного мобільного трафіка припадає на внутрішньомережеві 
дзвінки [5, c. 4]. Надання безкоштовних або дешевих розмов усередині мережі є досить привабливим 
інструментом для оператора в боротьбі за збільшення абонентської бази, адже витрат на інтерконект 
він не несе. Така ситуація, яка є однією з проблем ринку послуг зв’язку і в деякій мірі викликана не 
зовсім вірною оцінкою його ролі і місця на фінансовому ринку, не сприяє розвитку галузі та не 
стимулює ефективної конкуренції між операторами, оскільки дзвінки абонентів на інші мережі 
обмежені за рахунок їхньої високої вартості.  

Іншою проблемою розвитку ринку зв’язку в Україні є наявність близько 70% аналогових АТС від 
їхньої загальної кількості. Об’єм ринку телекомунікацій складає 7% від ВВП України, що набагато 
нижче середньоєвропейського показника. При розвиненому мобільному зв’язку, Україна відстає в два 
рази в фіксованому зв’язку і в три-чотири рази в Інтернеті. 53% всього ринку займає мобільний зв’язок, 
24% – міжнародний, міжміський зв’язок, 3,7% – Інтернет. На модернізацію вітчизняних комунікацій 
потрібно близько 19 млрд. дол. В Україні капітальні інвестиції в розвиток телекомунікацій складають 
лише 0,3% від ВВП. Для порівняння, у Німеччині – 4,8%, у Франції – 3,1% [7].  

Кількість основних телефонних номерів складає в Україні близько 9 млн., з яких 86,6% 
встановлено у міських телефонних мережах, 13,4% − у сільських [8, с.25-26]. Станом на кінець 2011 
року приблизно 2300 населених пунктів в Україні досі не телефонізовані. Подальша телефонізація 
населених пунктів з низьким показником кількості телефонних номерів через низьку 
платоспроможність у таких регіонах триває повільно – в цілому по країні показники телефонізації 
зростають за рахунок Києва та інших великих міст. Взагалі, характерною особливістю української 
телекомунікаційної галузі є значне відставання за часом по застосуванню нових технологій між Києвом 
та іншими регіонами країни.  

Слід зазначити також, що ринок послуг зв′язку в Україні характеризується високим рівнем 
монополізму. «Укртелеком», «Український мобільний зв’язок» та «Київстар» займають близько 80%, 
тоді як інші оператори значно відстають. Серед основних проблем, які, на переконання операторів, 
неможливо вирішити без участі держави (забезпечення вільного доступу до Інтернету та послуг 
зв’язку, відсутність прогресу в централізації міських телефонних мереж). “Укртелеком”, “Утел”, UМС, 
“Укрпошта” – їх сумарна частка у структурі даних послуг становить 80 % [7]. Як вважає Інтернет 
Асоціація України, зараз практично всі недержавні учасники телекомунікаційного ринку у тій чи іншій 
мірі потерпають від монопольного становища ВАТ “Укртелеком”. 

Система оподаткування для телекомунікацій залишається жорсткою, що стало приводом для 
численних судових справ. Законодавство в сфері ІТ-послуг теж залишає бажати кращого. За 
твердженнями Віце-президента ЗАТ «Софтлайн» Ю. Сивицького, воно робить розвиток сфери ІТ 
слабко прогнозованим. Галузь навіть не вимірюється статистично, ніби її взагалі не існує! Загальний 
обсяг українського експорту за 2011 рік становить $59 млрд. І, за неофіційною статистикою, частка IT-
послуг у ньому – $1 млрд. або 1,7% [9]. 

Висновки з даного дослідження. Ринок послуг зв’язку є потужним і самостійним сегментом 
ринку послуг України, який, у силу специфіки їх надання, функціонує і розвивається за незвичними для 
ринків послуг механізмами. Актуальність його дослідження як окремого ринку обґрунтована у цьому 
дослідженні зокрема з позицій відмінностей від ринків інформаційних та інших послуг.  

Незважаючи на стрімкий розвиток, постійне вдосконалення механізму надання послуг зв’язку та 
прибутковість ринку, тенденції його розвитку вказують на проблеми, які потребують виважених, 
обґрунтованих рішень. Відповідальність за здійснені відносно ринку послуг зв’язку кроки підсилюється 
всеохопленістю і масштабністю ринку. Напрями розв’язання зазначених у дослідженні проблем мають 
бути спрямовані на реалізацію таких механізмів. 

По-перше, створення сприятливого клімату для розвитку послуг зв’язку через державну 
політику, зорієнтовану на досягнення Європейських стандартів:  

− ефективне антимонопольне регулювання;  
− відповідну європейському рівню державну підтримку ринку;  
− сприятливий інвестиційний клімат та гнучку податкову політику;  
− забезпечення прозорості та відкритості ринку;  
− прискорення прийняття законодавчих рішень у сфері послуг зв’язку на користь розвитку ринку; 
− стимулювання і підтримку наукових досліджень; 
− впровадження економічно і політично ефективної системи тарифів. 
По-друге, заходи компаній зв’язку, спрямовані на поширення фіксованого зв’язку, Інтернету, 

модернізацію вітчизняних комунікацій. Не зважаючи на низьку прибутковість фіксованого зв’язку, 
пов’язану передусім із платоспроможністю споживачів, актуальність інвестицій у цей напрям 
діяльності очевидна. Передусім – це розвиток відчутної частки ринку, показник, важливий для 
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розвинених Європейських держав, а також – реалізація важливої соціально-культурної функції і 
складова розвитку віддалених від великих міст територій і сіл. 

По-третє, комплекс заходів, спрямованих на збалансування обсягів застосування нових 
технологій у часі між Києвом та іншими регіонами країни, зокрема у селах. Для зниження витрат на 
утримання мережі, що необхідно на фоні низького прибутку від реалізації послуг зв’язку у селі, 
провайдерами з успіхом використовуються технології радіодоступу. Такі заходи мають здійснюватись 
через активізацію зусиль філій та представників компаній зв’язку із розробкою специфічних продуктів, 
адаптованих і спеціально підібраних для сільських місцевостей. Просування таких продуктів повинно 
супроводжуватись демонстрацією ефективності і простоти їх використання через рекламу і 
безкоштовні пробні пакети. За умов компенсації державою провайдеру організації доступу і наступним 
власним забезпеченням обслуговування мереж, будь-який регіон стане цікавим, незважаючи на 
кількість жителів. На доходи операторів вплине хіба що вартість експлуатації обладнання. 

По-четверте, лобіювання компаніями зв’язку та провайдерами механізмів комп’ютеризації 
віддалених від Києва регіонів та сіл, що сьогодні залишає бажати кращого. На цьому фоні 
забезпечення загальнодоступності (як з точки зору технічної складової, так і з точки зору тарифної 
сітки) Інтернету та надання додаткових послуг міжміського, міжнародного голосового зв'язку через 
Інтернет (Інтернет телефонія, IP-телефонія) дозволить суттєво розширити коло абонентів. 
Актуальним також є використання зарубіжного досвіду щодо впровадження нових послуг, наприклад 
перенесення мобільного номера, що дозволить абонентам вільно переходити від одного оператора до 
іншого, зберігаючи за собою колишній номер. Така послуга запроваджена у багатьох країнах світу і 
дозволила посилити конкуренцію між компаніями на ринку послуг зв’язку. 
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ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ У КОНТЕКСТІ  
АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Харчова промисловість виступає організатором та інтегратором 

виробництва продовольства, рушійною силою всього агропромислового комплексу, сприяє розвитку і 
розміщенню складових і н ш и х  галузей я к  споживач їх продукції. Агропромислова інтеграція 
зумовлює об'єднання зусиль і засобів у єдиний процес виробництва високо спеціалізованих і всебічно 
розвинутих галузей з виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської 
продукції [2]. Важливим інтегруючим фактором, який об’єднує галузі комплексу в єдину цілісну 
систему, є корисний кінцевий продукт, який виробляється переробною промисловістю на кінцевій 
стадії виробничого ланцюга. Крім того, це прискорює появу більш досконалих технічних комплексів і 
технологічних розробок. Розгляд даної проблеми зумовлений тією обставиною, що інтеграція в АПК 
має перспективи і варто розробляти програми розвитку переробних підприємств з 
сільськогосподарськими.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку агропромислової інтеграції 
знайшли відображення в працях В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, П.І. Гайдуцького, П.М. Макаренка, 
М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака. 

У своїх наукових дослідженнях ці вчені вивчали та узагальнювали різноманітні форми поєднання 
сільського господарства з переробною промисловістю, пропонували рекомендації і шляхи вирішення 
економічних проблем забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу. 

Слід зазначити, що, незважаючи на наявність певного доробку з окресленої проблематики, їх 
високу наукову і практичну цінність, існує потреба у дослідженні прогресивних моделей аграрного 
бізнесу на основі інтеграційних процесів.  

Постановка завдання. Мета публікації – розглянути особливості оновлення основних засобів 
харчової промисловості, її переваги та рушійні сили в контексті агропромислової інтеграції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток матеріально-технічної бази сільського 
господарства тісно пов'язаний з відповідним забезпеченням підприємств переробної сфери, які 
здійснюють заготівлі, транспортування, зберігання, переробку і реалізацію сільськогосподарської 
продукції. Харчова промисловість є завершальною функціональною ланкою виробництва 
продовольчої продукції, є реальним організатором та інтегратором раціонального та збалансованого 
функціонування продовольчого комплексу країни. Переробна промисловість зацікавлена посилювати 
матеріально-технічну базу сільського господарства шляхом створення інтегрованих формувань, які 
сприятимуть сільськогосподарським підприємствам у формуванні й відтворенні виробничого 
потенціалу на високому технологічному рівні та гарантовано отримувати переробну сировину у 
відповідних обсягах.  

У світовій практиці агропромислова інтеграція проявляється, насамперед, у наданні 
підприємствами переробної сфери аутсорсингових послуг, які спрямовані на режим економії та 
використання у сільському господарстві для проведення окремих видів робіт основних засобів 
переробних підприємств. В Україні забезпечення сільськогосподарських підприємств сучасною 
технікою, особливо малих, суттєво відстає від потреби, а обсяг інвестиційних ресурсів обмежений, 
тому використання аутсорсингу дозволяє сільськогосподарським підприємствам отримати доступ до 
відсутніх у них ресурсів, але якими володіють переробні підприємства. Така співпраця між 
організаціями АПК дозволяє збільшувати виробництво та зменшувати розмір постійних витрат на 
одиницю продукції, виключаючи з виробничого ланцюжка ряд виробничих процесів і передачі їх 
переробним підприємствам [7]. 

Підприємства харчової промисловості надають сільськогосподарським виробникам послуги з 
виконання робіт, що вимагають спеціального обладнання та забезпечують своєчасне збирання 
врожаю. При цьому, вони отримують необхідну для ведення своєї виробничої діяльності сировину (що 
в умовах дефіциту сировинних ресурсів важливо), не витрачаючись на створення вертикально 
інтегрованої компанії і зосереджуючись на своїй виробничій діяльності.  

Дотримання партнерських економічних взаємовідносин між галузями – основна умова 
цивілізованого бізнесу. На практиці ситуація виглядає прозаїчнішою (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка основних засобів харчової промисловості та сільського господарства 

України  
*Джерело: розраховано автором на основі [3, с. 66; 4, с. 71; 5] 

 
Нажаль, Держкомстат не має даних стосовно основних засобів в 2011 році, тому наведені 

розрахункові дані є орієнтовними. В 2001 році вартість основних засобів сільського господарства була 
у 3,4 раза більша вартості основних засобів харчової промисловості. У 2006 році їх обсяги фактично 
вирівнялись, а в 2007-2010 роках вартість основних засобів переробних галузей перевищила аграрний 
сектор і їх вартість в обох галузях зростала практично з однаковими темпами. Проте, оновлення 
матеріально-технічної бази має супроводжуватись виключно якісними змінами, а також кількісним 
зростанням виробничих потужностей.  

Ріст вартості основних засобів, які вводяться в дію, порівняно з темпами переоцінки наявних 
обумовив перевищення коефіцієнтів надходження та введення виробничих потужностей над 
коефіцієнтами вибуття. Накопичення основних засобів замість прискорення процесу їх заміни, низькі 
обсяги інвестицій у промисловість, недостатні обсяги вибуття та заміни зношених основних засобів 
призвели до уповільнення відтворювальних процесів і накопичення у галузі фізично та морально 
застарілого обладнання (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка зношувально-відтворювальних процесів  

основних засобів у харчовій промисловості  
Показники 2005 р. 2007 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.* 

Коефіцієнт надходження  10,9 17,7 16,9 10,0 10,7 

Коефіцієнт введення в дію  10,8 12,6 10,6 7,0 ... 

Коефіцієнт вибуття  14,2 4,1 2,1 1,2 ... 

Коефіцієнт зносу  49,7 45,5 45,6 45,7 ... 

* Очікувані результати 
Джерело: [1, с. 14] 
 
Підтримання коефіцієнтів оновлення основних засобів на рівні 2007-2008 років дозволить 

інтенсифікувати процеси заміни застарілого обладнання в галузі, протягом 6-10 років здійснити повну 
заміну фізично та морально зношених основних засобів на підприємствах харчової промисловості. 
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Такий термін дозволить підтримувати конкурентоспроможність продукції харчової промисловості на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Інколи дефіцит сировини тваринного походження не сприяє повному завантаженню обладнання. 
Призупинення розвитку тваринної галузі обумовлено насамперед тим, що вітчизняне технічне 
забезпечення галузі тваринництва становить лише 40% від потреби, а рівень інноваційності, 
порівняно з іноземним, в 6 разів нижчий [6, с. 107]. Тому розглядати зростання виробничих 
потужностей переробних підприємств як цілком позитивне економічне явище не можна, оскільки 
багато підприємств харчової та переробної промисловості або не працюють зовсім, або мають 
завантаження на 25-30% при оптимальному 85-90%.  

Це не може не викликати занепокоєння, оскільки ситуація з формуванням основних засобів в 
сільському господарстві негативно впливає на завантаження виробничих потужностей харчової 
промисловості. Сільськогосподарські товаровиробники реалізовують на переробку лише близько 
п’ятої частини виробленої продукції (рис. 2). 
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Рис. 2. Питома вага реалізації сільськогосподарської продукції переробним 
підприємствам, %  

Джерело: [5] 
Внаслідок самоусунення державних органів від участі в регулюванні ринкових відносин між 

учасниками ланцюга, який включав у себе виробництво сільськогосподарської сировини, її переробку 
та реалізацію продуктів харчування, підприємства опинилися у різних умовах. Більш вигідним 
виявилось становище тих суб’єктів господарювання, що знаходились на кінцевих ланках ланцюга 
агропромислового комплексу – харчової промисловості та підприємств сільськогосподарського 
машинобудування [8, с. 45]. Створення нових механізмів регулювання агропромислового комплексу 
відставало від загальних тенденцій розвитку економіки. Це призвелодо виникнення стійкої тенденції 
до скорочення загальних обсягів сільгоспвиробництва. Як наслідок, переважна більшість підприємств, 
які сьогодні постачають для харчової переробки м’ясо та молоко, відчувають серйозні економічні 
проблеми. Виникла парадоксальна ситуація, коли виробництво сільськогосподарської продукції є 
малорентабельним чи навіть збитковим, а її переробка приносить прибуток. Збереження відзначеної 
тенденції є невигідним як для виробників сільськогосподарської продукції, так і для тих, хто її 
переробляє. 

Важливим завданням є усунення диспропорцій між сировинними ресурсами і виробничими 
потужностями для їх переробки. Ця диспропорція полягає у нестачі потужностей для своєчасної 
переробки сировини, а також нестабільності сировинної бази. Найближчим завданням в цьому 
напрямі є зміцнення сировинних зон підприємств цукрової і м'ясо-молочної промисловості, 
наближення переробних підприємств до сільськогосподарських виробництв. Зменшення 
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непропорційного розподілу доходів підприємств сільського господарства і харчової промисловості 
забезпечить зростання надходження сировини на переробні підприємства.  

Згадана вище обставина не сприяє підприємствам обох галузей поповнювати обігові кошти та 
акумулювати їх для відтворення матеріально-технічної бази. Відсутність організованих закупівель та 
несприятлива цінова політика є основними причинами низької товарності в підгалузях аграрного 
сектора. Ситуація на ринку сільськогосподарської продукції залишається неврегульованою через 
неспроможність переробних підприємств впливати на процес формування сировинних зон, що суттєво 
впливає на економічні відносини між переробними підприємствами та виробниками 
сільськогосподарської сировини. 

За таких умов стратегічними цілями формування та оновлення основних засобів харчової 
промисловості є: 

-  техніко-технологічне оновлення матеріальної бази підприємств шляхом прискореного 
впровадження інноваційних технологій переробки продовольчої сировини та випуску високоякісних і 
конкурентоспроможних продуктів харчування; 

-  створення та розширення діючих імпортозаміщуючих виробництв з метою зменшення імпорту 
продовольчої продукції. 

Індикаторами досягнення стратегічних цілей можуть бути: 1) завантаження 
сільськогосподарською сировиною виробничих потужностей переробних підприємств на рівні 80–90%; 
2) систематичне підтримання економічно обґрунтованого співвідношення між введенням і вибуттям 
основних засобів переробних підприємств у обсягах 16 та 8% відповідно; 3) зростання аутсорсингових 
послуг сільськогосподарським виробникам щодо зберігання та перевезення продукції. 

Основними напрямами досягнення стратегічних цілей мають стати: розробка збалансованих 
економічних взаємозв’язків між підприємствами сільського господарства і харчової промисловості; 
активізація роботи щодо створення інтегрованих структур, до складу яких повинні входити переробні і 
сільськогосподарські підприємства, фірмові магазини, організації з матеріально-технічного 
забезпечення й збуту продукції; забезпечення широкого впровадження нових технологій з 
поліпшеними техніко-економічними показниками, низькою енерго- і ресурсоємністю виробництва, 
комплексною автоматизацією та інформатизацією виробничих процесів, істотним підвищенням 
продуктивності праці та посиленим соціальним захистом працівників; пріоритетний розвиток 
виробництв, які здійснюють поглиблену промислово-технологічну переробку сільськогосподарської 
продукції.  

Висновки з даного дослідження. Утворення інтегрованих структур у сфері агропромислового 
комплексу не тільки забезпечить послідовність та безперервність процесу виробництва та реалізації 
кінцевого продукту, але й сприятиме перерозподілу доходів між учасниками інтегрованих формувань у 
різновигідних пропорціях. Це дозволить розвивати харчову промисловість та сільське господарство на 
основі ефективних технологій виробництва та комплексної переробки сільськогосподарської сировини. 
Тенденція щодо нарощування основних засобів в харчовій промисловості сповільниться, оскільки у 
галузі переважно вирішене завдання щодо нарощування виробничих потужностей і інвестиції потрібно 
спрямовувати на впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій. Тільки тоді споживчий 
ринок харчових продуктів не залежатиме від коливань обсягів виробництва.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ  
ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Постановка проблеми. Однією з основних причин скорочення сільськогосподарського 

виробництва України є незадовільний рівень інтенсивності його ведення. Низька продуктивність 
сільськогосподарських тварин, поряд з невиправдано високими виробничими витратами – саме ті 
фактори, які обумовлюють високу собівартість товарної сільськогосподарської продукції, яка, поряд з 
посередньою якістю, суттєво знижує конкурентоспроможність вітчизняної продукції на продовольчому 
ринку. Процес стрімкого скорочення обсягів виробництва, нажаль, не оминув і галузь виробництва 
яловичини. За період з 1990 по 2011 рік, поголів’я молодняку великої рогатої худоби та загальний 
обсяг виробництва яловичини в Україні скоротилися відповідно на 89% та 80%. Рівень інтенсивності 
ведення галузі вкрай низький. Зокрема, середньодобові прирости молодняку у 2011 році становили 
481 грамів. Значно підвищити якість сільськогосподарської продукції, при оптимізації виробничих 
витрат, можливо за умови впровадження у вітчизняне виробництва інноваційних технологій, 
пропозиція яких значно збільшилась при інтеграції України до світового ринку. Прийнято вважати, що 
найкращий виробничий ефект досягається при впровадженні у сільськогосподарське виробництво 
імпортних технологій, як таких, що на сучасному етапі забезпечують найбільш раціональне 
використання виробничого потенціалу. Однак, робити обґрунтований висновок про безумовне 
гарантування отримання високого економічного ефекту від впровадження зазначених технологій, 
враховуючи їх суттєву вартість та якісні особливості вітчизняного виробничого потенціалу, можливо 
тільки при ретельному вивченні їх адаптаційних можливостей.  

Саме цим і обумовлена необхідність проведення порівняльної оцінки ефективності виробництва 
яловичини в Україні за різних технологій, які містять інноваційні елементи. Отримані результати 
будуть сприяти визначенню найбільш раціонального шляху організації конкурентоспроможного 
вітчизняного виробництва яловичини при будівництві крупних тваринницьких ферм.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд і аналіз досліджень і публікацій засвідчує, що 
на сучасному етапі у нашій країні основну кількість яловичини отримують від худоби молочних і 
молочно-м’ясних порід (96%) і тільки близько 4% м’яса отримують від спеціалізованого м’ясного 
скотарства. У молочному скотарстві для отримання м’яса використовують надремонтний молодняк і 
вибракувану дорослу худобу [1]. При цьому, ефективність виробництва яловичини знаходиться у 
прямій залежності від застосування прогресивної технології утримання тварин і створення стабільної 
кормової бази. Суттєвий вплив також має використання індустріальних методів утримання тварин [2]. 

Зокрема, у 80-і роки в СРСР було побудовано ряд промислових комплексів з виробництва 
яловичини. Технологія виробництва в цих комплексах була заснована на закупівлі в господарствах 
молочного напряму продуктивності телят у віці 10-15 днів та подальшим їх вирощуванням протягом 
14-15 місяців до живої маси у 450-500 кг [3]. При цьому, інтенсивна система вирощування молодняку 
на цих комплексах характеризувалася підвищеним ростом показників економічної ефективності 
виробництва, зниженням витрат кормів та праці на одиницю продукції [4]. Висока ефективність в їх 
роботі забезпечувалася співвідношенням таких важливих економічних факторів як концентрація 
поголів’я молодняка і високий рівень інтенсифікації вирощування на основі збалансованої годівлі 
тварин впродовж всього технологічного циклу, поточної організації виробничих процесів, характерних 
для промислової технології [5; 6].  

За результатами дослідження встановлено, що в одному з кращих комплексів "Мир" 
середньодобові прирости живої маси бугайців за весь період вирощування становили 1080 г. На 1 ц 
приросту витрачалося 5,4 к.од. та 2,4 люд.-години [7]. У порівнянні з виробництвом яловичини у 
господарствах молочного напряму продуктивності, де вона виробляється як сукупна продукція, 
витрати кормів на 1 ц приросту живої маси були більше у 2 рази, а витрати праці – у 15 разів.  

В наукових публікаціях висвітлено результати дослідження прогресивного розвитку 
тваринництва. Зокрема показано, що у Московській області створений спеціалізований комплекс 
«Вороново», у якому щорічно вирощують 10000 голів молодняку з 10-15 денного до 13-місячного віку 
до живої маси у 450-500 кг. Середньодобовий приріст молодняку становить 1 кг при витратах корму на 
одиницю продукції – 6-6,5 кормових одиниць [8].  
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Постановка завдання. Метою статті є визначення рівня і структури витрат, нормативної 
собівартості, оцінки і встановлення порівняльної економічної ефективності виробництва яловичини в 
Україні на спеціалізованих комплексах на 3000 скотомісць за наявності двох технологічних рішень, при 
яких утримання худоби передбачається на глибокій підстилці та у боксах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі попередньо встановлених при 
розробці технологічних карт виробничих витрат основних та обігових засобів, для двох варіантів 
технології визначені сукупні грошові виробничі витрати в розрахунку на 1 середньорічну голову 
бугайців на вирощуванні та відгодівлі (табл. 1). Вартісну оцінку усіх виробничих основних і обігових 
засобів проведено за діючими цінами, зокрема кормів за собівартістю їх виробництва. 

Таблиця 1 
Виробнича та повна собівартість бугайців на відгодівлі 

 
Підстилка Бокси 

    на 1 голову     на 1 голову Показник 
всього, 
грн. % 

на 1 ц 
приросту, 

грн 
всього, 
грн % 

на 1 ц 
приросту, 

грн. 

Оплата праці 199 5,7 66 221 6,3 73 

Відрахування на соціальні заходи 73 2,1 24 81 2,3 27 

Корми 2088 60,1 694 2088 59,6 694 

Засоби захисту тварин 50 1,4 17 50 1,4 17 

Паливо та мастила 436 12,5 145 362 10,3 120 

Електроенергія 68 1,9 22 89 2,5 29 

Амортизація 253 7,3 84 289 8,3 96 

Поточний ремонт 101 2,9 34 116 3,3 38 

Роботи та послуги 127 3,7 42 127 3,6 42 

Інші матеріальні витрати 39 1,2 13 39 1,1 13 

Загальновиробничі витрати 40 1,2 13 44 1,3 15 
Всього виробничих витрат 3473 100 х 3505 100 Х 

в т.ч. на приріст 3334 96,0 1108 3365 96,0 1118 

         на гній 139 4,0 х 140 4,0 Х 
Собівартість теляти при закупівлі 1250 х х 1250 х Х 
Виробнича собівартість 1ц  
живої маси х х 1263 х х 1271 

Витрати на збут х х 100 х х 100 
Повна собівартість 1ц 
живої маси х х 1363 х х 1371 

 
Встановлено, що, умовою вирощування бугайців до живої маси 450 кг при середньодобових 

приростах за весь період вирощування 800 грамів, є 
загальний обсяг витрат в розрахунку на 1 середньорічну голову на рівні 3,4 тис. грн. при 

утриманні тварин на глибокій підстилці та 3,5 при боксовому утриманні.  
Встановлення сукупних грошових витрат дозволило визначити за нормативними статтями 

собівартість 1 ц живої маси бугайців на вирощуванні, з урахуванням двох варіантів технології .  
Виробнича собівартість 1 ц живої маси при варіанті утримання тварин на глибокій підстилці 

становить 1263 грн. Застосування технології, яка передбачає утримання тварин в боксах, забезпечує 
отримання аналогічного показника на рівні 1271 грн., що на 0,6,% більше від показників собівартості 
при першому варіанті. 

Враховуючи однаковий рівень продуктивності бугайців (800 г середньодобових приростів), 
передбачений обома варіантами технології, зазначена різниця між показниками собівартості 
обумовлена різницею між варіантами технології у вартості скотомісця та витратами праці, паливно-
мастильних матеріалів та електроенергії.  

Зокрема, при варіанті утримання тварин на підстилці у структурі загальних виробничих витрат 
зменшуються витрати праці до 5,7 % проти 6,3 % при боксовому утриманні.  

Аналогічно знижуються витрати на амортизацію до 7,3% при першому варіанті проти 8,3% при 
другому, електроенергії до 1,9% проти 2,5%. Частка паливо мастильних матеріалів навпаки 
збільшується з 10,3% при другому варіанті до 12,5% при першому. 

Вартість будівництва спеціалізованої ферми з виробництва яловичини на 3000 скотомісць з 
придбанням техніки для тваринництва і кормовиробництва складає при утриманні на глибокій 
підстилці становить 19,4 млн. грн і при утриманні в боксах – 22,1 млн. грн. (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Окупність витрат на створення ферми 

з виробництва яловичини 
 

Витрати млн. грн 
Показники 

Підстилка Бокси 

Будівництво ферми на 3000 скотомісць 19,4 22,1 

Придбання техніки та технічних засобів для тваринництва 1,5 2,6 
Придбання силових, робочих машин і техніки для вирощування 
зернофуражних і кормових культур та виробництва кормів 9,6 9,6 

Загальна сума витрат: всього 30,3 34,3 
без вартості купівлі техніки  
для кормовиробництва (капвкладення тваринництва) 20,9 24,7 

Відшкодування за рахунок бюджетних коштів: всього 9,9 10,9 

у т.ч.: 50 % вартості будівництва 8,1 9,1 

          30 % вартості техніки і обладнання 1,8 1,8 

Загальна сума витрат з урахуванням відшкодування: всього 20,4 23,4 
без вартості купівлі техніки  
для кормовиробництва (капвкладення тваринництва) 12,8 15,6 

Прибуток власних коштів від реалізації худоби живою масою 2,2 2,1 
Строк окупності, років:  

     всіх витрат 13,7 16,3 
     без вартості купівлі техніки  
для кормовиробництва (капвкладення тваринництва)  9,5 11,8 

всіх витрат з урахуванням відшкодування 9,3 11,1 
 
Відповідно до отриманої річної виручки за реалізацію худоби живою масою та зазначеній 

собівартості її вирощування, загальна маса прибутку в рік за двома варіантами технологій досягає 
відповідно 2,2 і 2,1 млн. грн. 

Визначено, що строк окупності всіх витрат на створення проекту за рахунок власних коштів при 
утриманні на глибокій підстилці складає 9,3 років, а утриманні в боксах цей показник збільшується до 
11,1років. 

Висновки з даного дослідження. 
1. Встановлено, що вирощування бугайців до живої маси 450 кг при середньодобових 

приростах 800 грамів забезпечується загальним обсягом витрат в розрахунку на 1 середньорічну 
голову 3,4 тис. грн. при утриманні тварин на глибокій підстилці та 3,5 тис. грн. – при боксовому 
утриманні.  

2. Виробнича собівартість 1 ц живої маси при утриманні тварин на солом’яній підстилці 
становить1263 грн., при утриманні тварин в боксах – 1271 грн. Повна собівартість 1 ц живої маси 
складає відповідно – 1363 та 1371 грн.  

3. Вартість будівництва спеціалізованої ферми з виробництва яловичини на 3000 скотомісць з 
придбанням техніки для тваринництва і кормовиробництва складає при утриманні на глибокій 
підстилці – 19,4 млн. грн. і при утриманні в боксах – 22,1 млн. грн.  

4. Визначено, що строк окупності всіх витрат на створення проекту за рахунок власних коштів 
при утриманні на глибокій підстилці складає 9,3 років, при утриманні в боксах цей показник 
збільшується до 11,1 років. 
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РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ УТРИМАННЯ У 
РИСИСТОМУ ПЛЕМІННОМУ КОНЯРСТВІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. У дореволюційний період у країнах світу чисельність коней досягала 

107,8 млн. голів, а Росія за їх кількістю у 38,2 млн. голів займала перше місце у світі. Україна мала у ці 
часи 5,4 млн. голів коней.  

Кінні заводи в Україні створювали ще за Петра Першого на Полтавщині, Харківщині, 
Чернігівщині. Деркульський кінний завод було створено у 1765 році у Луганській області, пізніше 
Стрілецький, Лимарівський, Новоолександрівський, які працюють понині. Основними завданням 
кінзаводів було комплектування кінноти в армії. Упродовж століть коней використовували як робочу 
силу, на транспорті. З розвитком науково-технічного прогресу чисельність коней поступово 
зменшується [1]. 

Аналіз розвитку конярства в Україні за період з 1991 по 2012 рр. показав, що за останні роки 
стан галузі конярства є нестабільним. Про це свідчить зменшення поголів’я коней за останні роки. 
Якщо в 1991 р. загальний обсяг поголів’я становив 738 тис. голів коней, то на початок 2012 р. в Україні 
налічувалося лише 396 тис. голів коней. Тобто, за 21 рік поголів’я коней скоротилося на 342 тис. голів, 
або на 46%. При переході до ринкових відносин галузь конярства стала збитковою. Попит на племінну 
продукцію конярства зменшився. Це призвело до зниження комерційного інтересу, як покупців 
племінних коней, так і інвесторів. Так, середня ціна реалізації однієї голови племінного молодняку у 
2011 році в Україні склала всього 13 тис. грн. [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку галузі конярства та шляхи 
підвищення її ефективності обґрунтовані вітчизняними науковцями, серед яких Б.М. Гопка [1], 
Д.А. Волков [3] та інші. Незважаючи на публікації та наукові розробки, недостатньо вивченими 
залишаються питання ефективності галузі конярства і, зокрема, обґрунтування методичних основ 
щодо формування механізму собівартості при вирощуванні племінних коней. 

Виникла загроза зникнення цінного генофонду існуючих порід племінних коней, над виведенням 
яких працювали тисячі людей протягом багатьох століть. Тому пошук резервів зниження собівартості 
продукції у племінному конярстві на сьогодні є дуже актуальною проблемою. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення загальних витрати на одну голову, 
проведення аналізу структури собівартості утримання виробничого складу племінних коней рисистого 
призначення, а також обґрунтування резервів зниження собівартості у племінному конярстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У племінному конярстві головною і основною продукцією є реалізація племінного молодняку, 

яка, в першу чергу, залежить від ділового виходу лошат на 100 конематок. З даних таблиці 1 видно, 
що на кінних заводах рисистого призначення діловий вихід лошат як по роках, так і по підприємствах 
суттєво відрізняється. Але в окремих кінних заводах вихід лошат становить 80-94 голів на 100 
конематок [4-8]. 

До побічної продукції відноситься: гній, робота племінних коней, молоко. До останнього виду 
побічної продукції, на жаль, в Україні не приділяють належної уваги ні самі кінні заводи, ні споживачі. 
Лише в декількох кінних заводах, а саме, в СТОВ «Ланн» Донецької обл., Дібрівському Полтавської 
обл., та Новоолександріському Луганської обл. час від часу виробляють кумис. 
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Таблиця 1 
Діловий вихід лошат в кінних заводах рисистого призначення 

(на 100 конематок, голів) [4-8]. 
 

Рік  
Рисисті 
породи 

2006 2007 2008 2009 2010 

В 
середньому 
за 5 років 

орловська 69 80 86 55 80 74 Філія «Червона Зірка»ДП 
АФ «Шахтар» ОП «Шахта» російська - 68 70 56 68 52,4 

орловська 92 67 74 94 88 83 ДП «Запорізький кінний 
завод №86» російська 56 60 71 66 59 62,4 

орловська 68 60 70 65 64 65,4 
ДП «Дібрівський КЗ №62» 

російська 66 62 72 69 48 63,4 

орловська д/в 65 60 60 80 66,2 
ДП «Лимарівський КЗ №61» 

російська д/в 58 58 64 49 57,2 

ДП «Лозівський КЗ №124» орловська 60 49 28 38 47 44,4 

 
 
Усім відомо, що кобиляче молоко (кумис) має гарні дієтичні, лікарські властивості. Кумис – це 

продукт, одержаний заквашуванням кобилячого молока спеціальними заквасками, до складу яких 
входять молочно-кислі бактерії та молочні дрїжджі. Кобиляче молоко та кумис відрізняються цінними 
бактеріальними властивостями – тому у них не розвивається збудник туберкульозу [9]. Тобто, його 
використовують як харчовий, а також, як лікарський продукт. 

Досвід вказує на те, що споживачами кобилячого молока (кумису) можуть бути не тільки народи, 
які споживали цей напій віками (Казахстан, Монголія, деякі регіони Росії), а і держави, де кобиляче 
молоко історично ніколи не було у споживанні. Так, наприклад, у Германіі вже 50 років існує союз 
германських виробників кобилячого молока, який об’єднує майже 40 ферм, де займаються доїнням 
кобил та виробництвом кумису. Ще кумисні ферми існують в таких країнах, як Нідерланди, Бельгія, 
Австрія, Італія [10-11]. 

Тому, на наш погляд, не варто недооцінювати цей корисний напій, якому притаманні як харчові 
так і анти туберкульозні профілактичні і лікарські властивості. За даними джерела [12] в Україні 
налічуєтьсяя більше 500 тис. людей, які стоять на диспансерному обліку щодо захворювань на 
туберкульоз. Тому цю проблему необхідно вирішувати на державному рівні. 

Для розвитку галузі конярства необхідні кардинальні заходи що до збереження племінних кінних 
заводів, племінних репродукторів, конеферм. Однією з головних умов підвищення ефективності 
роботи кінного заводу є впровадження виробничо-маркетингових заходів спрямованих на зниження 
собівартості вирощування та випробувань племінних коней до моменту їх реалізації. Одними з 
резервів зниження собівартості у племінному конярстві може стати виробництво і реалізація 
кобилячого молока. Враховуючи, що рівень витрат на вирощування племінного молодняку у великій 
мірі обумовлюється рівнем витрат на утримання виробничого складу (конематки і плідники), 
забезпечення виробництва додаткової прибуткової продукції, такої як кобиляче молоко, суттєво 
підвищує окупність витрат на утримання виробничого складу і відповідно значно знижує рівень витрат 
на вирощування племінного молодняку. Проведені дослідження спрямовані на визначення 
економічної ефективності вирощування племінної продукції з урахуванням доїння конематок та 
підвищення конкурентоспроможності галузі племінного рисистого конярства. 

Дослідження виконувались розрахунково-конструктивним методом з використанням економіко-
математичного моделювання та вирішення задачі на ПК щодо організації вирощування племінних 
коней рисистих порід у кінному заводі на 100 конематок.  

Показники та параметри ведення галузі конярства розроблені в умовах: 
перший варіант – бракування і заміна (ремонт) основного стада коней на рівні 7 %; виход 

лошат на 100 конематок 85 голів, реалізація племінного молодняку 84 голови коней; доїння кобил не 
відбувається;  

другий варіант – бракування і заміна (ремонт) основного стада коней на рівні 7 %; виход лошат 
на 100 конематок 85 голів, реалізація племінного молодняку 84 голови коней; надій на одну конематку 
– 1000 літрів товарного молока; ціна реалізації 1 літра молока – 10 грн. 

Сукупні витрати на племінну рисисту продукцію визначено за такими показниками: 
- оплата людино-години, грн.: 9,00-9,60 (або 1500-1600 грн. в місяць); 
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- вартість, грн.: 1 тонни ПММ –12000; 1 к Вт-год. – 0,75; 
- ветпрепарати на голову в рік, грн.: виробничого складу – 50,  
- 1 куб. води – 2,00 грн.; 
- вартість основних засобів виробництва конярства, тис. грн.: на голову виробничого складу – 

10,00;  
- амортизація (від вартості основних засобів виробництва) – 5%; 
- поточний ремонт (від амортизації) – 40%, 
- відрахування на соціальні заходи (від оплати праці) – 36,5%; 
- загальновиробничі витрати (від оплати праці) – 20%. 
Встановлено (табл. 2), що собівартість утримання однієї середньорічної голови плідника 

рисистих порід становить 10482 грн., а вартість 1 кормо-дня – 28,70 грн.  
Таблиця 2 

Собівартість утримання виробничого складу без 
доїння конематок (на голову в рік) 

 

Показники  
жеребці-
плідники 

структура, 
% 

конематки 
структура, 

% 

Затрати всього грн. 10695,86 100 8778,39 100 

у т. ч. оплата праці 3072 28,7 2304 26,2 

нарахування на оплату праці 1121,28 10,5 840,96 9,6 

корми 4805,33 44,9 4054,13 46,2 

засоби захисту тварин 50 0,5 50 0,6 

пальне та мастила 144 1,3 144 1,6 

електроенергія 18,75 0,2 15 0,2 

амортизація 500 4,7 500 5,7 

поточний ремонт 200 1,9 200 2,3 

роботи та послуги 81 0,8 81 0,9 

інші матеріальні 89,1 0,8 128,50 1,5 

загальновиробничі 614,4 5,7 460,80 5,2 

Собівартість 1 голови, грн: 10695,86 100 8778,39 100 

у т. ч. на утримання 1 голови 10481,94 98 8602,82 98 

           на гній  213,91 2 175,57 2 

Собівартість 1 кормо-дня, грн 28,70 х 23,55 Х 

Вартість лошати (діловий вихід 85%), грн 10737,55 

 
Вартість утримання 1 середньорічної голови конематки (без доїння) за рахунок різних 

технологічних процесів утримання становить на 18% менше, відповідно вартість 1 кормо дня 
становить 23,55 грн. Вартість лошати при народженні становить 10737,55 грн. за голову.  

Структура витрат при утриманні конематок, які не дояться має такий вигляд: оплата праці – 
26,2%; нарахування на оплату праці - 9,6%; корми – 46,2%; засоби захисту тварин – 0,6%; ПММ – 
1,6%; електроенергія – 0,2%; амортизація – 5,7%; поточний ремонт – 2,3%; роботи та послуги – 0,9%; 
інші матеріальні витрати – 1,5% та загальновиробничі витрати – 5,2%. 

Розрахунки показали, за умов, якщо конематки дояться, всі витрати на одну конематку 
становлять 9724 грн на рік, що майже на 11% більше у порівнянні з першим варіантом (коли 
конематки не дояться). Але собівартість утримання 1 голови конематки зменшується і становить 
1029,90 грн. (за рахунок молока), відповідно вартість 1 кормодня – 2,82 грн. Вартість лошати при 
народженні становитиме 1828,23 грн, або майже у 6 разів менше, ніж у випадку, коли конематки не 
дояться (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Собівартість утримання виробничого складу  

з доїнням конематок (на голову в рік) 
 

 
жереб 

ці-плідники 

струк 
тура, 

% 
конематки 

струк 
тура, 

% 
Затрати всього грн. 10695,86 100 9724,39 100 

у т. ч. оплата праці 3072 28,7 2904 29,9 

нарахування на оплату праці 1121,28 10,5 1059,96 10,9 

корми 4805,33 44,9 4054,13 41,7 

засоби захисту тварин 50 0,5 50 0,5 

пальне та мастила 144 1,3 144 1,5 

електроенергія 18,75 0,2 15 0,2 

амортизація 500 4,7 505 5,2 

поточний ремонт 200 1,9 202 2,1 

роботи та послуги 81 0,8 81 0,8 

інші матеріальні 89,1 0,8 128,5 1,3 

загальновиробничі 614,4 5,7 580,80 6,0 

Собівартість 1 голови, грн: 10695,86 100 9724,39 100 

у т. ч. на утримання 1 голови 10481,94 98 1029,90 10,6 

 на молоко - - 8500 87,4 

            на гній  213,91 2 194,49 2 

Собівартість 1 кормо-дня, грн 28,70 х 2,82 Х 

Вартість лошати (діловий вихід 85%), грн 1828,23 
 
Структура витрат при утриманні дійних конематок має такий вид: оплата праці – 29,9%; 

нарахування на оплату праці – 10,9%; корми – 41,7%; засоби захисту тварин – 0,5%; ПММ – 1,5%; 
електроенергія – 0,2%; амортизація – 5,2%; поточний ремонт – 2,1%; роботи та послуги – 0,8%; інші 
матеріальні витрати – 1,3% та загальновиробничі витрати – 6,0%. 

Висновки з данного дослідження. Таким чином, проведені розробки кінного заводу на 100 
конематок дали можливість обґрунтувати методичні засади щодо формування механізму собівартості 
при утриманні виробничого складу коней рисистого напряму використання. 

Собівартість утримання однієї середньорічної голови плідника рисистих порід становить 10482 
грн., а вартість 1 кормо-дня – 28,70 грн. За рахунок різних технологічних умов утримання конематок у 
другому варіанті, коли кобили дояться, загальні витрати збільшуються майже на 11% з 8778 грн. до 
9724 грн. При цьому, за одних і тих же умов вартість лошати при народженні (без доїння) становить 
10738 грн., а з доїнням – лише 1828 грн., або майже у 6 разів менше.  

Собівартість одного кормо-дня конематки у першому варіанті складає 23,55 грн , а у другому – 
2,82 грн. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Постановка проблеми. Сучасне конкурентне економічне середовище характеризується 

значною нелінійністю і нерівноважністю, складною структурою зв’язків та зовнішніх впливів. Аналіз 
особливостей конкурентної взаємодії можна здійснювати на основі побудованих простих і одночасно 
адекватних математичних моделей. Серед них найбільш простою є модель конкурентної взаємодії 
Лоткі-Вольтерра, яка описує конкуренцію як динамічний процес [1].  

Така модель, незважаючи на численну кількість недоліків (не враховуються інфляція, 
стохастичні збурення, мінливість основних параметрів системи), дозволяє досить просто описати 
базовий механізм конкуренції із збереженням внутрішніх взаємозв’язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки у працях як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених (Балацький Є.В., Вельфенсон П. Джесински П., Єкімова Н.А., Жулего В.Г., 
Козик В.В., Коляда Ю.В., Михайловська О.В., Прасолов О.В., Соколов Ю.М.) з’явились цікаві 
теоретичні узагальнення щодо використання моделі Лоткі-Вольтерра при моделюванні та 
прогнозуванні економічних ринків, а також прикладні методи їх дослідження. При цьому просування 
вперед відбувається, в основному, за рахунок використання математичного інструментарію [1; 7-10]. 
Даний клас моделей застосовувався для аналізу дуопольно-дуопсонієвої конкуренції [4; 5], вивченні 
розподілу ринку праці між державним і приватним секторами у галузі освіти [2], прогнозуванні 
телекомунікаційного ринку [3; 9].  

У більшості публікацій розглядаються модельні ситуації, які будуються на основі підбору 
числових значень параметрів системи диференціальних рівнянь. Вказати вірні значення цих 
параметрів часто буває непросто, а інколи взагалі неможливо. Конкуренти, як правило, приховують 
статистичну інформацію один від одного. Якщо ж оцінити невідомі параметри динамічної моделі за 
економічними показниками конкуруючих агентів протягом деякого періоду часу, то можна отримати 
досить реалістичну динамічну модель ринкової конкуренції. Такі спроби знаходження невідомих 
параметрів динамічних систем розглядалися, наприклад, у роботах [2; 6] для аналізу конкуренції на 
ринку освітніх та інформаційних послуг. 

Однак, застосування різноманітних методів оцінки невідомих параметрів системи 
диференціальних нелінійних рівнянь при моделюванні та прогнозуванні процесів конкуренції в різних 
галузях економіки є недостатньо вивченим. Це свідчить про актуальність теми, а відтак, зумовило 
вибір напрямку дослідження у науковому та практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є перевірка можливості застосування 
методів оцінки невідомих параметрів нелінійних диференціальних систем для дослідження 
конкурентної взаємодії операторів мобільного зв’язку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення динаміки поведінки економічних 
систем можна здійснити на основі конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра [7]: 

∑
=≠

−−=
n

jij
jiijiiiii

i xxaxaxa
dt

dx
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де ix  – обсяг доходів від послуг або обсяг послуг в натуральних одиницях i -го підприємства; 

ia  – коефіцієнт монопольності або коефіцієнт, який описує витрати на підтримку підприємства та 

просування послуг. Фактично коефіцієнт ia  характеризує темп росту доходів (або наданих послуг в 

натуральному виразі) підприємства. Чим кращий стан підприємства, тим більше значення ia ; iia  – 

коефіцієнт доступності ресурсів; 
2
iii xa  – зниження швидкості росту доходів (або обсягу надання 

послуг), який пов'язаний з вичерпністю ресурсів (трудових, природних, інформаційних та ін.); ija  – 

коефіцієнт конкуренції між i -м та j -м підприємствами; jiij xxa , ( ji ≠ ) – зниження швидкості росту 

доходів (або надання послуг). 
Щодо системи (1), потрібно знайти значення її параметрів. Це дозволяє обчислити будь-яку 

характеристику підприємства у довільний момент часу.  
Для знаходження параметрів моделі (1) можна намітити кілька підходів: 
1. З теорії динамічних систем система диференціальних рівнянь (1) має дві стаціонарні точки, 

одна з яких є нестійким вузлом з координатами, рівними нулю. Координати іншої стійкої точки можна 
знайти з системи лінійних алгебраїчних рівнянь: 

i

n

jij
jiijiii axxaxa =+ ∑

=≠ 1,

, ni ,1= .     (2) 

Система (2) отримана з системи рівнянь (1) при 0=
dt

dxi . Ця точка визначається точкою 

перетину n  гіперплощин в фазовому просторі. 
Задача знаходження параметрів моделі (1) буде розв’язана, якщо за динамікою реальних даних 

– часових статистичних рядів економічних показників вдасться знайти коефіцієнти системи (2). 
2. Для параметризації моделі (1) можна побудувати нелінійну багатофакторну економетричну 

модель: 

∑
=≠

+−−=∆
n

jij
ijiijiiiiii uxxaxaxax

1,

2
,  )()1( txtxx iii −+=∆ , ni ,1= ,  (3) 

де iu  – збурення. Для цього за конкретною статистичною вибіркою ( ){ }kittytx ii ,1,),(),( =  

обсягом k  потрібно знайти такі значення оцінок невідомих параметрів ia , iia , ija , для яких 

побудована економетрична модель найкраще б описувала динамічні зміни. Для цього будується 
функціонал методу найменших квадратів 

( )∑
=

∆−∆=
k

i
iiijiii xxF

1

2ˆ),,( ααα , ni ,1=    (4) 

де ix̂∆  – значення нелінійного рівняння регресії (3) з коефіцієнтами ijiii ααα ,,  при ix  та iy . 

Значення цих коефіцієнтів при яких досягається мінімум функціонала (4) приймаються в якості оцінок 

для ijiii aaa ,, . Модель (3) буде точніше описувати динамічні зміни у випадку обчислення приростів 

ix∆  при досить малих проміжках часу it∆ . 

Розв’язати задачу безумовної (або умовної) мінімізації досить просто в програмі MS Excel з 
використанням команди Solver (Поиск решения).  

3. Знаходження оцінок параметрів динамічних систем можна здійснювати опираючись на 
різноманітні алгоритми чисельних методів. До таких методів відносяться метод повної дискретизації, 
метод пострілів [10] та ін. Ці методи реалізовані в багатьох прикладних програмах. Так, у пакеті 
прикладних програм Tomlab PROPT на основі математичної системи Matlab використовується 
псевдоспектральний метод коллокації (з точками Гаусса або Чебишева) для розв’язання задач 
оптимального керування та оцінки невідомих параметрів динамічних систем. 

Цей метод дозволяє мінімізувати функціонал  
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( )∑∑
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де )(, txx iti =  – відомі статистичні дані динамічних рядів для i -го підприємства в момент часу 

t , а tix ,
~  – відповідні значення в цей же момент часу, отримані в результаті проведених ітераційних 

процедур. 
Дослідимо систему (1) на прикладі найбільших операторів мобільного зв’язку України. Для цього 

були зібрані дані про кількість користувачів за період з 31.03.2003р. по 30.09.2012р. Для вивчення 
вибрано три компанії з ринковою часткою більш, ніж 5% («Київстар», «МТС» і «Астеліт» (бренд life:)). 
Ринкові частки всіх інших компанії можна об’єднати і розглядати їх в ролі четвертого гравця ринку. 
Оскільки їх сумарна частка незначна і протягом досліджуваного періоду майже не змінюється, то для 
спрощення розрахунків умовного четвертого гравця включати в модель не будемо.  

Розв’яжемо задачу оцінки невідомих параметрів шляхом побудови економетричної моделі (3) 
для операторів мобільного зв’язку «Київстар», «МТС» і «Life». Використавши функцію Solver в 
програмі MS Excel, отримали систему рівнянь: 
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   (5) 

Коефіцієнти детермінації для кожного з рівнянь становлять 794.02
1 =R , 907.02

2 =R , 

179.02
3 =R . Змодельовані дані про кількість користувачів трьох операторів подано на (рис. 1). 

Коефіцієнт детермінації для третього рівняння має мале значення, що піддає сумніву правомірність 
використання побудованої моделі. З рис. 1 видно, що третє рівняння системи (5) не досить добре 
описує динаміку кількості абонентів оператора «Life». 

 
Рис. 1. Фактичні та розрахункові значення кількості абонентів операторів мобільного 

зв’язку «Київстар», «МТС» і «Life»,  
березень 2003р.–вересень 2012р. 

Джерело: власна розробка 
 

Оцінимо параметри моделі (1) методом повної дискретизації з використанням програми Tomlab 
PROPT. Після оцінки отримали наступну систему рівнянь: 
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Коефіцієнти детермінації для кожного з рівнянь становлять 987.02
1 =R , 997.02

2 =R , 

959.02
3 =R .  

Аналіз системи (6) показує, що оператори «Київстар» та «МТС» ( 3324.01 =a , 2311.02 =a ) 

характеризуються значно меншим темпом росту, ніж оператор «Life» ( 4559.13 =a ). Саме високі 

темпи росту оператора «Life» дозволило зайняти свою нішу на ринку послуг мобільного зв’язку, навіть 
при тому, що він вийшов на цей ринок лише в 2006 році. Частка користувачів оператора «Life» низька 

лише тому, що він піддається сильному впливу конкуруючого оператора «Київстар» ( 0581.031 =a ). 

Проведені розрахунки дають координати точки рівноваги системи: 44.231 =x  млн. чол.; 

09.202 =x  млн. чол.; 77.83 =x  млн. чол. Використавши методи теорії динамічних систем 

встановлено, що отримана особлива точка є точкою нестійкої рівноваги. Це підтверджує факт 
жорсткої конкуренції між операторами. Система навіть перебуваючи в стані рівноваги не зможе надалі 
залишатися в стані спокою. Вона постійно буде прагнути до коливних процесів, що описує перехід 
користувачів від одного оператора до іншого. Такі процеси помітні вже з 2007 року, оскільки, за 
даними інформаційно-аналітичного агентства IKS-Consultіng, рівень номінального проникнення 
мобільного зв'язку в 2006 році склав 105% (реальний рівень 63%), що є близьким до стану насичення. 
На кінець 2012 року номінальний рівень склав 120%. З 2007 року основним джерелом нових абонентів 
є перетікання їх від інших операторів. Змодельовані дані про кількість користувачів трьох операторів 
подано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фактичні та розрахункові значення кількості абонентів операторів мобільного 

зв’язку Київстар, МТС і Life, березень 2003р.–вересень 2012р. 
Джерело: власна розробка 

 
З рис. 2. видно, що система з сталими коефіцієнтами досить добре описує динаміку 

користувачів мобільного зв’язку протягом досліджуваного періоду. Але поява нових послуг та 
пропозицій від операторів може змінити частки користувачів в довготерміновій перспективі. Так 
поглинання в 2010 році оператором «Київстар» оператора «УРС» (бренд «Beeline», 4.35% – ринкова 
частка на 30.09.2010р.) дозволило збільшити свою частку на ринку до 45% і закріпити свої лідируючі 
позиції. З цього моменту частка користувачів оператора «Life» почала стрімко падати. 

Для неперервних динамічних систем характерним є зміна параметрів з часом, що може 
призвести до зміни положень рівноваги. Для коректування моделі (1) врахуємо можливий лінійний або 

нелінійний характер коефіцієнтів ia , iia , ija  [1, с.137; 8]. Розглянемо коефіцієнти конкуренції як 

функції від ринкової частки підприємств: 

ji

ji
ij xc

xb
a

+
=

1
, 

де ib , ic  – невід’ємні параметри, які підлягають оцінці. 
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Вибір такої нелінійної функції зумовлений тим, що збільшення кількості користувачів вимагає від 
оператора виділяти більше ресурсів. Але, оскільки ресурси обмежені, то їх обсяг через деякий час 
досягне деякого максимального значення (рис. 3).  

 

Рис. 3. Графіки залежності коефіцієнта конкуренції ijα  від кількості користувачів jx : 

 (1) – 1=ib , 6.0=ic ; (2) – 1=ib , 45.0=ic  

Джерело: власна розробка 
 

 
Після оцінки параметрів з використанням програми Tomlab PROPT отримали систему рівнянь: 
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Коефіцієнти детермінації для кожного з рівнянь становлять 989.02
1 =R , 997.02

2 =R , 

964.02
3 =R , які є вищими у порівнянні з коефіцієнтами детермінації моделі (6). Введення змінних 

коефіцієнтів конкуренції дозволяє краще описати динаміку реальних даних. Графіки перехідних 
процесів кількості користувачів візуально співпадають з графіками наведеними на рис. 3. Розрахунки 
дають координати точки рівноваги: 59.231 =x  млн. чол.; 94.182 =x  млн. чол.; 03.103 =x  

млн. чол. Вона є точкою нестійкої рівноваги. 
Висновки з даного дослідження. У статті розглянуто динамічну модель, яка адекватно описує 

конкурентну взаємодію операторів мобільного зв’язку. Вірно знайдені параметри моделі дозволяють 
використовувати її разом з іншими методами для виявлення суттєвих закономірностей конкуренції, 
моделювання взаємодії на ринку через параметри.  

Кожен економіст-аналітик може вносити свої корективи при побудові моделі і використовувати її 
як новий інструмент для аналізу і прогнозування конкуренції.  
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МОНІТОРИНГ РИНКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Енергозбереження проголошено в Україні пріоритетним напрямом 
державної політики. Однак, реалії функціонування національної економіки свідчать про домінування у 
її структурі енергоємних галузей, що на фоні дефіциту власних енергоресурсів, постійного зростання 
їх вартості та превалювання у структурі енергобалансу імпорту енергоносіїв із одного джерела 
постачання детермінує не лише низьку ефективність ринку енергозбереження і зниження 
конкурентоспроможності вітчизняного продукту на внутрішніх і зовнішніх галузевих ринках, а й суттєво 
загрожує стану енергетичної безпеки країни в цілому. З огляду на вказане постає необхідність 
постійного спостереження, відслідкування та на цій основі прогнозування основних тенденцій, 
кон’юнктури та кон’юнктуроутворюючих факторів енергозбереження, тобто актуалізується 
проблематика моніторингу ринку енергозбереження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти окресленої проблематики виступають 
об’єктом досліджень багатьох науковців, а саме: питання енергозбереження досліджували 
Д. Зеркалов, С. Денисюк, М. Ковалко; проблеми енергоємності розглянуто В. Микитенком, І. Нєдіним; 
енергетичний менеджмент вивчали А. Праховник, В. Розен, О. Разумовський; засади державної 
політики у сфері енергозбереження висвітлено у працях О. Амоші, Н. Вайцзеккера, Ю. Бажала, 
Д. Вольфберіа, В. Гейця, Д. Турченка, І. Франчука; енергетичний аудит знайшов відображення у 
роботах В Розена, А. Чернявського, Ю. Шульги, І. Третьякова та ін. 

Проте, незважаючи на певний науковий інтерес у царині енергозбереження, питання 
моніторингу ринку енергозбереження у фаховій літературі залишаються не висвітленими. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд концептуальних засад моніторингу ринку 
енергозбереження із визначенням чіткої послідовності етапів його проведення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок енергозбереження виступає складовим 
елементом енергетичного ринку України, який можна розглядати як сукупність економічних відносин 
між виробниками і споживачами з приводу купівлі-продажу специфічного продукту, продукування якого 
базується на засадах раціонального використання та економного витрачання первинної та 
перетвореної енергії і природних ресурсів, що здійснюється за допомогою використання технічних, 
економічних і правових методів. Метод дослідження за станом та тенденціями розвитку ринку, що 
припускає відстежування і контроль за допомогою комплексу наукових, техніко-технологічних, 
організаційних та інших засобів, що є безперервним процесом проведення постійного спостереження 
за об’єктом дослідження в цілому та окремими його складовими, а також за реалізацією інноваційних 
та інвестиційних проектів [1] у фаховій літературі трактують як моніторинг.  

Таким чином, моніторинг ринку енергозбереження можна розглядати як спеціально організоване 
систематичне та безперервне спостереження за станом цього ринку та оперативна його оцінка, 
основними структуроформуючими елементами якого є механізми, які сприяють інформаційному 
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забезпеченню організаційних структур стосовно стану ринку, його конкурентоспроможного потенціалу 
та інших характеристик, а також відносно потенційних загроз його розвитку.  

Варто відмітити, що проблематика моніторингу ринку енергозбереження лежить як у 
теоретичній, так і у практичній площинах. Зокрема, як уже зазначалось, у фаховій літературі відсутнє 
концептуальне обґрунтування етапів, механізмів, інструментів та засобів проведення моніторингу 
цього ринку. Водночас, на сьогодні немає єдиної державної системи моніторингу виробництва і 
споживання енергоресурсів та енергозбереження. Означене опосередковано позначається на 
ефективності функціонування енергоринку України. Так, аналізуючи стан досліджуваного галузевого 
ринку, можна виокремити певні особливості його функціонування, зокрема:  

– по-перше, конкурентне середовище енергетичного ринку в Україні є доволі монополізованим, 
оскільки частка ринків „чистої монополії” в обсягах реалізації паливно-енергетичного комплексу 
становить 17,2%, з ознаками домінування – 64,5%, жорсткої олігополії – 0,2%, з конкурентною 
структурою - 18,1% [2];  

– по-друге, у структурі енергоринку превалюють сегменти традиційних енергоресурсів – нафти 
та газу, стан розвитку яких характеризується суттєвим розривом між попитом і пропозицією. Так, 
видобуток нафти у 2011 р. склав 3325,1 тис. т. [3], 70% якого забезпечує Укранафта, 20% 
Украгазвидобування [4]. Порівнюючи обсяги внутрішнього виробництва і споживання цього ресурсу, 
варто відмітити суттєвий дисбаланс, оскільки за рахунок внутрішнього виробництва покривається 
лише 50% потреб, інші 50% покриваються за рахунок імпорту із території митного союзу Росії, 
Білорусії та Казахстану (40%) та Європейського союзу (11%). Аналогічна ситуація і на газовому 
сегменті енергоринку. Обсяг видобутку газу у 2011 р. склав 20139,2 млн. куб. м., у структурі якого 
приватні компанії забезпечують 5% видобутку, Чорноморнафтогаз – 5%, Укранафта – 14%, 
Укргазвидобування – 72% [4]. Загалом, за рахунок власного видобутку покривається лише близько 
30% потреб національної економіки у цьому виді ресурсів; 

– по-третє, за рахунок власних ресурсів задовольняється попит у вугіллі та електроенергії. Щодо 
вугілля, то його пропозиція внутрішнього ринку протягом січня – жовтня 2012 р. склала 71419,3 тис. т., 
споживання – 50747,3 тис. т. Обсяги виробництва електричної енергії протягом цього ж періоду становили 
161860,7 млн.кВт/год., обсяги споживання – 124130,4 млн.кВт/год. [3]. Надлишок енергоресурсів 
експортується у Білорусь, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Росію та Польщу; 

– по-четверте, висока енергоємність ВВП (або низька енергоефективність), яка становила у 
2011 р. 0,63 кг у. п./грн. [5] або близько 0,5 кг н. е./дол. США, що у 3,8 рази вище ніж у країнах 
Європейського Союзу та у 2,5 рази перевищує середньосвітовий показник [6, с.3], в умовах браку 
власних енергоресурсів дискредитує конкурентоспроможність вітчизняного продукту на внутрішніх і 
зовнішніх ринках.  

– по-п’яте, незадовільний технічний стан частини об’єктів енергетичного ринку призводить до 
втрати енергоресурсів. Ступінь зносу основних засобів ПЕК сягає 60,7 % [7, с.93]. Величина втрат 
електроенергії у мережах загального користування у 2011р. склала 21,1 млрд. кВт·г, або 11,9% 
загального відпуску електроенергії в мережу. Обсяги викидів шкідливих речовин у навколишнє 
природне середовище 6877,3 тис. т., що становить 11,4т. у розрахунку на 1 км2 [7, с.511-512]. 

Вказане дозволяє констатувати, що основною вимогою для забезпечення ефективного 
функціонування вітчизняного енергоринку є енергозбереження, яке має охоплювати всі сегменти 
цього ринку. Саме енергозбереження дозволить отримати потрійний ефект, а саме: раціоналізувати 
витрати енергетичних ресурсів у процесі продукування ВВП та підвищити конкурентоспроможність 
енергоринку; забезпечити економію фінансових ресурсів домогосподарств, які споживають 
енергоресурси; знизити техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. 
Підтвердженням цієї тези можуть слугувати прогнозні дані, наведені в Енергетичній стратегії України 
на період до 2030 року, згідно яких загальний потенціал енергозбереження в Україні за базовим 
сценарієм розвитку економіки та її сфер складатиме 318,36 млн. т у. п. [8].  

Однак, незважаючи на перспективи, потенціал та нагальну необхідність енергозбереження на 
сьогодні не набуло належного використання. Так, за даними Держенергоефективності, на ринку 
енергозбереження функціонує 205 суб’єктів економічних відносин різного правового статусу [9], які 
здійснюють виробництво або постачання у сфері енергозбереження, що становить 0,016% із загальної 
кількості суб’єктів ЄДРПОУ. Із загальної кількості суб’єктів в реальному секторі функціонує 97% 
виробників енергозберігаючого обладнання, у сфері послуг, будівництва і ЖКГ по 1% відповідно. З 
огляду на таку секторальну приналежність, спеціалізація виробників пов’язана в основному із 
альтернативною енергетикою (33%), розробкою, впровадженням та реалізацією енергозберігаючих 
систем і обладнання (21%), системами теплопостачання, опалювання, біопалива (19%), виробництві 
електроенергії (5%), технологічному устаткуванні (5%), будівельних матеріалах (5%), проектуванні і 
монтажі обладнання (2%), виробництві машин (2%), розробці технологій (2%). Вкрай негативним є те, 
що у сфері авіатехніки та виробництва електронного устаткування, які лежать в основі формування 
п’ятого технологічного укладу функціонує лише близько 1% виробників (рис.1).  
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Рис.1. Структура ринку енергозбереження за критерієм спеціалізації виробників 
 
Джерело: Наведено на основі даних [9] 
 
Розглядаючи територіальний зріз ринку енергозбереження слід зауважити, що найвищий ступінь 

концентрації виробників та постачальників енергозберігаючого обладнання у Східному та Західному 
регіонах, де функціонує 34% та 28% суб’єктів даної сфери відповідно. Дещо нижче значення цього 
показника у Північному (18%) та Південному регіонах (14%). Значно менше виробників енергозберігаючого 
обладнання функціонує у Північному регіоні, частка яких у загальній структурі становить лише 6%. 

У цьому плані варто зауважити, що за рейтингом енергоефективності лідирують Вінницька, 
Херсонська та Закарпатська області, відсоток енергоефективності в яких становить 65,5%, 64,7% та 62,4% 
відповідно. При цьому, найвищий потенціал енергозбереження за оцінками фахівців Аналітичного центру 
„Бест” [10] у Дніпропетровській (2931,2 млн. €), Донецькій (2597,8 млн. €) та Луганській областях (1260 млн. 
€), які посіли 25, 21 та 24 сходинки у рейтингу енергоефективності областей України, що є свідченням 
низької ефективності використання наявного енергозберігаючого потенціалу. 

Результати проведеного аналізу дозволяють констатувати, що на сьогодні ринок 
енергозбереження в Україні перебуває на стадії формування та характеризується низкою сильних і 
слабких позицій (табл.1). 

Таблиця 1 
Позиції ринку енергозбереження України 

 
Сильні позиції Слабкі позиції 

- наявність значного потенціалу 
енергозбереження; 
- забезпеченість власними ресурсами 
електроенергії та вугілля; 
- розвиток конкуренції в енергетичному 
секторі; 
- поступальний розвиток альтернативної 
енергетики; 
- вигідне геополітичне становище; 
- наявність надлишкових потужностей для 
транспортування енергоресурсів; 
- можливість інтеграції до європейської 
енергосистеми 

- недовикористання потенціалу енергозбереження; 
- суттєвий розрив між попитом і пропозицією на сегментах 
ринку нафти і газу; 
- низька частка підприємств, що здійснюють виробництво 
та постачання у сфері енергозбереження; 
- обмеженість розвіданих власних ресурсів нафти і газу; 
- високий ступінь зносу основних засобів ПЕК; 
- високе техногенне навантаження на навколишнє 
природне середовище; 
- низький ступінь диверсифікації джерел постачання 
енергоресурсів 
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Для посилення сильних та усунення слабких позицій з метою підвищення ефективності 
функціонування ринку енергозбереження через використання інструментарію безперервного 
відслідкування тенденцій його розвитку необхідним є формування системи моніторингу виробництва і 
споживання енергоресурсів та енергозбереження. Моніторинг ринку енергозбереження доцільно базувати 
на принципах точності, достовірності, незалежності, об’єктивності, неперервності, систематичності, 
комплексності, економічності і результативності та проводити у чіткій послідовності (рис.2).  

 

 
 

Рис.2. Пропонований алгоритм моніторингу ринку енергозбереження 
 
Основними етапами проведення моніторингу ринку енергозбереження вбачаємо: організаційно-

методичний етап, інформаційно-підготовчий етап, діагностичний етап, етап прогнозування зміни 
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показників кон’юнктури ринку, етап прийняття управлінських рішень. На першому організаційно-
методологічному етапі, повинен реалізуватись комплекс заходів, спрямованих на визначення об'єктів 
та суб'єктів моніторингу, формування мети та цілей моніторингу, вибору методик та методів 
проведення дослідження. Головними завданнями другого етапу, на наш погляд, мають виступати 
завдання щодо: проведення спостережень за об'єктом моніторингу; збору та накопичення інформації; 
формування інформаційної бази даних. На діагностичному етапі повинна проводитись: обробка, 
аналіз та оцінка даних, вивчення кон’юнктуроутворюючих факторів, співставлення реальних 
показників функціонування ринку енергозбереження із прогнозованими. На прогностичному етапі має 
здійснюватись прогнозування показників кон’юнктури ринку. На останньому етапі на основі результатів 
попереднього аналізу мають прийматись рішення щодо розвитку ринку енергозбереження із 
застосуванням необхідних коригуючи заходів, зорієнтованих на досягнення бажаного результату.  

Результати моніторингу ринку енергозбереження можуть слугувати інформаційною базою як 
для урядових структур при розробці енергетичної політики держави, так і для суб’єктів економічної 
діяльності та окремих громадян у процесі здійснення енергозберігаючої діяльності. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, сучасний стан ринку енергозбереження, що 
перебуває на стадії формування, потребує підвищення ефективності його функціонування. Це може 
забезпечуватись за рахунок використання інструментарію моніторингу, здійснення якого має 
відбуватись за певним алгоритмом. Перспективи подальших досліджень окресленої проблематики 
полягають у необхідності формування методичного забезпечення, зокрема вибору методів, методик 
та інструментів проведення моніторингу ринку енергозбереження на різних етапах. 
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СТАН ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ТЕХНІКИ В УМОВАХ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

 
Постановка проблеми. Важливою складовою в процесі виробництва сільськогосподарської 

продукції є технічне забезпечення товаровиробників. Лише за умови наявності необхідних 
сільськогосподарських машин можлива реалізація генетичного потенціалу вирощуваних культур, адже 
проведення всіх технологічних операцій регламентовано в часі та вимагає високої якості здійснення 
обробітку ґрунту, посіву, внесення добрив, збирання врожаю тощо. Як показує світовий досвід, 
прогресивний поступальний розвиток сільського господарства можливий на основі інноваційно-
технологічної модернізації виробничого процесу.  

Однією з причин низької ефективності господарської діяльності більшості сільськогосподарських 
підприємств України є низький рівень матеріально-технічного забезпечення [1, с. 29-30]. Основна 
техніка, що використовується товаровиробниками, вичерпала свій потенціал та потребує заміни. 
Наявні технічні засоби не дають можливості виробляти конкурентоспроможну продукцію та 
нарощувати експортний потенціал.  

Характерною тенденцією останніх років є укрупнення сільськогосподарських підприємств, 
створення інтегрованих формувань, що активно оновлюють та застосовують сучасну техніку [10]. 
Актуальним є дослідження особливостей використання технічних засобів в умовах міжгалузевої 
інтеграції в аграрному секторі економіки та аналіз впливу забезпечення підприємств основними 
засобами на економічні показники господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення сільськогосподарських 
підприємств технічними засобами та ефективність їх використання висвітлені в наукових працях 
М.В. Зубця, М.І. Кісіля, В.І. Кравчука, П.А. Лайка, І.С. Левитського, М.І. Лобаса, М.М. Могилової, 
П.А. Музики, Г.М. Підлісецького, П.Т. Саблука, В.Р. Сайка, В.П. Ситника та ін. Незважаючи на широке 
коло питань, які вивчались вітчизняними та зарубіжними науковцями, ряд із них, у зв’язку із 
поглибленням ринкових відносин на селі, потребують удосконалення та подальшого дослідження, 
особливо у контексті міжгалузевої інтеграції.  

Постановка завдання. Метою статті є вивчення ефективності використання сучасної техніки в 
умовах міжгалузевої інтеграції у аграрному секторі економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найважливіших проблем ринкового 
розвитку сільськогосподарських підприємств є їх недостатнє матеріально-технічне забезпечення. Без 
цього неможливе досягнення високого рівня продуктивності праці, виробництва продукції з низькою 
собівартістю. Абсолютна більшість вітчизняних аграрних підприємств не мають у своєму користуванні 
достатньої кількості техніки, а та, що є, застаріла. Наслідком стало порушення технологій виробництва 
продукції, підвищення негативного впливу на екологію та зниження конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції. 

Важливим пріоритетом національної аграрної політики слід вважати технічне оновлення і 
матеріальне забезпечення сільського господарства. Однак, за останні роки відбулося значне 
скорочення кількості сільськогосподарської техніки в країні. Погіршення експлуатаційних 
характеристик техніки приводить до зниження якості польових робіт, внаслідок чого у 2-5 разів 
збільшуються терміни їх виконання й зростають виробничі витрати на проведення ремонтних робіт, 
що у остаточному підсумку негативно позначається на собівартості продукції та рентабельності її 
виробництва [2]. Наявність основних видів техніки в сільськогосподарських підприємствах розглянемо 
на прикладі товаровиробників Житомирської області (табл. 1). 

Проведений аналіз показує, що технічне забезпечення аграрних підприємств не відповідає сучасним 
техніко-технологічним вимогам сільськогосподарського виробництва. Спостерігається погіршення 
кількісного та якісного складу всієї матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки. Значна 
частина техніки, яка перебуває на балансі сільськогосподарських підприємств, по суті, непрацездатна. 
Закупівля техніки простежується лише у великих інтегрованих підприємствах, які здійснюють господарську 
діяльність на значних площах та мають достатні фінансові можливості для цього. 

Ріст навантаження на одиницю техніки приводить до збільшення тривалості періоду збирання 
врожаю, а отже – до росту його втрат. За розрахунками експертів, втрати врожаю від опадання зерна 
через затягування строків жнива в 2010 р. становили близько 7,5 млн. т, або близько 20 % вирощеного 
врожаю [8]. З метою визначення сучасних тенденцій ефективності використання техніки, розглянемо 
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показники навантаження на основні види техніки сільськогосподарських підприємств Житомирської 
області (табл. 2). 

Таблиця 1 
Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських 

 підприємствах Житомирської області 
 

Рік 
Види техніки 

2000 2009 2010 2011 
2011 р. до 
2000 р., од 

Трактори 10670 4972 3887 3728 -6942 

Тракторні причепи 7726 3676 3124 2397 -5329 

Сівалки 2447 2204 1663 1571 -876 

Сінокосарки 1297 739 536 521 -776 

Зернозбиральні комбайни 3325 1684 1215 1132 -2193 

Кукурудзозбиральні комбайни 123 37 32 31 -92 

Кормозбиральні комбайни 587 465 371 344 344 

Льонозбиральні комбайни 423 232 129 113 -310 

Картоплезбиральні комбайни 592 234 121 195 -397 

Бурякозбиральні машини 348 167 141 111 -237 

Жатки валкові 1875 480 391 374 -1501 

Доїльні установки 18758 673 611 580 -18178 

Роздавачі кормів 1105 166 139 131 -974 
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Житомирській області 

Таблиця 2 
Навантаження на основні види техніки сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області 
 

Рік 
Навантаження 

2009 2010 2011 
2011 р. до 
2009 р., % 

Навантаження на 1 трактор ріллі, га 73,1 98,4 100,1 136,9 

Навантаження на 1 зернову сівалку площі зернових, га 109,8 133,4 129,9 118,4 

Навантаження на 1 зернозбиральний комбайн площі зернових, га 130,6 168,4 171,4 131,3 
Навантаження на 1 кукурудзозбиральний комбайн площі 
кукурудзи на зерно, га 541,1 1166,8 1606,9 297,0 

Навантаження на 1 буркозбиральний комбайн площі буряків, га 29,1 40,0 50,1 172,3 
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Житомирській області 
 
Впродовж 2011 р. сільськогосподарські підприємства придбали лише 62 % техніки до потреби, а 

вибуття основних засобів у три рази перевищило їх надходження. Енергетичні ресурси 
сільськогосподарських підприємств Житомирської області зменшуються досить високими темпами і у 2011 
р. в порівнянні з 2007 р. зменшились на 43 %. Енергетичні потужності сільського господарства області із 
2007 р. по 2011 р. зменшились із розрахунку на 100 га посівної площі на 37 %, а на одного працівника 
збільшились на 19 %, що в основному пов’язано із зменшенням кількості працюючих (табл. 3). 

Таблиця 3 
Динаміка забезпеченості енергетичними ресурсами сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області 
 

Рік 
Показники 

2007 2008 2009 2010 2011 
2011 р. до 
2007 р., % 

Енергетичні потужності, тис. к.с. 2353,1 2093,9 1693,9 1437,6 1348,1 57,3 

Припадає енергетичних потужностей, к.с.       

   на одного працівника 92,3 120,9 107,1 108,2 109,7 118,8 

   на 100 га посівної площі 611,4 553,3 465,9 376,0 384,5 62,9 

Електроозброєність праці, кВт/год 49,2 68,6 71,0 79,6 80,7 163,9 
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Житомирській області 
 
Головний узагальнюючий показник ефективності використання основних виробничих фондів – 

фондовіддача – знижується. Склалася парадоксальна ситуація: витрати підприємств на придбання 
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основних виробничих засобів зростають, а ефективність їх використання стабільно знижується. Це 
пояснюється наявністю в аграрних підприємствах великої кількості зношеної техніки та обладнання, 
серед яких нова, продуктивна техніка, внаслідок її недостатньої частки, не дає належного ефекту. 

Характерною особливістю останніх років є укрупнення сільськогосподарських підприємств, 
створення інтегрованих формувань, що здійснюють виробництво продукції, її часткову чи повну 
переробку та реалізацію. За рахунок залучення інвестиційних коштів і використання сучасної техніки 
та обладнання нові агроформування займають все більшу нішу в аграрному секторі виробництва.  

Спостерігається міжгалузева інтеграція, яка передбачає тісну взаємодію та переплетення 
сільського господарства і промисловості, інших сфер аграрного сектора економіки, їх 
взаємопроникнення, органічне злиття для підвищення ефективності. Відбувається поєднання 
сільського господарства та промисловості, економічною передумовою якого є безперервність науково-
технічного прогресу. Характерним є те, що дані тенденції мають свій вплив і на формування основних 
засобів товаровиробників. 

За 2011 р. аграрії Житомирщини витратили на закупівлю нової сільськогосподарської техніки 
майже у три рази більше коштів, ніж за такий же період 2010 р. Підприємствами куплено 290 одиниць 
сільськогосподарської техніки на суму майже 84 млн. грн. Основна техніка, придбана інтегрованими 
підприємствами, представлена енергозберігаючими широкозахватними агрегатами переважно 
зарубіжного виробництва. Найпоширенішими марками техніки є наступні: Case, Claas, John Deere, 
Fendt, New Holland, Massey Ferguson, Deutz-Fahr. Значним попитом у аграріїв користується білоруська 
техніка Мінського тракторного заводу. 

В інтегрованих сільськогосподарських підприємствах відбувається формування комплексу 
технологічних машин на основі переважно імпортної нової та вживаної сільськогосподарської техніки. 
Використання потужної техніки іноземного виробництва, дозволяє інтегрованим підприємствам скоротити 
витрати на: утримання техніки (за рахунок збільшення навантаження на одиницю техніки і скорочення її 
абсолютної кількості); пально-мастильні матеріали; насіння (за рахунок точного висіву) [4]. 

У виробництво впроваджуються прийоми мінімізації обробітку ґрунту спрямовані на 
енергозбереження, що посилює інтенсивність ґрунтоутворення в агроценозах і підвищує урожайність 
сільськогосподарських культур. Це дозволяє з меншими витратами засобів виробництва, отримати 
більш високий урожай сільськогосподарських культур. Так НВП “Райз-Агро” та ТОВ “Агро-Альфа” є 
одними з перших сільськогосподарських компаній в Україні, які перейшла на “мінімальні технології” 
обробітку ґрунту, що дозволяє: економити пальне в межах 5-7 л/га; збільшити продуктивність агрегатів 
на 7-8 %; відтворити діяльність грунтоутворючих мікроорганізмів.  

Значний економічний ефект при використанні нової зернозбиральної техніки досягається за 
рахунок якості збирання (втрати зерна при обмолоті на 50–60 % нижчі за вітчизняну техніку) та за 
рахунок якісного подрібнення та рівномірного розподілу по полю органічних пожнивних решток, що, як 
наслідок, призводить до збагачення ґрунту органічною речовиною [1]. Так для прикладу, використання 
комбайнів Сase 7088 в ТОВ “А.Т.К.” дозволяє проводити збирання, в середньому, 40-45 га за робочий 
день, а при організації цілодобової роботи 70-80 га.  

Однак, незважаючи на технічну забезпеченість інтегрованих сільськогосподарських підприємств, 
сільськогосподарське виробництво України потребує технологічного оновлення вітчизняними та 
іноземними ефективними, енергозберігаючими та надійними технічними засобами. Для вирішення цієї 
проблеми необхідний комплексний підхід щодо відтворення технічного потенціалу до рівня потреби та 
державна підтримка розробки і виробництва сучасних вітчизняних технічних засобів для аграрного 
сектора економіки.  

Висновки з даного дослідження. Сучасний стан технічного забезпечення виробників 
сільськогосподарської продукції наблизився до критичної межі. Близько 80 % технічних засобів, що 
залишилися в господарствах, відпрацювали свій нормативний ресурс. Через зношеність та технічну 
несправність до 25 % їх зовсім не використовуються. Зменшення кількості техніки та зниження рівня її 
технічної готовності призвело до підвищення навантаження у 1,5-2 рази, що значно затягує строки 
виконання робіт, порушує вимоги агротехніки та збільшує втрати врожаю. 

Іноземна техніка, яку використовують інтегровані підприємства має ряд переваг над 
вітчизняною, а саме: скорочення втрат при збиранні врожаю; зменшення кількості обслуговуючого 
персоналу; економія пального; збереження якості продукції; підвищена маневреність. За рахунок 
повного забезпечення технічними засобами інтегровані формування мають змогу отримувати кращі 
показники господарської діяльності, підвищувати рівень конкурентоспроможності власної продукції. 
Проте, технічне забезпечення більшості товаровиробників є недостатнім та потребує системного 
підходу щодо відтворення технічного потенціалу. 
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АГРАРНА СФЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Декларування конституційних прав громадян на право власності на 

землю, визнання землі товаром і водночас обмеження прав громадян стосовно розпорядження 
земельними ділянками сільськогосподарського призначення нині не створило реального господаря землі, 
а лише зумовило хаос у сільськогосподарському виробництві в частині використання земельних ділянок. 
Україна має потужний природно-ресурсний потенціал. Лише земельний фонд становить 5,7 території 
Європи, з яких 42,8 млн. га (майже 71 %) займають землі сільськогосподарського призначення. У 
результаті реформування 51,4 % цих земель передано у приватну власність 7 млн. селян, з яких на 
сучасному етапі майже 6,6 млн. оформили державні акти на право власності на земельні ділянки. 
Більшість селян (4,6 млн. чол.) передали землю в оренду сільськогосподарським підприємствам, інші, в 
основному, вирощують сільськогосподарську продукцію на присадибних ділянках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Станом на 01.01. 2011 року в Україні на базі колишніх 
11 930 сільськогосподарських підприємств створено 34 715 нових агроформувань ринкового типу з них: 
товариства з обмеженою відповідальністю – 7934; приватні підприємства – 5831; сільськогосподарські 
виробничі кооперативи – 1022; акціонерні товариства – 723; фермерські господарства – 11946 та інші 
форми господарювання. Розвиток земельних відносин і формування продовольчого ринку на теренах 
України присвячені праці українських учених І.І. Лукінова, П.Т. Саблука, І.І.Баранчика, М.Й.Хорунжого, 
О.В.Шевчука, В.Бурденюка, Л.Шафранської та інших [2; 5]. 

Проте, відкритим залишається питання забезпечення населення продуктами харчування. 
Зосередження виробництва у господарствах населення й недостатня кількість агропідприємств, які б 
постачали продукцію через маркетингові канали, в цілому, негативно впливають на формування 
необхідних обсягів товарної продукції на загальнодержавному і регіональному рівнях. Процес 
розвитку економічних відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та організаційно-
правовими формами ринкової інфраструктури стримується через: низький рівень закупівлі 
сільськогосподарської продукції за прямими угодами, заготівельними й переробними підприємствами, 
комерційними структурами через біржову торгівлю, торгові доми тощо; відсутність інтервенційних 
закупівель аграрної продукції (рослинництва і тваринництва) державними структурами. Вищезазначені 
питання потребують подальших ґрунтовних досліджень та наукових напрацювань. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення можливості землекористування агросферою 
України у напрямку забезпечення власного продовольчого ринку, а також проведення оцінки стану 
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продовольчої безпеки з використанням «Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» 
щодо відповідності умовам продовольчої безпеки, які визначено Міністерством економіки в наказі № 
60 від 02.03.2007 року 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останніми роками намітилася стійка тенденція 
до зростання частки сільськогосподарських підприємств у виробництві сільськогосподарської 
продукції. Певний внесок до стійкості такої тенденції додає зростання у 2008-2011 роках кількості 
агрохолдингових формувань. Як правило, це вертикально-інтегровані підприємства (виробництво, 
переробка й торгівля), які через дочірні сільськогосподарські підприємства орендують по 30 тис. га і 
більше сільськогосподарських угідь. Нині існує близько 100 таких агроформувань. Із 2011 року 
простежується додаткове пожвавлення інтересу великого бізнесу до аграрної сфери економіки, що 
мотивоване збереженням спеціальних режимів оподаткування, завершенням процесів земельної 
реформи та започаткуванням ряду Урядових програм: «Зерно України», «Відродження скотарства» та 
інших. Результати досліджень показали, що незважаючи на започаткування Урядових програм 
розвитку аграрного сектору, погіршуються показники продовольчої безпеки України. Баланс 
споживання основних продуктів харчування (табл. 1) свідчить, що у 2010 році в Україні по більшості 
основних видів продовольства фактичне споживання знаходилося нижче раціональних норм. 

Таблиця 1 
Показник достатності споживання продуктів харчування  

на особу на рік, кг 
 

Продукти Раціональна 
норма 

Фактичне 
споживання  
у 2010 р. 

Показник 
достатності 
споживання 

Хліб і хлібопродукти (у перерахунку на борошно) 101,0 111,3 1,11 
М'ясо і м'ясопродукти (у перерахунку на м'ясо) 80,0 52,0    0,65 
Молоко і молокопродукти (у перерахунку на молоко) 380,0 206,4   0,54 
Риба і рибопродукти 20,0 14,5   0,72 
Яйця, шт. 290 290    1 
Овочі та баштанні 161,0 143,5    0,88 
Плоди, ягоди та виноград 90,0 48,0   0,53 
Картопля 124,0 128,9    1,04 
Цукор 38,0 37,1    0,98 
Олія рослинна всіх видів 13,0 14,8  1,13 

Джерело: Держкомстат України. – К., 2011. – 384 с.(Обробка автора) 
 
Найбільше відставання фактичного споживання від раціонального спостерігалося по плодах, 

ягодах і винограду – на 49%, молоку і молокопродуктах – на 44, м'ясу і м'ясопродуктах – на 38, рибі та 
рибопродуктах – на 24%. 

За даними Державної служби статистики України (колишнього Держкомстату України), у 
структурі виробництва валової продукції сільського господарства за 2010 рік частка 
сільськогосподарських підприємств становила лише 45%. Значна частка (55%) виробництва 
сільськогосподарської продукції господарствами населення (на присадибних і дачних ділянках із 
приєднанням польових наділів після земельного реформування) пояснюється інституціональною 
схильністю населення України до власного виробництва продуктів харчування (таблиця 2). 

Отже, введення в економічний оборот земельних ресурсів, зміна структури виробників на 
користь великих підприємств, державна пріоритетність аграрного напряму розвитку, пільгове 
оподаткування дасть змогу уряду прогнозувати нарощення до 2015 року виробництва зерна до 80 
млн. т, олійних культур – 15 млн. т, м'яса – 5,7 млн. т у живій масі та 18 млн. т молока. Основний 
приріст продукції очікується саме у великих сільськогосподарських підприємствах. Разом із тим, 
частка господарств населення у виробництві основних видів сільськогосподарської продукції 
залишатиметься значною і до 2015 року. Особливо у виробництві картоплі, овочів, фруктів, молока та 
м'яса великої рогатої худоби. За таких умов формувати й проводити сприятливу аграрну політику 
можливо лише із використанням державної системи моніторингу виробництва продуктів харчування. 
Незважаючи на те, що значна частка (55%) виробництва сільськогосподарської продукції складають 
господарства населення, але низьким залишається рівень матеріально-технічного й фінансового 
забезпечення вітчизняних аграріїв.  

Дослідження процесу кредитування за останні роки свідчить про нестабільну ситуацію в 
кредитуванні сільського господарства. Так, суттєво скоротилось кредитування сільськогосподарських 
підприємств в кризовому 2009 році. Наступний же 2010 рік характеризувався зростанням загалього 
обсягу кредитів, наданих сільському господарству. Їх сума становила 26 900 млн грн, або біля 6% від 
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загального обсягу наданих кредитів в економіку країни. Зріс загальний обсяг кредитування на 1,4 
млрд. грн. в 2011 році порівнюючи з 2010 роком і на 5,7 млрд. грн. у порівнянні з 2009 роком. Однак 
щодо 2008 року відзначається все ще значний спад у кредитуванні. На початок 2012 року, за даними 
Національного банку України, загальний обсяг наданих кредитів в сільське господарство становив 34 
953,99млн.грн. [7]. 

Таблиця 2 
Обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської продукції за категоріями 

виробників 
 

2010 р. 2015 р. 

Продукція Валове 
виробництво – 
всього, млн. т* 

у т.ч. господарства 
населення, % 

Валове 
виробництво 

– всього, млн. т** 

у т.ч. господарства 
населення, %*** 

Зернові 39,2 24,2 80,0 10,3 

Олійні 10,0 13,3 15,0 7,5 

Картопля 18,7 97,4 20,0 86,4 

Цукрові буряки 13,7 7,9 25,0 6,0 

Овочі 8,1 88,1 8,5 81,0 

Плоди і ягоди 2,2 87,0 3,5 73,0 

Молоко 11,2 80,3 18,0 42,5 

М'ясо ВРХ 0,4 75,8 1,6 41,4 

М'ясо свинини 0,6 55,6 2,2 31,3 

М'ясо птиці 1,0 19,5 1,8 14,7 

Яйця, млрд. шт. 17,0 39,9 17,5 15,0 
Джерело: 
 *Дані Держслужби статистики України 
** З матеріалів програми дій Уряду України 
*** Прогноз профільних відділів Президії НААН 
 
Через низький рівень оплати праці гострою проблемою для агросектору є нестача 

кваліфікованих кадрів. Головним провісником відродження села має бути саме молодь. Але вона поки 
що не поспішає туди повертатися, віддаючи перевагу роботі у великих мегаполісах, райцентрах, а 
іноді навіть і за кордоном. До того ж, і та молодь, яка вступає до сільськогосподарських начальних 
закладів, у переважній більшості не повертається до рідного села. Питання наявності молодих 
спеціалістів на селі стає дедалі актуальнішим, тому, що це є одним із головних напрямів забезпечення 
національної безпеки країни.  

Висновки з даного дослідження. Незважаючи на наявність Закону України «Про продовольчу 
безпеку України», майже повністю зруйнована або відсутня система знань широких верств населення, 
дітей та молоді про проблеми продовольчого забезпечення. Неприпустимо низьким є рівень знань 
населення з питань раціонального харчування, його обізнаності щодо ризиків, які пов'язані з 
нераціональним харчуванням. 

Необхідним є здійснення цілеспрямованої державної політики щодо забезпечення державної 
політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України, пріоритетами якої буде створення ринку 
земель сільськогосподарського призначення (з урахуванням принципу, що земля – не лише товар, а й 
виробничий комплекс з унікальними властивостями). 

Високий рівень бідності населення і встановлений низький прожитковий мінімум не 
забезпечують можливості раціонального харчування, що призводить до підвищеного споживання 
більшістю населення жирів, вуглеводів та недостатнього споживання білків, овочів і фруктів. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ РИЗИКОУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ НА 
КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ 
 
Постановка проблеми. Питання ефективного розвитку вітчизняних підприємств роздрібної 

торгівлі напряму залежить від їх здатності адаптуватися до умов невизначеності здійснення 
комерційної діяльності та можливості мінімізувати спричинені нею ризики. Така здатність значною 
мірою зумовлюється обізнаністю керівників і менеджерів підприємств галузі з підходами та методами 
управління комерційними ризиками, а також наявними уміннями та навичками їх застосування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні положення управління ризиками 
знайшли висвітлення у працях вітчизняних і російських науковців В.А. Абчука [1], В.А. Боровкової [2], 
В.В. Вітлінського [3], М.П. Висоцької [4], І.Ю. Івченко [5], Т.С. Клєбанової [6], О.В. Раєвнєвої [7], 
Г.С. Токаренко [8], Л.Н. Тепмана [9] та інших. Фахівцями досліджено питання економічної сутності 
ризику, чинників його виникнення, обґрунтовано основи класифікації ризиків, їх оцінки, визначено 
підходи щодо мінімізації. 

Проте, аналіз існуючих науково-методичних розробок довів, що вони не дозволяють 
сформувати системне бачення змісту комерційних ризиків та їх типології у роздрібній торгівлі через 
ігнорування специфіки комерційної діяльності у галузі. Отже, чинники ризикових ситуацій комерційної 
діяльності підприємств роздрібної торгівлі обґрунтовано недостатньо, їх вплив на фінансові 
результати підприємств галузі не визначено повною мірою. 

Необхідність удосконалення теоретико-методичних і прикладних аспектів управління 
комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі зумовлюють актуальність та цільову 
спрямованість дослідження.  

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення впливу ризикоутворюючих чинників на 
комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Комерційна діяльність визначає сутність і зміст 
економічної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, дозволяє упорядкувати їх відносини з різними 
учасниками споживчого ринку та об’єднати їх інтереси у загальну мету створення цінності для 
покупців, постачальників, виробників, держави тощо. Зважаючи на те, що основним результатом 
комерційної діяльності торговельних підприємств є прибуток, найбільш загальну характеристику 
ступеня поширення ризикових ситуацій в торгівлі можна отримати за допомогою дослідження 
фінансових результатів і кількості збиткових підприємств торгівлі в Україні. 

Як показало дослідження (рис.1), від 30% до 40% підприємств усіх видів економічної діяльності 
в Україні протягом 2006-2011 рр. були збитковими. У роздрібній торгівлі їх частка у загальній кількості 
становила від 26% до 33%, тобто склала майже третину всіх підприємств за аналогічний період. 
Незважаючи на загальну тенденцію щодо зменшення кількості збиткових підприємств у цілому за 
всіма сферами економічної діяльності у 2011 р., у роздрібній торгівлі їх частка незначно (на 0,1%), але 
продовжувала зростати.  

Безумовно, наявність збитків за результатами господарської діяльності певною мірою 



  
ММААРРККЕЕТТИИННГГ  ІІ  РРИИННККООВВІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ   

 
 

 238 

пояснюється нестабільністю вітчизняної та світової економік. Але виявлені відмінності у формуванні 
фінансових результатів дозволяють стверджувати, що діяльність підприємств роздрібної торгівлі 
щорічно супроводжується виникненням ситуацій ризику, які зумовлені впливом як загальногалузевих, 
так і внутрішніх чинників.  

 

 
 
Рис. 1. Динаміка фінансових результатів і кількості збиткових підприємств в Україні за 

2006-2011 рр. 
Джерело: розроблено за [10] 
 
Досліджуючи ризикоутворючі галузеві чинники у комерційній діяльності підприємств роздрібної 

торгівлі, автори дотримуються логіки запропонованої класифікації комерційних ризиків за процесами 
створення цінності. Згідно з авторським підходом, до числа комерційних ризиків, виникнення яких 
переважно зумовлюється впливом галузевих чинників, варто відносити ризики зміни обсягів за 
купівель і реалізації товарів, що мають товарний характер, а також цінові ризики на етапах як 
закупівель, так і продажів  

Ризикові ситуації, за яких виникають виділені товарні та цінові ризики зовнішнього характеру, в 
першу чергу, породжуються наступними чинниками: 

1) коливаннями товарної пропозиції – товарний дефіцит або профіцит товарної маси, що 
пропонується до продажу з боку виробників і посередників, впливає на можливості торговельного 
підприємства формувати асортимент, який має відповідати його стратегічним цілям; 

2) коливаннями споживчого попиту – недостатній рівень доходів покупців скорочує їх споживчі 
витрати, а, отже, потенційно зменшує середній чек підприємства роздрібної торгівлі та рівень його 
доходів; зі зростанням доходів споживчий попит переорієнтується у більш високий ціновий сегмент 
товарів, а торговельне підприємство, в свою чергу, змушено здійснювати реструктуризацію 
асортименту, що спричиняє додаткові витрати;. 

3) змінами цінових умов на споживчому ринку – різке підвищення або зниження цін як закупівлі, 
так і продажу негативно впливає на можливості торговельного підприємства конкурувати за 
споживача. 

Звичайно, можливість отримання/недоотримання прибутку за результатами комерційної 
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діяльності у торгівлі залежить і від загальноекономічної ситуації в країні, впливу регуляторних чинників 
(легкості відкриття та ведення бізнесу), стану і тенденцій розвитку ринку праці тощо. Однак, ці 
макрочинники, здебільшого, не визначають специфіку виникнення ризикових ситуацій у тій чи іншій 
галузі, оскільки їх вплив поширюється на всі сфери економічної діяльності. Тому більш детально у 
даному дослідженні авторами розглянуто саме чинники мікросередовища, які безпосередньо 
визначають прибутковість галузей. 

Рівень коливань на ринку пропозиції споживчих товарів з боку постачальників можна дослідити 
за допомогою аналізу динаміки їх виробництва (промислового та сільськогосподарського) та імпорту 
(рис. 2). Як свідчать отримані результати, посилення впливу чинників комерційного ризику з боку 
товарної пропозиції було найбільш відчутно у 2009 р., коли не тільки зменшилося вітчизняне 
промислове та сільськогосподарське виробництво споживчих товарів, але й значно скоротилися 
обсяги їх імпорту (на 46,9 %) [10]. 

Для кількісної оцінки зовнішнього комерційного ризику, зумовленого коливаннями товарної 
пропозиції, скористаємося статистичними методами, а саме розрахунками показників середнього 
квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації, які характеризують міру мінливості досліджуваної 
ознаки щодо її середньої величини. Як свідчать дослідження Токаренка Г.С., оцінка ризику за 
коефіцієнтом варіації передбачає виділення трьох зон: низька варіабельність (коефіцієнт варіації до 
10%), помірна (10-25%) та висока (більше 25%) [9]. 

 

 
 

Рис.2. Динаміка товарної пропозиції в Україні (за джерелами) 
за 2000-2011 рр. 

Джерело: розроблено за [10] 
Результати розрахунків статистичних показників оцінки ризику коливань промислового та 

сільськогосподарського виробництва, а також імпорту товарів наведені у таблиці 1 і свідчать про 
загальний невеликий рівень коливань обсягів товарної пропозиції вітчизняного виробництва та 
помірну варіацію пропозиції імпортних товарів.  

Таблиця 1  
Статистична оцінка комерційного ризику підприємств торгівлі, зумовленого коливаннями 

товарної пропозиції 
 

Показник Індекс виробництва продукції 
переробної промисловості 

Індекс імпорту 
товарів 

Індекс 
сільськогосподарського 
виробництва 

Середнє значення за 2000-
2011 рр., % 106,2 117,4 104,5 
Середнє квадратичне 
відхилення, % 12,1 22,6 9,9 

Коефіцієнт варіації, % 11,4 19,2 9,4 

Рівень варіації помірний помірний Низький 
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Враховуючи виявлені тенденції та отримані оцінки, можна визначити, що на загальногалузевому 
рівні процес формування асортименту у торгівлі знаходиться під впливом чинників товарної пропозиції 
і не супроводжується виникненням надзвичайних ризикових ситуацій. Винятком став лише 2009 р., 
коли торговельні підприємства особливо гостро відчули наслідки світової фінансової кризи не тільки у 
сфері закупівельної, але, значно більшою мірою, і у сферах фінансової та інвестиційної діяльності. 

Оскільки показники варіації під час оцінки комерційного ризику за допомогою індексів нівелюють 
характер змін, що відбуваються під впливом ризикоутворюючих чинників, автори пропонують для їх 
сукупної оцінки застосовувати матричний метод.  

Розроблена матриця оцінки сукупного комерційного ризику, зумовленого коливаннями галузевих 
чинників, поєднує два напрями: динаміка показників – стабільно негативна, нестабільна та стабільно 
позитивна та варіація показників – невелика, помірна, велика. 

Зважаючи на те, що не всі галузеві чинники діють односпрямовано, автори пропонують 
розрізняти оцінку ризику, зумовленого дією галузевих чинників, які поширюють можливості 
торговельних підприємств і позитивно впливають на їх фінансові результати (збільшення товарної 
пропозиції, доходів і споживчих витрат населення), та тих, які мають зворотний вплив (підвищення цін, 
зростання рівня конкуренції).  

Розроблені матриці з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій наведено у табл. 2. і 3. 
 

Таблиця 2 
Матриця оцінки сукупного комерційного ризику підприємств торгівлі, зумовленого 

коливаннями галузевих чинників, вплив яких має позитивний характер 
 

                               Динаміка  
                             показників 
  Варіація  
  показників 

Стабільно негативна Нестабільна Стабільно позитивна 

Низька Помірний ризик Помірний ризик Низький ризик 
Помірна Високий ризик Помірний ризик Низький ризик 
Висока Високий ризик Високий ризик Помірний ризик 

 
Користуючись матрицею, наведеною у таблиці 2, можна сформулювати загальний висновок 

щодо впливу чинників товарної пропозиції на рівень галузевих комерційних ризиків: 
-  помірним ризиком характеризується вплив чинників товарної пропозиції з боку виробників 

сільськогосподарської продукції та продукції переробної промисловості, до якої відноситься більша 
частка споживчих товарів; 

-  формування товарної пропозиції у торгівлі за рахунок надходження імпортних товарів 
супроводжується низьким рівнем ризику, що не виключає, разом з тим, необхідності подальшого 
моніторингу впливу цього чинника. 

 
Таблиця 3 

Матриця оцінки сукупного комерційного ризику підприємств торгівлі, зумовленого 
коливаннями галузевих чинників, вплив яких має негативний характер 

 
                               Динаміка  
                             показників 
  Варіація  
 показників 

Стабільно негативна Нестабільна Стабільно позитивна 

Низька Низький ризик Помірний ризик Помірний ризик 
Помірна Низький ризик Помірний ризик Високий ризик 
Висока Помірний ризик Високий ризик Високий ризик 

 
Наявність і стабільність споживчого попиту є визначальними умовами функціонування 

підприємств роздрібної торгівлі. Зі скороченням попиту підприємство нарощує нереалізовану товарну 
масу, заморожує грошові кошти у матеріальних активах, втрачає платоспроможність і отримує збитки. 
Реалізований споживчий попит відбивається у показнику роздрібного товарообороту, ко ливання якого 
будуть свідчити про волатильність споживчого ринку в цілому та підвищення ризиків, зумовлених 
змінами пріоритетів покупців.  

Вагомими ризикоутворюючими чинниками, які визначають потенційний споживчий попит, є 
чисельність і доходи населення. Їх значні коливання можуть спричинити неготовність торговельного 
підприємства до підтримки балансу між попитом та пропозицією товарів, а отже зумовлюють 
виникнення ситуацій комерційного ризику. 
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Проведене дослідження (рис. 3.) дозволяє стверджувати, що суттєві коливання обсягу 
роздрібного товарообороту мали місце лише в умовах загострення світової фінансової кризи 2008-
2009 рр., коли відбулося падіння темпів його нарощення з 138,5% до 93,5%. Протягом 2000-2007 та 
2010-2011 рр. темпи зміни товарообороту в Україні не відрізнялися різкими коливаннями.  

 

 
 
Рис. 3. Динаміка чинників попиту, що зумовлюють виникнення ситуацій комерційного 

ризику підприємств торгівлі в Україні за 2000-2011 рр. 
Джерело: розроблено за [10] 

 
Динаміка чисельності населення в Україні, як показало проведене дослідження, є стабільно 

негативною із щорічними темпами падіння 0,2-1%. Оскільки виявлені тенденції не піддаються різким 
коливання, то, навіть за умов скорочення чисельності потенційних покупців, демографічний чинник не 
є критичним з точки зору комерційного ризику. За умов грамотної комунікаційної та маркетингової 
політики торговельні підприємства мають час і достатньо інформації, що врахувати такі зміни в 
програмах свого розвитку. 

Досить близькими є тенденції змін у обсягах грошових доходів і витрат населення України на 
товари та послуги. Саме ці чинники, як свідчать представлені на рис. 3 результати, найбільшою мірою 
піддані коливанням протягом всього періоду дослідження. Якщо впродовж 2001-2005 рр. відбувалося 
їх стрімке зростання майже удвічі з подальшою стабілізацією, то у 2008-2009 рр. і доходи, і витрати 
суттєво скоротилися внаслідок зниження купівельною спроможності населення. 

Результати розрахунків статистичних показників оцінки ризику споживчого попиту наведені у 
таблиці 4 і підтверджують в цілому визначений вище помірний рівень коливань реалізованого 
споживчого попиту за показником роздрібного товарообороту, а також потенційного попиту за 
показниками динаміки доходів і витрат населення.  

Таблиця 4 
Статистична оцінка комерційного ризику підприємств торгівлі України, зумовленого 

коливаннями чинників споживчого попиту 
 

Показник Індекс роздрібного 
товарообороту, % 

Індекс 
чисельності 
населення, % 

Індекс доходів 
населення, % 

Індекс витрат 
населення на 

товари та послуги, 
% 

Середнє значення  
за 2000-2011 рр., % 125,9 99,3 128,5 130,5 

Середнє квадратичне 
відхилення, % 

12,7 0,2 15,7 22,2 

Коефіцієнт варіації, % 10,1 0,2 12,2 17,0 

Рівень варіації помірний низький помірний Помірний 
 
З метою дослідження сукупного впливу динаміки та варіації чинників попиту скористаємося 

матрицею, наведеною у таблиці 2, оскільки збільшення обсягу роздрібного товарообороту, 
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чисельності, доходів і споживчих витрат населення свідчать про розширення реалізованих і 
потенційних ринкових можливостей підприємств роздрібної торгівлі.  

Співставлення динаміки та варіації індексів, що характеризують зміни споживчого попиту в 
Україні протягом 2000-2011 рр., дозволяє зробити такі висновки: 

-  скорочення чисельності населення, незважаючи на низький рівень варіації, є чинником, що 
спричиняє для підприємств роздрібної торгівлі помірний ризик, який з урахуванням стабільної 
негативної динаміки може бути більшою мірою прогнозованим; 

-  низьким, у цілому, є рівень ризиків, зумовлених стабільно позитивною динамікою роздрібного 
товарообороту, доходів і споживчих витрат населення і їх помірною волатильність протягом 2000-
20011 рр. 

Коливання рівня цін є вагомим ризикоутворюючим чинником, що впливає як на процес 
закупівель, так і на процес продажів на торговельному підприємстві. Дослідження динаміки споживчих 
цін і цін виробників промислової продукції (рис. 4.) свідчить, що різкі коливання цінових чинників були 
характерні для 2000-2007 рр.  

 

 
Рис. 4. Динаміка цінових чинників комерційного ризику підприємств торгівлі в Україні за 

2000-2011 рр. 
Джерело: розроблено за [10] 
 
Починаючи з 2007 р., темпи зростання індексів споживчих цін і цін виробників продукції 

переробної промисловості поступово уповільнювалися. Натомість, цінові умови виробників 
сільськогосподарської продукції відрізнялися найбільшими коливаннями протягом всього періоду 
дослідження, що зумовлено значною залежністю умов формування цін на таку продукції від 
регуляторної політики держави та чинників природно-техногенного характеру. 

Результати розрахунків статистичних показників оцінки цінового ризику наведені у таблиці 5 і 
свідчать про невеликий рівень коливань споживчих цін і цін виробників продукції переробної 
промисловості та помірну варіацію цін на сільськогосподарські товари. 

Таблиця 5 
Статистична оцінка комерційного ризику підприємств торгівлі України, зумовленого 

коливаннями цін на товарному та споживчому ринках 
 

Показник 
Індекс 

споживчих цін, 
% 

Індекс цін виробників продукції 
переробної промисловості, % 

Індекс цін виробників 
с/г продукції, % 

Середнє значення за 
2000-2011 рр., % 111,3 113,8 114,0 

Середнє квадратичне 
відхилення, % 

7,0 7,3 17,6 

Коефіцієнт варіації, % 6,3 6,5 15,4 
Рівень варіації низький низький Помірний 
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З метою дослідження сукупного впливу динаміки та варіації цінових чинників використаємо 
матричний підхід, логіка якого для цінових коливань описана в таблиці 3.  

Співставлення динаміки та варіації індексів цін дозволяє зробити такі висновки: 
-  ризиком характеризуються коливання споживчих цін і цін виробників продукції переробної 

промисловості, динаміка яких є стабільно позитивною, а варіація – низькою; 
-  високими можна вважати цінові ризики, зумовлені нестабільністю динаміки цін виробників 

сільськогосподарської продукції і їх помірною волатильністю протягом 2000-20011 рр. 
Комерційні ризики у торгівлі виникають не тільки внаслідок нестабільності споживчого попиту 

або коливань цінових умов на товарних ринках. Вагомим джерелом збільшення або зменшення цін на 
споживчому ринку виступає конкуренція, дослідження умов якої нами пропонується здійснювати з 
використанням показників розвитку торговельної мережі за кількістю підприємств роздрібної торгівлі, 
величиною торгової площі та забезпеченості населення України торговою площею.  

Дослідження динаміки показників розвитку мережі роздрібної торгівлі (рис. 5) дозволяє 
визначити, що протягом 2000-2011 рр. відбувалися суттєві зміни конкурентної ситуації на споживчому 
ринку. З одного боку, спостерігалося щорічне скорочення кількості магазинів, з іншого – протягом 
2002-2008 рр. та 2010-2011 рр. мало місце стабільне розширення пропозиції торгових площ, що, в 
свою чергу, зумовило майже синхронне збільшення забезпеченості населення торговою площею.  

 

 
 

Рис.5. Динаміка чинників конкуренції, що зумовлюють виникнення ситуацій комерційного 
ризику підприємств торгівлі в Україні за 2000-2011 рр. 

Джерело: розроблено за [10] 
 
Незважаючи на певні позитивні тенденції у розвитку мережі роздрібної торгівлі, порівняно із 

іншими країнами Європи та світу забезпеченість населення України торговою площею знаходиться на 
недостатньому рівні. Станом на початок 2012 р. цей показник, за даними Державної служби 
статистики України, становив лише 197,5 м2 на 1000 осіб [10], тоді як у середньому у світі його 
значення знаходиться на рівні 250 м2 на 1000 осіб [4]. Отже, зважаючи на отримані результати, можна 
визначити, що в цілому конкурентна ситуація в галузі не є критичним ризикоутворюючим чинником, 
який здатний викликати суттєві цінові коливання. 

Підтвердженням такого висновку є також результати розрахунків статистичних показників 
оцінки ризику, зумовленого конкурентною ситуацією у роздрібній торгівлі (табл. 6).  

Таблиця 6 
Статистична оцінка комерційного ризику підприємств торгівлі України, зумовленого 

коливаннями чинників конкуренції 
  

Показник Індекс кількості 
магазинів, % 

Індекс торгової 
площі (ТП), % 

Індекс 
забезпеченості 
населення ТП, % 

Середнє значення за 2000-2011 рр., % 95,5 101,4 102,1 

Середнє квадратичне відхилення, % 2,8 6,2 6,2 

Коефіцієнт варіації, % 3,0 6,1 6,1 

Рівень варіації низький низький низький 
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Вивчення сукупного впливу динаміки та варіації чинників конкуренції рекомендується авторами 
проводити з використанням матричного підходу, описаного в таблиці 3, оскільки посилення 
конкуренції призводить до поступового зменшення прибутковості в галузі, а отже негативно впливає 
на ринкові можливості торговельних підприємств.  

Співставлення динаміки та варіації індексів, що характеризують зміни конкурентних умов на 
споживчому ринку України протягом 2000-2011 рр., дозволяє зробити такі висновки: 

- скорочення кількості магазинів, що характеризується також низьким рівнем варіації, є 
чинником, що призводить до послаблення конкуренції в галузі, а отже спричиняє для підприємств 
роздрібної торгівлі низький ризик; 

- нестабільність динаміки торгової площі в Україні і відповідно забезпеченості нею населення, 
хоча і характеризуються невеликою волатильністю, проте є джерелами помірного ризику, пов’язаного 
з можливою консолідацією споживчого ринку великими підприємствами роздрібної торгівлі та 
відповідно ускладненням умов комерційної діяльності інших суб’єктів господарювання в торгівлі.  

Висновки з даного дослідження. Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити такі 
висновки: 

1. Галузеві ризикоутворюючі чинники впливають на здатність підприємств торгівлі успішно 
функціонувати та розвиватися у конкурентному середовищі. 

2. До числа комерційних ризиків підприємств торгівлі, виникнення яких більшою мірою 
зумовлюється впливом галузевих чинників, варто відносити ризики зміни обсягів закупівель та 
реалізації товарів, що мають товарний характер, а також цінові ризики на етапах як закупівель, так і 
продажів.  

3. Оцінку впливу ризикоутворюючих чинників на комерційну діяльність підприємств роздрібної 
торгівлі доцільно проводити з урахуванням варіації та характеру змін товарної пропозиції, а також 
цінових умов у сферах закупівель та реалізації товарів, на підґрунті економіко-статистичного та 
матричного методів, що дозволяє визначити рівень комерційних ризиків, зумовлених галузевими 
чинниками. 

4. Вплив комерційних ризиків, зумовлених галузевими чинниками, не завжди спричиняє суттєве 
скорочення можливостей підприємств роздрібної торгівлі щодо отримання прибутку, що зумовлює 
необхідність подальшого вивчення практики управління ризиками у галузі та виявлення внутрішніх 
проблем підприємств, які гальмують їх розвиток. 
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ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА НАПРЯМКИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СОЇ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми Досвід провідних країн світу з розвиненою ринковою економікою 

переконливо засвідчує, що одним із найбільш вагомих суспільних важелів ринкової системи є 
державне регулювання. В Україні при переході до ринку державне регулювання у сфері 
сільськогосподарського виробництва виявилося набагато слабшим порівняно з потребами, 
зумовленими економічними процесами і явищами. Держава не забезпечила ефективної підтримки 
суб’єктів ринку. Не використано накопичений досвід державного регулювання сільського господарства. 
Саме тому серед усіх галузей національної економіки найбільших збитків від фінансово-економічної 
кризи завдано аграрному виробництву. Ринок не став саморегульованою системою, що пропагувалося 
на початку розвитку ринкових перетворень.  

Сучасний український ринок сої та продукції її переробки перебуває на стадії становлення, 
однак, поки він розвивається переважно стихійно, тому зараз потребує чіткої стратегії виробництва 
цієї культури, відповідних заходів з боку держави для підвищення ефективності його функціонування. 
Отже, проблема оптимального поєднання ринкового та державного механізмів регулювання розвитку 
соєвиробництва сьогодні є надзвичайно актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам державного регулювання розвитку 
соєвиробництва та питанням формування ринку сої присвячені роботи Бєляєва О.В.[5], Калінчика 
М.В.[10], Заболотного О.Г [6], Білоусова О. М.[3,4]. Сучасний стан функціонування галузі та 
економічний розвиток підприємств-виробників сої в ринкових умовах вивчала  

Устік Т.В [8,9]. Разом з тим, малоопрацьованими у науковій літературі залишаються комплексні 
підходи до вивчення механізму державного регулювання розвитку соєвиробництва в Україні. Саме 
вони потребують подальших системних досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження, обґрунтування та удосконалення 
механізму державного регулювання розвитку соєвиробництва в Україні у контексті підвищення 
ефективності функціонування ринку сої та продуктів її переробки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Держава на сьогодні повинна виконувати як 
регулюючу, так і підтримуючу функції, застосовуючи при цьому різні методи – адміністративні та 
економічні.  

Основні перспективні методи та напрямки державного регулювання ринку сої України 
відображено у табл.1. 

Таблиця 1 
Перспективні напрямки державного регулювання ринку сої в Україні 

 

 

                                           
1 *Науковий керівник: Канінський П.К. – д. е. н., професор  

Методи Напрямки державного регулювання 
1 2 

Регулювання питань створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння сої 

Регулювання питань визначення місця сої в сівозмінах 
Регулювання питань створення та функціонування дорадчої служби для виробників та переробників 
сої 
Регулювання підготовки кваліфікованих наукових та практичних кадрів галузі 

Регулювання питань створення регіональних соєвих кластерів 
Регулювання питань розробки інновацій у сфері кормовиробництва на основі сої, харчової 
промисловості з використанням сої 
Регулювання митної політики щодо сої та продуктів її переробки 
Регулювання питань створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, діяльності аграрних 
бірж 
Регулювання питань розвитку сільських територій, агрокредитування, агрострахування і т.п. 
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Регулювання питань розвитку харчової промисловості (з використанням сої в якості сировини) 
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продовження табл. 1 

Здійснення фінансової підтримки соєвиробників і соєпереробників через механізм здешевлення 
кредитів та компенсації лізингових платежів 
Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва для 
переробки сої на корм 
Часткова компенсація розмірів сортових надбавок за придбане насіння сої І категорії репродукції 

(лише на території, сприятливій для вирощування сої) 
Компенсації за посіяну сою насінням І категорії репродукції (лише на території, сприятливій для 
вирощування сої) 
Часткова компенсація витрат на пересівання озимини соєю (лише на території, сприятливій для 
вирощування сої) 
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Часткова компенсація витрат на страхування посівів сої (лише на території, сприятливій для 
вирощування сої) 

 
Особливо позитивний вплив на розвиток соєвиробництва мають фінансові заходи державної 

підтримки галузі. В Україні такі заходи вже проводилися, зокрема, починаючи з 2004 року, виділялися 
кошти з Державного бюджету на часткову компенсацію розмірів сортонадбавок на придбане 
товаровиробниками суперелітне, елітне і насіння першої репродукції; у 2006-2008 роках – на щорічну 
компенсацію витрат за висіяну сою насінням не нижче першої репродукції – 80 грн./га та другої і 
третьої репродукції – 50 грн. на гектар. Аналогічні виплати заплановані також Галузевою програмою 
“Соя України 2008-2015”. 

Державна підтримка соєвиробникам повинна надаватися з урахуванням сучасних принципів 
аграрного виробництва. Перш за все, повинен враховуватися принцип ефективного територіального 
розміщення галузі. Тому всі фінансові виплати та компенсації соєвиробникам доцільно здійснювати 
лише в тих областях, що визначені як “соєвий пояс”, тобто де є сприятливі агрокліматичні умови для 
вирощування сої з достатнім рівнем урожайності та рентабельності. 

Крім того, повинен враховуватися принцип максимізації ефективності виробництва. Тому 
доцільно стимулювати посіви сої насінням лише кращих районованих сортів – І категорії репродукції, 
адаптованих до місцевих агрокліматичних умов. У країнах, де виробляється соя, не виникає питання 
якої репродукції її сіяти – чи то першої, чи то другої – звичайно, тільки першої. У нас щорічно 
засівають насінням першої репродукції лише 25-29% [7].  

Також слід брати до уваги принцип підтримки національного виробника. Тому, доцільно 
компенсувати витрати на придбання насіння лише вітчизняної селекції, що є досить сучасним і не 
містить ознак генетичної модифікації. Згідно цього ж принципу для переробників сої доцільно 
компенсувати лише витрати на придбання вітчизняного обладнання для переробки сої (звичайно, за 
умови його наявності на ринку). 

Особливо актуальним завданням сьогодні є врегулювання проблеми державних компенсацій 
витрат на пересівання озимини. Оскільки аграрії часто пересівають озимі культури 
високорентабельним соняшником, що збіднює ґрунти і не сприяє майбутнім урожаям зернових, то 
державна підтримка повинна передбачати компенсації на пересівання озимини лише конкретними 
культурами, зокрема соєю. 

Значну роль у розвитку ринку сої можуть відігравати також і адміністративні методи державного 
регулювання. Зокрема, важливим на сьогодні є регулювання питань визначення місця сої в сівозмінах. 
З цією метою на нормативному рівні слід передбачити необхідність збільшення частки сої у структурі 
посівних площ на території областей, сприятливих для її вирощування, шляхом введення її в 
короткоротаційні сівозміни з зерновими культурами та кукурудзою.  

Вирішення цього завдання ставить необхідність внесення змін у такі нормативні акти:  
1. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у 

сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон України, що затверджені наказом Мінагрополітики України 
та УААН від 18 липня 2008 року №440/71. 

2. Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-
сільськогосподарських регіонах, що визначені постановою КМУ від 11 лютого 2010 р. № 164.  

На сьогодні, у цих документах взагалі не згадується про сою. Оптимальними культурами для 
сівозмін з зерновими у Методичних рекомендаціях визначені трави, багаторічні бобові, однорічні, вика, 
горох та люпин. Тому слід внести зміни у цей нормативний документ і вказати сою у якості кращого 
попередника для зернових культур та кукурудзи. У Нормативах оптимального співвідношення культур 
у сівозмінах соя також не згадується, у структурі посівних площ виділяється спільна рекомендована 
частка для зернових та зернобобових культур. Але для стимулювання розвитку ринку сої необхідно 
чітко визначити частку сої у структурі посівних площ на рівні 10% по Україні (до 25% у Лісостеповому 
та Північностеповому сільськогосподарських регіонах). 

1 2 
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Важливими адміністративними заходами державного регулювання аграрного ринку на сьогодні є 
також митна політика держави. Зокрема, для стимулювання переробників сої було б перспективним 
введення мита на соєві боби. Цей захід є цілком економічно обґрунтованим, оскільки він призвів би до 
скорочення експорту соєвих бобів за рахунок їх переробки на території України і з подальшим 
зростанням експорту соєвої олії та шроту. Про порівняльну ефективність експорту продуктів 
переробки сої свідчать розрахунки, здійснені у табл.2.  

Таблиця 2 
Порівняльна ефективність експорту соєвих бобів та продуктів переробки сої 

 
Рік 

Продукція 
2008 2009 2010 2011 

Ціна експорту, дол. США/т:     

- соєві боби 362 308 381 428 

- соєва олія  1255 716 855 1165 

- соєвий шрот  618 429 375 539 
Вартість експорту олії в 
перерахунку на соєві боби (вихід 
олії 17,8%*), дол. США 

223,4 
(1255 * 0,178) 

127,4 
(716*0,178) 

152,2 
(855*0,178) 

207,4 
(1165*0,178) 

Вартість експорту шроту в 
перерахунку на соєві боби (вихід 
шроту 79,2%*), дол. США  

489,5 
(618*0,792) 

339,8 
(429*0,792) 

297 
(375*0,792) 

426,9 
(539*0,792) 

Вартість експорту олії та шроту (в 
перерахунку на 1 т соєвих бобів), 
дол. США 

712,9 
(223,4+489,5) 

467,2 
(127,4+339,8) 

449,2 
(152,2+297) 

634,3 
(207,4+426,9) 

Абсолютний економічний ефект, 
дол. США 

350,9 
(712,9 – 362) 

159,2 
(467,2 – 308) 

68,2 
(449,2 – 381) 

206,3 
(634,3 – 428) 

Відносний економічний ефект, % 
96,9 

(350,9 / 362 * 
100%) 

51,7 
(159,2 / 308 * 

100%) 

17,9 
(68,2 / 381 * 

100%) 

48,2 
(206,3 / 428 * 

100%) 
*Примітка: При переробці з 1 т сої одержують 792 кг соєвого шроту, 178 кг соєвої олії [1] 
 
Наведені розрахунки показують, що експорт продуктів переробки сої (олії та шроту) економічно 

доцільніший, ніж експорт соєвих бобів. Відносний економічний ефект протягом останніх років 
коливається в межах від 17,9% (у 2010 році) до 96,9% (у 2008 році).  

Отже, запровадження експортного мита на соєві боби за одночасного збереження безмитного 
режиму експорту соєвої олії та шроту призвело б до зростання переробки сої в Україні. Вигода 
держави була б різноспрямованою: по-перше, від збільшення вартості експорту; по-друге, від 
надходження експортного мита. 

Але вдаватися до такого заходу державного регулювання ринку сої в Україні поки що ще рано. 
Його впровадження на сучасному етапі призведе до різкого зменшення обсягів посівів сої. Доцільним є 
введення експортного мита на соєві боби може стати при досягненні ряду факторів, основними серед 
яких є: більш повне включення сої у сівозміни та закріплення її місця у структурі посівів на рівні не 
менше 10%; створення достатньої потужності переробних підприємств; налагодження системи 
зберігання сої та її доставки від сільгоспвиробників до переробників сої.  

Також важливим напрямком розвитку ринку сої в Україні є створення дієвої системи контролю за 
якістю насіння сої, урожаю сої, продуктів її переробки.  

Особливо важливим є контроль якості насіння сої сільгоспвиробниками та державними 
лабораторними установами. За відсутності обладнання для доробки насіння атестацію насіннєвих 
господарств пропонується взагалі не проводити. Крім того, науковці вважають, що необхідно постійно 
проводити післяреєстраційну апробацію [7]. 

Значну увагу питанням якості сої мають надавати також переробники сої. Згідно ДСТУ 
4964:2008 насіння сої, призначене для використання на продовольчі, кормові та технічні потреби, 
повинне містити 35 % протеїну (в перерахунку на суху речовину) та 12% жирів.  

Зрозуміло, що при виготовленні шротів, відбувається перерозподіл поживних речовин, тому 
перед тим як приймати рішення про виробництво шроту або макухи, необхідно знати хімічний склад 
сої, яка планується бути використана для переробки. ДСТУ 4230:2003 діючий на території України 
поширюється на шрот кормовий, який одержується за схемою форпресування-екстрагування чи 
прямого екстрагування з попередньо обробленого насіння сої з застосуванням волого-теплової 
обробки – тостування, збагачення чи без збагачення ліпідами. Даний нормативний документ 
поширюється також на шрот призначений для кормових цілей і безпосереднього введення у раціони 
тварин та комбікормову продукцію. Він регламентує, що масова частка протеїну для шроту 
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тостованого повинна бути на рівні 45,0%, а для тостованого, збагаченого ліпідами – 42,0%. Тому 
важливо перед тим як переробляти насіння сої описаними способами вивчити її хімічний склад, щоб 
впевнитись, переробка цього насіння сої дасть можливість отримати кормову сировину з заданими 
показниками якості [11]. 

Ці завдання повинні вирішувати не лише виробники сої та її переробники. Контроль якості сої 
повинен здійснюватися також спеціалізованими лабораторіями у складі дорадчих служб аграрних 
навчальних закладів та науково-дослідних установ. 

Висновки з даного дослідження.Таким чином, розглянуті заходи мають стати основними 
стратегічними напрямками розвитку вітчизняного ринку сої в найближчій перспективі. Їх реалізація 
створить передумови інтенсивного розвитку всього агропромислового комплексу України, забезпечить 
інтеграцію між рослинництвом і тваринництвом, сільгоспвиробниками і переробними підприємствами, 
сприятиме розвитку сільських територій. 
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ПОСИЛЕННЯ ВИЇЗНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
 В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. У світлі сьогоднішніх кризових тенденцій у фінансовому секторі Україні та 

світі загалом, значення стабілізаційних заходів зростає. На думку експертів, найважливішими умовами для 
відновлення фінансової стабільності в Україні є: стабілізація банківської системи шляхом гнучкого надання 
ліквідності від НБУ; посилення якості щоденного моніторингу банківської ліквідності; забезпечення 
платоспроможності банків через посилений виїзний та документарний нагляд. Для реалізації зазначених 
пріоритетів НБУ має вжити попереджувальних заходів із забезпечення підтримки ліквідності, у тому числі 
шляхом посилення банківського моніторингу та нагляду, з метою впевненості у тому, що така підтримка 
достатньо гнучка. Так, дані щодо надання ліквідності Національним банком України протягом 2010-2012 
рр. характеризуються наступними тенденціями (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформація про надані Національним банком України банкам України кредити на строк 

більше 30 календарних днів [2] 
 

Період Усього, 
млн. грн. 

Кількість 
банків Тип забезпечення 

2012 рік 54 598 37 

Державні облігації України; облігації підприємств; облігації 
місцевих позик; ураховані векселі суб’єктів господарювання-
резидентів, що авальовані Кабінетом Міністрів України; 
нерухоме майно; майнові права; цінні папери Державної 

іпотечної установи 
2011 рік 300  4 Державні облігації України 
2010 рік 0, 459 1 Іпотека; обладнання майнового поручителя 

 
Спостерігаємо різке зростання обсягів кредитів НБУ, наданих банківським установам на термін 

понад 30 днів для підтримки ліквідності у 2012 році (у 180 разів). Окрім росту самих сум підтримки 
ліквідності значно зросла кількість банків, які скористалися допомогою Нацбанку в 2012 році. Якщо у 
2011 році це були лише 4 банки, то у 2012 році їх стало вже 37 установ. 

Окрім того, для стабілізації стану банківської системи України Нацбанк рефінансує банківські 
установи з метою їх фінансового оздоровлення. Так, за станом на 01.01.2012 року заборгованість за 
кредитами рефінансування мали: 

-  28 банків у загальному режимі діяльності (на суму 61,4 млрд. грн.); 
-  2 банки у режимі дії тимчасової адміністрації (на суму 116,8 млн. грн.); 
-  11 банків у стадії ліквідації (на суму 1,1 млрд. грн.).  
Додаткову увагу Нацбанк у 2011 році приділяв банкам, які отримали кредити рефінансування в 

період кризи. В умовах підвищення рівня ліквідності банківської системи НБУ проводив роботу щодо 
своєчасного виконання такими банками своїх зобов’язань за кредитами рефінансування, а також за 
можливості прискорення процесу їхнього повернення. Протягом 2011 року банки повернули кредити 
рефінансування на загальну суму 9,2 млрд. грн., з яких 44,5% (4,1 млрд. грн.) становили кредити, які 
були повернуті достроково. У повному обсязі заборгованість за кредитами рефінансування була 
погашена 22 банками (трохи більше половини рефінансованих банків) [8]. 
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Зважаючи на ці та інші факти, що свідчать про необхідність посилення нагляду за діяльністю 
банківських установ в Україні, вважаємо, що посиленої уваги з боку науковців і практиків вимагають 
проблеми безвиїзного та особливо виїзного пруденційного нагляду. Важливість розробки нових 
підходів і правил виїзного банківського інспектування диктується вимогами часу, коли майже третина 
банків України користуються кредитами НБУ та рефінансуються ним для фінансового оздоровлення, а 
тому необхідний посилений виїзний контроль з боку Національного банку України за такими банками.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та постановка завдання. Науковим проблемам 
виїзного пруденційного нагляду присвячено наукові дослідження А. Мороза, І. Лютого, М. Олсена, Ж. 
Гольє та ін. У їх працях розглядаються фундаментальні положення виїзного нагляду, ми ж 
передбачаємо дослідити більше практичні аспекти здійснення виїзного банківського нагляду та 
виявити перспективні напрямки запровадження нових правил та підходів виїзного банківського 
інспектування в сучасних фінансових умовах господарювання в Україні.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування науково-практичних основ здійснення 
виїзного банківського нагляду в України, проведення аналізу останніх заходів служби банківського 
нагляду Національного банку України та розробка пропозицій з вдосконалення існуючої практики 
проведення інспектування банківських установ України Нацбанком. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними принципами ефективного 
банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду визнається, що 
документарний нагляд та інспекційні перевірки являють собою неодмінні умови ефективного 
банківського нагляду. При цьому виявляється беззаперечний факт, що інспектування (або виїзний 
банківський нагляд) і документарний (або дистанційний) нагляд взаємно доповнюють один одного й не 
можуть існувати у відриві між собою [6]. 

Так, упродовж 2011 року Нацбанком проводилися інспекційні перевірки з метою визначення 
рівня безпеки і стабільності операцій банків, достовірності звітності і дотримання ними банківського 
законодавства та нормативно-правових актів НБУ. Зокрема, було проведено 356 інспекційних 
перевірок 172 банків-юридичних осіб та відокремлених підрозділів, у тому числі: 

-  планових – 107; 
-  позапланових – 249. 
Основними тематичними напрямами перевірок були: 
-  оцінка діяльності банків за компонентами рейтингової системи CAMELS; 
-  виконання банками програм фінансового оздоровлення та зобов’язань за кредитними 

договорами з НБУ; 
-  дотримання банками законодавства з питань зберігання, захисту, використання та розкриття 

банківської таємниці в практичній діяльності; 
-  стан об’єктів застави (нерухомого майна) за кредитами, наданими Нацбанком [8]. 
Інспектування доповнює та певною мірою опирається на роботу, проведену внутрішніми та 

зовнішніми аудиторами банку. Зовнішні аудитори залучаються керівництвом банку для виявлення 
факту правильності відображення фінансовою звітністю реального стану та умов діяльності 
оцінюваної банківської установи. При цьому, внутрішні аудитори несуть відповідальність за адекватну 
оцінку системи внутрішнього контролю та системи управлінської інформації. Розмежування ж між 
інспектуванням і аудитом полягає в тому, що інспектування зосереджується на оцінці, тоді як аудит – 
на перевірці. 

Для забезпечення правомірності використання висновків зовнішніх аудиторів у ході здійснення 
банківського нагляду Національний банк України проводить сертифікацію осіб, які мають намір 
виконувати аудит фінансової звітності банків. Крім того, у Національному банку створено Комітет з 
питань сертифікації аудиторів банків, що займається питаннями сертифікації та дотримання чинного 
законодавства у цій сфері. У напрямку вдосконалення роботи зовнішніх аудиторів банків 
Національним банком України протягом останніх років проведені такі заходи: розроблені правила та 
порядок складання кваліфікаційних іспитів із сертифікації аудиторів банків; узято участь у розробці 
Програми удосконалення професійних знань аудиторів; розглянуті документи, проведені іспити та 
видані сертифікати аудиторів. 

Однак, не потрібно забувати про недобросовісність деяких зовнішніх аудиторів банків, відносно 
яких Національний банк України має право і застосовує відповідні заходи впливу, щоб забезпечити 
максимальну достовірність інформації, яка подається зовнішніми аудиторами банківському нагляду. 
Наприклад, протягом останніх років Нацбанком були застосовані наступні заходи впливу до деяких 
аудиторів (табл. 2). 

Згідно з українським банківським законодавством, інспекційна перевірка з боку наглядового 
органу здійснюється з метою оцінки ризиків, притаманних діяльності банківської установи, дотримання 
банком чинного банківського законодавства, визначення рівня безпеки та стабільності діяльності 
банку. Особлива увага при цьому приділяється оцінці ризиків у діяльності банківської установи, в тому 
числі і на консолідованій основі, якості управління ризиками, оцінці системи внутрішнього контролю та 
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корпоративного управління, тобто банківський нагляд повинен переконатися, що банк володіє 
інструментами, необхідними для виявлення, виміру, управління та контролю таких ризиків. 

Таблиця 2 
Заходи впливу до зовнішніх аудиторів банків України  

 

№ 
п/п 
 

ПІБ 

Місце роботи 
та посада на 

день 
застосування 
заходу впливу 

 

Номер 
сертифіката 

НБУ 
 

Термін 
чинності 

сертифіката 
НБУ 

 

Дата та номер 
рішення 

Комітету з питань 
сертифікації 

аудиторів банків 
про застосування 
заходу впливу 

Захід 
впливу 

1 ПІБ 

Заступник 
директора АФ 
«Грант’є»  
м. Одеса 

№00000017 До 01.01.2010 Рішення АПУ від 
26.03.2009 №200/9 Попередження 

2 ПІБ 
Аудитор АФ  
«Респект», 
м.Одеса 

№ 0000022 
 До 01.01.2015 

Рішення АПУ  
від 04.11.2010 
№221/5.3 

Попередження 

3 ПІБ 
Директор АФ  
«Оратанія», 
м.Київ 

№ 0000106 
 До 01.01.2015  

Рішення АПУ  
від 04.11.2010 
№221/5.6 

Попередження 

4 ПІБ Директор АФ  
«АСБЕ», м.Київ 

№ 0000001 
 До 01.01.2015  

Рішення АПУ  
від 04.11.2010 
№221/5.5 

Попередження 

Джерело: [1] 
 
У 2011 році тривав процес удосконалення методичної бази інспекційної діяльності. Зокрема, з 

метою підвищення ефективності процедур інспектування банків Нацбанком було розроблено 
Методичні рекомендації щодо інспектування системи управління інформаційною безпекою банку та 
вдосконалено такі документи: 

-  методичні рекомендації щодо інспектування банків з питань дотримання зобов’язань за 
кредитними договорами з Національним банком України (затверджено розпорядженням НБУ від 
06.06.2011 р. №381-р); 

-  типову програму перевірки банку-юридичної особи; 
-  формати робочих документів кредитування юридичних осіб, фізичних осіб та міжбанківського 

кредитування. 
У зв’язку з виявленими порушеннями вимог банківського законодавства у діяльності банків та 

здійснення ними ризикових операцій Нацбанком протягом 2011 року ініційовано та застосовано такі 
заходи впливу: 

-  направлено 36 письмових застережень до 32 банків; 
-  укладено 19 письмових угод збанками, спрямованих на поліпшення їх фінансового стану; 
-  прийнято 1 рішення по 1 банку щодо тимчасової заборони власнику істотної участі 

використовувати право голосу придбаних акцій; 
-  прийнято 10 рішень по 7 банках щодо зупинення/обмеження здійснення окремих видів 

банківських операцій та 1 рішення по 1 банку щодо заборони надання бланкових кредитів; 
-  застосовано штрафні санкції до 30 банків (34 рішення) та адміністративні штрафи до 

посадових осіб (65 постанов); 
-  прийнято постанови про призначення тимчасової адміністрації у 3 банках; 
-  прийнято постанови про відкликання банківської діяльності та ініціювання процедури ліквідації 

банку в 3 банках; 
-  притягнуто до адміністративної відповідальності 36 посадових осіб банків [8]. 
Важливим є питання забезпечення незалежності інспекційних перевірок. Цього можна досягти 

за умови виконання таких вимог. Для об'єктивності та неупередженості результатів інспекційної 
перевірки інспектори повинні уникати зовнішнього впливу, у тому числі з боку керівництва банку або 
політиків. Щоб зберегти незалежність і уникнути неуважного відношення з боку інспекторів, бажано 
регулярно міняти склад інспекційних груп. Щоб уникнути непорозумінь і помилок, кожна дія в ході 
інспекційної перевірки, включаючи робочі зустрічі з керівництвом банку, повинна здійснюватися не 
менш, ніж двома інспекторами. Дотримання цих вимог дозволить забезпечити достовірність і 
неупередженість результатів виїзного інспектування, що в кінцевому результаті дозволить 
сформувати реальну оцінку фінансового стану банку та умов його діяльності. 
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Як уже було вказано на початку представленого дослідження, пруденційний виїзний банківський 
нагляд структурно охоплює такі найважливіші напрямки, як оцінка ризиків, притаманних банківській 
установі, аналіз якості систем управління цими ризиками, оцінка системи внутрішнього контролю й 
аналіз якості корпоративного управління банку.  

Ґрунтовніше досліджуючи такий напрям виїзного інспектування, як оцінка ризиків банку, важливо 
нагадати, що основна мета такої оцінки полягає у переконанні служби банківського нагляду в тому, що 
банк дотримується власної адекватної внутрішньої політики, не допускаючи прийняття на себе 
ризиків, які б могли загрожувати його дієздатності. Система оцінки ризиків в Україні ґрунтується на 
правилах та підходах, які регламентуються Методичними вказівками з інспектування банків “Система 
оцінки ризиків”, затвердженими постановою Правління НБУ [3]. 

Оцінка банківських ризиків дозволяє Національному банку зосереджувати більші наглядові 
ресурси у тих секторах, де спостерігається підвищений ризик, дотримуючись у такий спосіб принципів 
превентивного нагляду, спрямованого на усунення надлишкової ризиковості банківської діяльності, 
яка може спричинити банкрутство банку та системні ризики у всій банківської сфері України. Основним 
недоліком існуючої системи оцінки ризиків банків України вважаємо відсутність математично-
аналітичного інструментарію такої оцінки (на відміну від розвинених країн світу), який би дозволив 
виміряти у грошовому вимірі можливі збитки від того чи іншого виду ризику і сформувати резерви на 
покриття можливих збитків від таких ризиків.  

Що ж стосується аналізу якості управління ризиками в банківських установах України, то тут 
нагляд розробив нормативно-правову основу у вигляді Методичних рекомендацій щодо організації та 
функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджених постановою Правління 
НБУ. У світлі цих рекомендацій НБУ визначив систему управління ризиками як «процес, за допомогою 
якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і 
контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) 
ризиків. Комплекс дій з ризик-менеджменту має на меті забезпечити досягнення таких цілей: ризики 
мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком та його керівництвом; ризики мають бути в межах 
рівнів толерантності, установлених спостережною радою; рішення з прийняття ризику мають 
відповідати стратегічним завданням діяльності банку; рішення з прийняття ризику мають бути 
конкретними і чіткими; очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик; розподіл капіталу має 
відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк; стимули для досягнення високих результатів 
діяльності мають узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику» [5]. 

Невід’ємною складовою виїзного інспектування банку являється оцінка ефективності 
внутрішнього аудиту банку. Згідно з Положенням про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 
банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.03.1998 №114 внутрішній аудит 
банку – «це незалежна оцінка системи внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку. 
Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на  аналізуванні інформаційної системи, включаючи 
систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної 
інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій» [7]. 

І, нарешті, одним зі складових елементів пруденційного виїзного інспектування банків є аналіз 
системи корпоративного управління в банках. Необхідні елементи ефективного корпоративного 
управління такі: визначення стратегічних цілей та корпоративних цінностей банківської установи; 
встановлення чіткої, логічної та прозорої концепції відповідальності і підзвітності банку; професійність 
і незалежність членів ради директорів банківської установи [4]. 

Висновки з даного дослідження. Зважаючи на результати проведеного науково-практичного 
дослідження інструментарію пруденційного виїзного банківського нагляду, вважаємо за потрібне 
надання таких пропозицій у напрямку вдосконалення існуючих підходів та правил інспектування 
банків: 

1. Пруденційний виїзний нагляд в Україні доцільно, на наш погляд, організувати на потрійній 
основі: по-перше, у разі виявлення неочікуваних проблем чи фактів недобросовісної поведінки банків; 
по-друге, на основі оцінки ризиків (тобто, у тих банківських установах, які наражаються на 
невиправданий ризик, що загрожує клієнтам банку чи може стати причиною системного ризику); по-
третє, на загальній основі, тобто згідно з планом інспектування НБУ. 

2. У світлі переходу банківських установ України до МСБО необхідно, на наш погляд, розвивати 
тісну співпрацю між органом пруденційного нагляду та зовнішніми аудиторами, оскільки це дозволить 
підняти на якісно вищий рівень банківський нагляд з погляду забезпечення неупередженості та 
прозорості результатів виїзних перевірок.  

3. Значення внутрішнього аудиту у системі внутрішнього контролю банку важко переоцінити. У 
цьому контексті одним із найважливіших завдань Нацбанку у сфері пруденційного виїзного 
банківського нагляду повинно стати заохочення банківських установ до формування ефективних 
адекватних систем внутрішнього аудиту, які дозволять банку ефективніше управляти власними 
ризиками, а як наслідок – зменшувати тиск уваги з боку наглядових органів.  



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]]   
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 253 

4. І наостанок, вважаємо, що ефективне корпоративне управління банком повинно стати 
об’єктом пильної уваги наглядових органів, оскільки в умовах сьогоденних реалій фактор 
професіоналізму та правильного розподілу повноважень і обов’язків керівництва банку повинен стати 
одним з вирішальних чинників виходу з кризи банківської системи України.  
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ:  
СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Фінансова система України, як і в багатьох інших національних 

економіках – банкоцентрична, а це означає, що саме через банківську систему акумулюється, 
трансформується та перерозподіляється левова частка фінансових ресурсів вітчизняного 
господарства. Таким чином, вплив банківської системи та її основних параметрів на розвиток 
національної економіки залишається суттєвим. Банківська система може впливати на макроекономічні 
процеси в країні двоїсто: з одного боку, потенційно, вона виступає локомотивом всього економіко-
соціального розвитку, а з іншого, в часи банківських криз, негативні тенденції банківського сектору 
дестабілізують все національне господарство.  

Однією з найважливіших характеристик, як окремого банку, так і всієї банківської системи, є 
ліквідність, яка виступає однією з передумов стабільного функціонування банківської інституції, 
умовою збереження її на ринку. Адже саме підтримання прийнятного рівня ліквідності дозволяє банку 
зберігати свою платоспроможність.  

Світова фінансова криза негативним чином вплинула як на рівень ліквідності окремих банків, так 
і на ліквідність банківської системи загалом. Серед факторів, що призвели до проблем з ліквідністю 
можна зазначити зменшення довіри до банківської системи, ріст обсягу проблемних кредитів в 
портфелі банку, зменшення можливостей для залучення іноземних кредитів. Рівень ліквідності 
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банківської системи є фактором впливу на економічний розвиток національного господарства, а отже 
вирішення питання визначення достатнього рівня ліквідності є актуальною темою для дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню регулювання ліквідності банку та 
банківської системи присвячено багато праць як вітчизняних, так і закордонних авторів. Вагомий 
внесок у дослідження банківської ліквідності здійснено такими вітчизняними науковцями як О. Костюк, 
О. Криклій, В. Крилова, Р. Лис, В. Міщенко, С. Мочерний, Р. Набок, Л. Рябініна, І. Сало, А. Сомик, 
Е. Стародубцева, В. Стельмах, Д. Тарасов та ін.. Серед закордонних авторів проблему ліквідності 
висвітлювали А. Гайтан, Дж. Генли, Д. Даймонд, П. Дубвиг, Р. Ранкьере та ін. Проте, незважаючи на 
значний доробок наукового співтовариства, проблема визначення оптимального рівня ліквідності 
залишається нерозв’язаною. Особливо це стосується українських реалій, де питання аналізу, 
прогнозування та регулювання ліквідності всієї банківської системи є недостатньо дослідженим. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз підходів до визначення поняття та 
структури ліквідності банківської системи, її сучасного стану та впливу на реальний сектор економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як показав перебіг світової фінансової кризи, що 
почала розгортатись з 2007 року, проблемою ліквідності не можна нехтувати. Останні роки XX та 
перші роки XXI століття характеризувались стабільним та стрімким розвитком всієї світової економіки, 
особливо її банківського сектору. Недорогі, доступні фінансові ресурси створювали надлишкову 
ліквідність у всій фінансовій системі. Банківський менеджмент на рівні окремого банку, національних 
банківських систем та навіть світового господарства не ставився до проблеми ліквідності як до такої, 
що може нести загрозу функціонуванню банківського сектору (про це свідчать, зокрема, дослідження 
компанії PricewaterhouseCoopers [1]). 

Проте, результатом фінансової кризи стало те, що багато банків стикнулись з проблемою 
підтримання необхідного рівня ліквідності. Центральні банки здійснювали безпрецедентні заходи з 
підтримання ліквідності задля збереження фінансової системи, але при цьому багато банків 
збанкрутували, були змушені пройти процедуру злиття або санації. Криза показала, з якою швидкістю 
може проявитися нестача ліквідності і як швидко можуть вичерпатися джерела фінансування, 
загострюючи проблему оцінки активів і достатності капіталу. 

З одного боку, під ліквідністю банківської системи прийнято розуміти динамічний стан, який 
забезпечує своєчасність, повноту та безперервність виконання всіх грошових зобов’язань банківської 
системи країни, характеризує рівень її надійності та достатність коштів відповідно до потреб розвитку 
економіки. З іншого боку, це спроможність банківської системи забезпечити своєчасне виконання всіх 
зобов’язань перед вкладниками, кредиторами та акціонерами банківських установ, можливість 
залучати в необхідному обсязі вільні кошти юридичних і фізичних осіб, надавати кредити та 
інвестувати у розвиток економіки країни [2]. 

Банківська ліквідність є багатогранною системною категорією, що складається з декількох 
окремих підсистем. Різноманітність підходів до визначення основних частин банківської ліквідності 
пов'язана зі складністю тлумачення та розуміння самої сутності даного поняття. Так, деякі науковці [3] 
розглядають банківську ліквідність як систему, що складається з трьох підсистем: підсистеми 
ліквідності активів та пасивів банку; підсистеми ліквідності балансу та ліквідності банку; підсистеми 
ліквідності банківської системи.  

Ще одним можливим підходом для аналізу банківської ліквідності є підхід, що виділяє в ній наступні 
компоненти: ліквідність фінансування, ліквідність ринку та ліквідність центрального банку [4]. Автори 
зазначають, що саме взаємодія між даними підсистемами ліквідності обумовлює розвиток банківської 
системи через акумулювання, ефективний розподіл та перерозподіл тимчасово вільних коштів. 

Проте, для української практики, в якій банківська система є дворівневою, тобто складається з 
Національного банку України на першому рівні та комерційних банків на другому, доцільним є 
розглядати ліквідність як дворівневу категорію. За даним підходом, розробленим фахівцями Центру 
наукових досліджень НБУ, банківська ліквідність розглядається на мікро- та макрорівні. Мікрорівень 
містить ліквідність окремого банку, складовими якої є ліквідність активів та балансу, а макрорівень 
включає, безпосередньо, ліквідність банківської системи [5]. 

Проте, треба розуміти і той факт, що ліквідність банківської системи базується на ліквідності 
окремого банку, а отже, і регулювання останньої здійснюється, перш за все, через механізми 
регулювання ліквідності окремої банківської інституції. Так, згідно з Положенням про регулювання 
Національним банком України ліквідності банків України, Національний банк для регулювання 
ліквідності банків, виконання функції кредитора останньої інстанції, з урахуванням поточної ситуації на 
грошово-кредитному ринку застосовує такі інструменти: 

− операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів 
овернайт, кредити рефінансування);  

− операції репо (операції прямого репо, операції зворотного репо); 
− операції з власними борговими зобов'язаннями (депозитні сертифікати овернайт та до 90 

днів); 
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− операції з державними облігаціями України [6]. 
Однак, базовим інструментом пруденційного нагляду та регулювання ліквідності банківської 

системи залишається встановлення економічних нормативів. Така практика є загальноприйнятою не 
тільки в Україні, а і в інших країнах світу (табл.1). 

Таблиця 1 
Нормативи ліквідності за тривалістю дії в країнах Європи* 

 
Кількісні вимоги 

Країна Джерело 
Короткострокові Довгострокові 

Німеччина  Федеральне управління по 
фінансовим питанням 1 місяць Від 1 місяця до одного 

року 

Великобританія Управління з фінансових 
послуг 

2 тижні 3 місяці  

Бельгія Національний банк Бельгії Від 1 тижня до 1 місяця  - 

Франція Управління пруденційного 
контролю 

1 місяць - 

Ірландія Центральний банк Ірландії 8 днів Від 1 місяця до 2 років і 
більше 

Нідерланди Центральний банк Голландії Від 1 тижня до 1 місяця  1 рік 

Швейцарія 
Федеральне агентство по 
нагляду за фінансовими 
ринками 

1 місяць  - 

Росія Центральний банк Російської 
Федерації 1 місяць - 

* Складено на основі[7], [8] 
 
Згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 N 368, в 

своїй діяльності банк повинен дотримуватись трьох обов’язкових нормативів ліквідності, а саме: 
нормативу миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності. Як показує історичний аналіз, дані 
нормативи виконуються банківською системою з надлишком (рис.1). Так, при граничному значенні у 
20%, за 6 років з 2006 по 2012 рр., середнє значення нормативу миттєвої ліквідності становило 
58,61%, нормативу поточної ліквідності – 73,48% (нормативне значення – 40%), короткострокової 
ліквідності – 92,73% (нормативне значення – 60%). 

 
Рис. 1. Динаміка нормативів ліквідності по банківській системі у 2006-2012 рр. 

 
Слід зазначити, що емпіричні дані, наведені на рис.1, засвідчують відсутність існування різких 

змін значень даних нормативів, навіть у періоди загострення фінансової кризи. Тобто, можна 
стверджувати, що законодавчо встановлені нормативи, які регулюють діяльність окремих банків, на 
рівні банківської системи, не можуть виступати індикаторами коливань рівня ліквідності. Проте, дані 
інструменти банківського нагляду можуть використовуватись Національним банком України поряд з 
іншими інструментами грошово-кредитної політики для регулювання ліквідності банківської системи. 
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Для більш оперативного аналізу банківської ліквідності доцільно здійснювати моніторинг стану 
залишків на кореспондентських рахунках банків в Національному банку. Кошти, які зберігаються на 
даних рахунках складаються з суми обов’язкових резервних вимог та частини вільної ліквідності. 

Згідно з Постановою НБУ № 91 від 16.03.2006 р. «Про затвердження Положення про порядок 
формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні» з 
30.06.2012 р. встановлені наступні розміри обов’язкового резервування:  

- за строковими депозитами нефінансових корпорацій та домашніх господарств у національній 
валюті – 0%, в іноземній валюті для короткострокових депозитів – 9%, довгострокових – 3%; 

- за коштами на поточних рахунках та депозитами на вимогу нефінансових корпорацій та 
домашніх господарств у національній валюті – 0%, в іноземній – 10%; 

- за коштами, залученими іншими депозитними корпораціями від інших депозитних корпорацій-
нерезидентів та інших фінансових корпорацій-нерезидентів у національній валюті та в російських 
рублях – 0%, в іноземній, окрім російських рублів, - 3% [9].  

Вільна або недостатня ліквідність розраховується як різниця між обсягом коштів на коррахунках 
та обсягом обов’язкових резервних вимог. Деякі автори при розгляді даного показника зазначають, що 
позитивне його значення свідчить про наявність вільної ліквідності в банківській системі, а від’ємне 
значення – про нестачу ліквідності (дефіцит) в банківській системі країни [10]. Надалі в обсязі вільної 
ліквідності можна виділити оптимальну вільну ліквідність та надлишкову ліквідність.  

Проте, треба зазначити, що випадок, коли обсяг обов’язкових резервів буде меншим за обсяг 
коррахунків малоймовірний, можливий теоретично. На практиці граничне значення вільної ліквідності 
у системі дорівнюватиме 0 ( у випадку, коли на кореспондентських рахунках буде знаходитись тільки 
сума обов’язкових резервів). І лише в часи гострої фази банківської кризи можливий випадок, при 
якому банківська система виявиться не в змозі сформувати навіть мінімальний об’єм ліквідності, що 
дорівнює сумі обов’язкових резервів. Але в цьому випадку слід вже говорити не про кризу ліквідності, 
а про системну кризу, або навіть дефолт банківської системи. 

Вільна ліквідність – одна з базових характеристик банківської системи. Її непересічна роль 
пов’язана з тим, що саме цю ліквідність банки використовують для проведення активних та пасивних 
операцій, а отже, існування певного рівня вільної ліквідності – необхідна умова ефективного та 
стабільного функціонування всієї банківської системи.  

Проте, не будь-який обсяг вільної ліквідності є достатнім для повноцінного функціонування 
економіки. На нашу думку, про існування недостатнього рівня вільної ліквідності можна говорити коли 
наявний обсяг вільних коштів не забезпечує потреби банківської системи у проведенні активних та 
пасивних операцій для забезпечення життєдіяльності економіки. 

Про існування такого обсягу недостатньої вільної ліквідності може свідчити, зокрема, 
підвищення процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку при зменшенні обсягів вільної 
ліквідності (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Динаміка процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку та обсягів 

вільної ліквідності  
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Поряд з тим, існування певного обсягу надлишкової ліквідності, за умови неповної стерилізації її 
національним банком, створює інфляційний тиск на економіку і свідчить про розбалансування 
монетарної кон’юнктури, тобто перевищення пропозиції грошей над попитом на грошово-кредитному 
ринку. А отже, регулювання саме цієї частини є обов’язком національного банку і здійснюється в 
межах його монетарної політики.  

Таким чином, обсяг вільної ліквідності банківської системи може розраховуватись за формулою: 
 

 
В Н О Нед

Л Л Л Л= + +  (1) 

 

де 
О

Л - оптимальний рівень ліквідності; 

 
Н

Л  - надлишкова ліквідність; 

 
Нед

Л
- недостатня ліквідність.

 

 
Аналізуючи існуючі статистичні дані, що характеризують стан залишків коштів на 

кореспондентських рахунках в Національному банку України, нами виявлена закономірність, що 
виявляється в стабільності цих залишків протягом досліджуваного періоду. З 2007 по 2012 рр. обсяг 
коштів, що зберігались на коррахунках українських банків, залишався стабільним навіть при 
постійному збільшенні обсягів обов’язкових резервів (рис. 3). Про це свідчить і статистичний аналіз 
коливань ліквідності. Коефіцієнт варіації за вибіркою становить 14,73%, що свідчить про однорідність 
сукупності, а коефіцієнт осциляції – 72%, тобто в системі існують шоки, що проявляється в розкиді 
мінімальних та максимальних значень. 

 

 
Рис. 3. Динаміка зміни рівня залишків коштів на кореспондентських рахунках та суми 

обов’язкових резервів банківської системи України за 2007-2012 рр. 
 
З огляду на це, можна припустити існування певного природного рівня залишків на 

кореспондентських рахунках банківської системи, який майже не залежить від обсягів обов’язкових 
резервів. Цей природний рівень, з одного боку, формується через дії національного банку в межах 
його монетарної політики як відповідь системи на дію регулятора щодо стерилізації або ін’єкції 
ліквідності, а з іншого – як прояв стійкості системи, яка прагне повернутись до стаціонарного стану 
після зовнішніх шоків.  

Побудувавши графік динаміки обсягу залишків на коррахунках та обов’язкових резервів (рис.3), 
а також лінійний тренд до залишків коштів на коррахунках, можна зробити висновок про те, що 
середнім є обсяг коштів у 18,21 млрд. грн. Стандартне відхилення за вибіркою складає 2,81 млрд. грн. 
Природний рівень залишків на кореспондентських рахунках банківської системи знаходиться в межах: 
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П с

ЗКР ЗКР s= ±  (2) 

де ЗКРС – середнє значення залишків на кореспондентських рахунках; 
 s – стандартне відхилення.  
 
Отже, прийнявши гіпотезу існування природного або системного рівня залишків на коррахунках, 

можна стверджувати, що вільна ліквідність банківської системи залежить основним чином від обсягів 
обов’язкових резервів. Проте, банківська система в липні 2012 року підійшла до точки біфуркації, 
тобто системного переходу на новий рівень, на якому обсяг обов’язкових резервів перевищив 
природний рівень коррахунків і досяг значення 19,8 млрд. грн. при залишках на коррахунках у 19,9 
млрд., зберігши тенденцію до збільшення, пік якого спостерігався у листопаді 2012 р. на рівні 20,20 
млрд. грн. На кінець 2012 року залишки на коррахунках досягли пікового значення в 24,7 млрд. грн., а 
17.01.2013 досягли історичного максимуму 30,82 млрд. грн. Відгук міжбанківського кредитного ринку 
проявився в зменшенні як обсягу наданих кредитних ресурсів так і процентної ставки за ними, яка на 
початку 2013 року становила близько 5% (середня процентна ставка в 2012 р. була на рівні 25%) [11].  

Протягом всього 2012 року в системі спостерігався брак ліквідності як результат дії жорсткої 
грошово-кредитної політики національного банку, що була направлена на недопущення проведення 
банками спекулятивних операцій на валютному ринку, з одного боку, та стримуванням інфляційних 
процесів, з іншого. В результаті, як наслідок недоотримання грошової ліквідності, в економіці 
спостерігаються дефляційні процеси. Так, індекс споживчих цін до грудня попереднього періоду на 
кінець 2012 року становив 99,8%.  

Жорстка монетарна політика негативно впливає не тільки на фінансовий сектор, стримуючи 
розвиток банківської системи, а й на реальний сектор економіки. Неспроможність підприємств 
користуватись кредитними ресурсами, що надають банки, через їх обмеженість та високі процентні 
ставки, а також зменшення доходів через дію дефляції, негативним чином відбивається на 
економічному розвитку. Підтвердженням цього може слугувати індекс промислового виробництва, 
який у 2012 р. мав стійку тенденцію до зниження з 102% у січні до 98,5% у листопаді (рис. 4) [12].  

 

 
Рис. 4. Індекс промислового виробництва у 2012 р. 

 
Реакцією Національного банку на такі макроекономічні тенденції повинен стати перехід від 

жорсткого регулювання обсягів ліквідності, що спостерігалося останнім часом, до більш м’якого 
варіанту. Результатом такої політики стане вивільнення значного обсягу ліквідності, що потенційно 
може призвести до збурень на валютному ринку, та прискорити темпи інфляційних процесів. Однак, 
останнє матиме, скоріше, позитивний вплив на економіку, оскільки доведено, що помірна інфляція 
необхідна для економічного зростання.  

Серед інших неавтономних (залежних від дій національного банку) чинників впливу на 
ліквідність банківської системи, можна також виділити сальдо валютних інтервенцій НБУ та 
використання кредитів рефінансування. Однак, останні на сьогодні не створюють суттєвої підтримки 
ліквідності банківської системи, зважаючи на їх обсяг та строковість (75% кредитів надаються строком 
не більше 13 днів). Мобілізаційні операції Національним банком з червня 2012 р. не 
використовуються.  
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Серед автономних факторів ліквідності варто відзначити повільне зростання депозитів, 
загальний рівень яких у листопаді зріс на 0,5%, тобто на 9,2% з початку року і становив 534,3 млрд. 
грн. Така тенденція призводить до продовження політики стимулювання банками своїх клієнтів через 
підвищення ставки за депозитами. Так середня ставка за депозитами в національній валюті на 
01.12.12 становила 18,7%, а в січні 2013 р. – 19,16%. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, ліквідність банківської системи є складним та 
динамічним явищем. Підходи до її розуміння, аналізу й управління значною мірою залежать від 
наукової парадигми, в межах якої розвиваються погляди на банківську ліквідність, діючих 
пруденційних механізмів і типу грошово-кредитної політики. Однак, треба зазначити факт 
безперечного впливу банківської ліквідності на економічний розвиток країни. При недостатньому 
обсязі ліквідних коштів спостерігається ріст процентних ставок як на міжбанківському ринку, так і на 
ринку кредитування бізнес-сектору та домогосподарств. Надмірна ліквідність також виступає сигналом 
неефективності банківської системи, та впливає на загальноекономічний розвиток через створення 
інфляційного тиску і потребує санаційних заходів з боку центрального банку.  

Одним з основних вимірників ліквідності банківської системи виступає обсяг коштів банків на 
коррахунках в НБУ. Причому, існує певний природний рівень таких залишків, стійке перевищення 
якого з боку обов’язкових резервів призводить до переходу системи через точку біфуркації, а отже 
досягнення системою нового стану з іншим природним рівнем ліквідності. Регулювання розривів між 
обсягами залишків коштів на кореспондентських рахунках та обсягів обов’язкового резервування 
потребує пильної уваги з боку органів пруденційного нагляду.  
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І  
 ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан економічного розвитку України на засадах ринкових 

відносин зумовлює необхідність глибшого дослідження проблем фінансів суб'єктів підприємницької 
діяльності, зокрема, формування і використання фінансового ресурсів як основи для забезпечення 
господарської діяльності. Нестача фінансових ресурсів не дає змоги підприємствам здійснювати 
інвестиційну діяльність у тих обсягах, які відповідали б реальним потребам економічного розвитку, що 
в остаточному підсумку негативно позначається на можливостях їхнього розширеного відтворення, 
забезпечення конкурентоздатності на товарних і фінансових ринках. 

Як основа забезпечення підприємницької діяльності, фінансові ресурси концентрують інтереси 
суб'єктів господарювання реального і фінансового секторів економіки. Сьогодні проблеми формування 
і використання фінансових ресурсів особливо важливі і актуальні для України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Об’єктивна необхідність здійснення постійного 
процесу відтворення виробництва в умовах всесвітньої глобалізації економіки є спонукальною 
основою для відповідного забезпечення його фінансовими ресурсами в необхідних обсягах. Це 
знайшло відображення в працях багатьох закордонних учених, у т.ч. Р. Брейлі, Є. Брігхема, Н. Брука, 
С. Брю, Д. Гарднера, А. Гропеллі, Б. Коласса, Р. Конвея, С. Майєрса, К. Макконнелла, Є. Ніхбахта, 
Р. Оуена, С. Фішера, Р. Холта, В. Хорна, У. Шарпа й інших. 

Значний внесок у розв'язання проблем фінансового забезпечення розвитку підприємств 
зробили українські вчені В.Л. Андрущенко, О.І. Барановський, Л.К. Безчасний, М.Д. Білик, І.О. Бланк, 
О.Д. Василик, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, В.І. Грушко, А.І. Даниленко, М.Я. Дем'яненко, 
Б.Є. Кваснюк, В.І. Кравченко, І.О. Лютий, М.Й. Малік, А.М. Мороз, Л.І. Нейкова,  А.А. Пересада, 
А.І. Пилипченко, В.М. Федосов, Д.М. Черваньов, С.І. Юрій  і  багато інших, а також російські економісти 
І.Т. Балабанов, В.В. Ковальов, А.М. Ковальова, О.Б. Крутик, Д.С. Моляков, Г.Б. Поляк та інші. 

Аналіз результатів наукових досліджень засвідчує, що у вітчизняній науці теоретичні й 
методичні аспекти поставленої проблеми залишаються ще недостатньо дослідженими. Виникає 
об’єктивна необхідність подальшого вивчення теоретичних засад та практики формування і 
використання фінансових ресурсів, їх впливу на забезпечення господарської діяльності, темпи і 
пропорції відтворення у реальному секторі економіки. Це вимагає розробки наукових пропозицій з 
ефективного формування і використання фінансових ресурсів. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення і розвиток теорії фінансових ресурсів та 
розробка пропозицій щодо управління фінансовими ресурсами, оптимізації їх структури і напрямів 
формування та використання в умовах сучасної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Об'єктом управління процесом формування і 
використання фінансових ресурсів виступає сукупність умов, до яких можна віднести: визначення 
потреби і пошук джерел коштів для формування фінансових ресурсів; оцінку вартості джерел коштів і 
можливості їх залучення; механізм формування власних фінансових ресурсів і позикових джерел 
коштів; обґрунтування оптимальної структури фінансових ресурсів; використання власних і позикових 
коштів для фінансування виробництва.  

Аналіз наведених визначень свідчить, що у вітчизняній науці досі не сформувалася єдина точка 
зору щодо поняття “структура фінансових ресурсів”. 

На основі аналізу різних точок зору щодо розуміння структури капіталу, можна дати таке 
визначення: «Структура фінансових ресурсів підприємства – це питома вага складових їх елементів у 
загальній сумі джерел коштів, що використовуються для здійснення фінансування господарської 
діяльності».  

Серед економістів немає єдності щодо проблеми оптимізації структури капіталу. На думку 
А.А. Пересади, оптимізація структури – це вибір найвигідніших співвідношень внутрішніх і зовнішніх 
(залучених і позикових) джерел на кожнім етапі життєвого циклу проекту [1, с. 137].  

І.А. Бланк дає таке визначення оптимальної структури: це “…таке співвідношення  
використовуваних власних і позикових коштів за якого забезпечується найефективніша пропорційність 
між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 
максимізується його ринкова вартість” [2, с. 443.]. 
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Оптимізація структури фінансових ресурсів залежить не тільки від джерел фінансування, а й від 
методів інвестування. На думку окремих дослідників (Д.М. Черваньова, Л.І. Нейкової) усі суб'єкти 
господарювання не залежно від форми власності в процесі формування грошового капіталу можуть 
використовувати різні фінансові методи, що істотно впливає на його структуру [3, с. 227]. 

Є.Ф. Жуков вважає, що становлення системи самофінансування підприємств усіх форм 
власності, передбачає збільшення частки власних джерел (прибутку й амортизації) у фінансуванні 
інвестиційних програм підприємств. При цьому власні нагромадження інвестора доповнюються 
кредитними джерелами, а також такими фінансовими джерелами як емісія цінних паперів, 
насамперед, акцій і облігацій [4, с. 62].  

На сучасному етапі розвитку національної економіки України підприємницькі структури для 
формування фінансових ресурсів використовують усі доступні методи. Найчастіше застосовується 
комбінований метод фінансування господарської діяльності, що охоплює як самофінансування, так і 
інші методи формування капіталу [5]. 

Вітчизняні підприємства не мають достатнього обсягу власних джерел коштів, а позикові 
джерела фінансування дуже дорогі і одержати їх на тривалий термін – досить складна проблема для 
більшості суб'єктів господарювання незалежно від форми власності і галузевої приналежності.  

Науковий аналіз проблеми дав змогу сформулювати такі базові принципи оптимізації структури 
фінансових ресурсів: 

-  вибір джерел коштів повинен здійснюватися з урахуванням їх економічної доцільності, так і 
реальної доступності для конкретного суб'єкта господарювання; 

 - за інших рівних умов перевага повинна віддаватися внутрішнім джерелам коштів у формі 
нерозподіленого прибутку й амортизаційних відрахувань;  

 - залучення різних власних зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування  має сприяти, у 
кінцевому підсумку, максимізації рівня рентабельності фінансового капіталу;  

 - використання  значних  обсягів  позикових  джерел  коштів  доцільно в умовах значної частки 
оборотного капіталу і високої швидкості його обігу;  

- зовнішнє власне фінансування доцільне при значних розмірах інвестування в основний капітал.  
Важливим джерелом формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств і 

відродження галузі залишається кредитна та інвестиційна діяльність. Станом на 2010 рік в Україні 
1848 підприємств агропромислового комплексу залучили кредитних коштів в обсязі понад 6,8 млрд. 
грн., що на 33,0 % більше, ніж на відповідну дату минулого року. Із залучених коштів, 
короткострокових кредитів - понад 4,8 млрд. грн., середньострокових - понад 849,0 млн. грн., а 
довгострокових - понад 1,1 млрд. гривень [6]. 

Відсоткові ставки, за якими сьогодні сплачуються кредити, залишаються досить високими і 
складають 24-27% річних, не зважаючи на зниження облікової ставки Національного банку до 7,75 %. 
Нині питання пролонгації кредитних договорів є також актуальними для аграріїв. Станом на 2010 рік 
пролонговано кредити для 277 підприємств на загальну суму 732,0 млн. гривень. 

За статистичними даними Національного банку, станом на 01.01.2011 року загальна сума 
заборгованості за кредитами, наданими підприємствам агропромислового комплексу становить 54,8 
млрд. гривень, що складає 11,2 % від загального обсягу кредитів, наданих в економіку країни, з них 
обсяг кредитів, залучених у сільське господарство складає 26,9 млрд. гривень. 

Соціально-економічні та політичні фактори, що впливають на сільське господарство України 
зумовлюють: 

− хронічну техніко-технологічну відсталість сільського господарства в порівнянні з рівнем її в 
національній економіці, що породжує постійну потребу в значних інвестиційних ресурсах, в т.ч. і 
кредитах; 

− надмірний моральний і фізичний знос засобів виробництва, що визиває потребу в значних 
довгострокових інвестиціях; 

− диспаритет цін та нееквівалентність міжгалузевого обміну, що призводить до заниження 
обсягу виручки і втрати доходів галузі [6, с. 27 - 28]. 

Зазначені особливості галузі сільського господарства призводять до здійснення фінансування 
виробничої діяльності підприємств переважно повністю за рахунок коштів власних джерел, що 
нерівномірно і в недостатньому обсязі створюються відносно до потреб. Відсутність же у 
сільськогосподарських підприємств ліквідної кредиторської застави та висока ризиковість виробництва 
(внаслідок залежності його від примх природно-кліматичних умов) зумовлюють непривабливість галузі 
для кредиторів.  

В результаті цього обсяг банківського кредитування сільського господарства незначний в 
порівняні із кредитами в економіку держави загалом (табл. 1). 

Наведені дані свідчать про істотне відставання кредитного забезпечення сільського 
господарства від загальнонаціонального рівня. За аналізований період відношення суми кредитів до 
створеного в країні ВВП постійно зростало. 
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Таблиця 1 
Динаміка банківського кредитування сільського господарства України 

 

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010р. - с. 30,66  
 
Світовий досвід показує, що стабільний розвиток сільського господарства потребує створення в 

країні ефективної системи фінансово- кредитного протекціонізму цієї життєво необхідної галузі. Так, у 
розвинутих країнах обсяги державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників коливаються в 
мажах 30 - 40 %, а в окремих (зокрема Японії, Швейцарії) доходять до 70% вартості виробленої продукції. 

Пільгове кредитування аграрних товаровиробників зумовило розширення банківського кредитування 
та зрушення структури кредитів у бік середньо- та довгострокового кредитування (табл. 2). 

Таблиця 2 
Стан пільгового кредитування аграрних товаровиробників України 

 
Рік  

Показник 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Обсяг наданих кредитів млн. грн. 2090 10400 12815 14611 20053 5800 127004 

В т. ч. – короткострокові 1900 6656 8069 9789 10293 4980 8524 

- середньо-i довгострокові 190 3744 4746 4822 6539 271 1987 

- довгострокові - - - - - 549 1493 

Отримано пільгових кредитів, млн. 818 7647 7046 7755 15131 3242 3774 

грн. в т. ч. – короткострокові 818 4835 3203 5505 9008 2310 3225 

- середньо i довгострокові - 2812 3843 2250 3722 225 440 

- довгострокові - - - - 2401 707 109 
Передбачено бюджетом на компенсацію 
відсоткової ставки, млн. грн. 50 416 320 658 1347 1100 1200 

Компенсовано з бюджету, млн. грн. 50 416 320 551 1022 383 435 

                 в т.ч. на 100 грн. пільгових кредитів, 6 8,6 3,3 4,7 4,8 2,5 3,6 
Джерело: [8].  
 
В 2010 році держпідтримка за програмами розвитку сільського господарства через 

Мінагрополітики значно зменшилась порівняно з 2009 роком (табл. 3). 
Спад фінансування відповідних програм спричинений браком коштів в бюджеті, проте економія 

на підтримці даної галузі в умовах зростання світових цін на продукти харчування і назрівання 
продовольчої кризи є невиправданим заходом [8.]. 

Кредитні ресурси в 2011 році залучались в основному за ставками 20-25 % річних. Загальний 
обсяг пільгових кредитів наданих в 2007-2010 роках за якими одержані компенсації становили біля 5,4 
млрд.грн. [8]. 

Проведений міжгалузевий аналіз засвідчує про істотне відставання кредитного забезпечення 
сільського господарства від загальнонаціонального рівня. За аналізований період відношення суми 
кредитів до створеного в країні ВВП постійно зростало. 

За відсутності банківських кредитів лізинг виступає одним із основних інструментів 
фінансування АПК, особливо що стосується малих та середніх селянських господарств. За допомогою 
лізингового механізму вони мають змогу придбати нову техніку та обладнання для того, щоб їх 
господарства вийшли на новий рівень функціонування та отримували прибутки. 

Рік  
Показник 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Внутрішній валовий продукт, 
млн./грн 170070 441452 720731 948056 914720 914720 1101238 

        в т. ч. в сільському     
                  господарстві 23441 40542 41006 47417 65148 65517 87321 

Кредити в економіку всього, 
млн. / грн 

19574 143418 245226 426863 734022 723295 890675 

          в т. ч. в сільському  
                  господарство 2090 10400 12815 14611 20053 5800 12004 

Відношення суми кредитів до 
створеного ВВП:        

   в національній економіці, % 11,51 32,49 45,07 59,23 77,42 79,07 87,9 
   в сільському господарстві, 8,91 25,65 31,25 30,81 30,78 8,85 9,09 
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Таблиця 3 
Фінансування видатків Мінагрополітики за рахунок коштів  загального фонду державного 
бюджету  за програмами підтримки розвитку підприємств АПК  на 2011 рік, (тис. грн.) 

 

Найменування видатків за програмною класифікацією Затверджено  на  
2011 рік 

Фактично 
профінансовано 

Фактично виділено, всього 5191189 5191189 

                 в тому числі розподілено:  5191189 5191189 
       на підтримку розвитку підприємств агропромислового   
        комплексу 2963500 2963500 

Фактично перераховано, всього 5191189 5191189 

       в т. ч. на підтримку розвитку підприємств АПК, всього 2963500 2963500 

з них за основними програмами підтримки 2963500 2963500 
З програм підтримки розвитку підприємств АПК,  

в тому числі: 2963500 2963500 

- селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу 

44100 44100 

- заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами с/г рослин 900 900 

- селекція в рослинництві 29700 29700 
- протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному 
епізоотичному бюро 102633 102633 

Джерело: [8].  
 
У світовій практиці лізингові послуги широко використовуються та є однією із форм капітальних 

інвестицій у виробництво. За даними Світового банку в європейських країнах через лізингові послуги 
підприємства здійснюють від 15% до 30% інвестицій в основні фонди.  

Для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань потрібно в першу чергу 
удосконалити нормативно-правову базу, особливо у сфері забезпечення гарантій прав національних і 
іноземних інвесторів, стимулювати працю висококваліфікованих науковців, вирішити таке 
«наболівше» земельне питання, мінімізувати ризики в сільському господарстві. Згадані вище заходи 
сприятимуть створенню і реалізації інноваційих програм з відповідним її фінансовим забезпеченням. 

Головним фактором привабливості для іноземних інвесторів є земля, яка за якістю набагато 
краща за європейський грунт. Тобто, при застосуванні європейських технологій можна отримати 
максимальний ефект. Однак на даний час земля не є повноцінним товаром, так як ще зберігається 
мараторій на землю. Перетворення землі на товар змогло б забезпечити приплив іноземного капіталу. 

Закономірністю банківського кредитування за лізинговими схемами є те, що кредитуються, як 
правило, високоліквідні об’єкти – придбання транспортних засобів (45%), сільськогосподарської техніки 
(31%); воно є середньостроковим фінансовим інструментом, із зростання питомої ваги короткострокових 
договорів (до 2 років); безпосереднє кредитування агроформувань займає лише 8%, а його обсяги не 
перевищують 10-12% попиту агроформувань на інвестиції за лізинговими технологіями. 

Економічна суть лізингу полягає в передачі одною стороною (лізингодавцем) другій стороні 
(лізингоодержувачу) матеріальних цінностей в тимчасове користування з виплатою вартості послуг 
лізингоодержувача у відсотках за кредит. 

За останні 10 років загальні втрати сільського господарства, пов’язані з нестачею та низьким 
технічним станом машин, становлять за витратами пального 10-12%, за недобором урожаю – більш як 
30%, що оцінюють в 15-18 млрд. грн. За наближеними розрахунками, щорічні втрати зерна при 
збиранні урожаю становлять 8-10 млрд.грн. [9.]. 

Для лізингового ринку характерна ціла низка показників, таких як: кількість укладених договорів, 
обсяг укладених договорів, середня вартість діючої угоди та вартість діючих договорів, числові 
показники яких наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Показники лізингового ринку в Україні за 2008-2011рр. 

 
Рік  

Показник 
2008 2009 2010 2011 

Кількість укладених договорів, шт 9766 3007 5095 10906 

Обсяг укладених договорів У вартісному вираженні, млрд. грн. 9,98 2,47 4,97 11,33 

Середня вартість діючої угоди, млрд. грн. 1,02 1,65 1,56 1,74 

Вартість діючих договорів, млрд. грн. 28,5 27,2 30,5 33,6 
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Лізинговий ринок протягом 2008-2011 рр. має тенденцію до зростання. Про спад інтересу до 
лізингу свідчить зменшення кількості лізингоотримувачів, з якими укладено лізингові угоди. Обсяг 
укладених договорів в 2009 році порівняно з 2008 роком зменшився на 7,51 млрд.грн., але він 
поступово зростає, що видно з показників 2010 року та даних за 2011рік. 

Фахівці Світового банку, враховуючи знос основних засобів вітчизняних підприємств і потребу їх 
заміни, визначили потенційний попит на ринку лізингових послуг 12-50 млрд. дол. США, що в 100 разів 
перевищувало досягнутий рівень. За державними статистичними даними, необхідний обсяг інвестицій 
в основні засоби оцінюється в 455 млрд. грн. 

Станом на 30.09.2011р. до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові 
послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг, внесено інформацію про 207 юридичні особи – 
лізингодавці та до державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 62 фінансових 
компаній, що надають послуги фінансового лізингу [10]. 

Структура ринку лізингу за галузями суттєво не змінюється: за підсумками 2011 року 
найбільшими споживачами лізингових послуг є: транспортна галузь, сільське господарство, 
будівництво, сфера послуг. 

Останнім часом спостерігається тенденція до зменшення частки довгострокових договорів 
лізингу з терміном дії більше 10 років: з 4,3% станом на 30.09.2010 р. до 2 % станом на 31.12.2011р. 
Вартість договорів фінансового лізингу строком більше 10 років зменшилась на 37,2% (з 1 245,5 млн. 
грн. до 781,7 млн. грн.); вартість договорів строком від 2 до 5 років збільшилась на 19% (з 12 479,4 
млн. грн. до 14 852,2 млн. грн.); строком від 5 до 10 років збільшилась на 25,4% (з 13 214,2 млн. грн. 
до 16 574,2 млн. грн.) [10]. 

На ринку лізингових послуг є певні труднощі, оскільки переважна кількість національних 
лізингових компаній залежить від кредитних коштів банків, бо за рахунок власних коштів лізингодавці 
здатні покривати лише 10-15% своїх витрат. Компанії, які належать міжнародним фінансовим групам, 
можуть розраховувати на фінансову підтримку материнських структур. Найвпевненіше тримаються на 
ринку банківські установи, які завдяки лізинговим операціям не лише розширили перелік послуг, а й 
швидше та вигідніше здатні вирішувати проблему мобілізації коштів для закупівлі майна, яке 
передаватиметься в лізинг [11]. 

Для підтримки сільського господарства в 1997 р. було створено державний лізинговий фонд, 
який у 1999 р. було реорганізовано у державне лізингове підприємство "Украгролізинг", нині 
Національна аграрна компанія "Украгролізинг". За період 1998-2007 рр. за допомогою "Украгролізинг" 
було передано у фінансовий лізинг 18505 одиниць техніки, зокрема: 5822 тракторів, 959 
зернозбиральних комбайнів, 9555 ґрунтообробної та посівної техніки. Компанія надає у фінансовий 
лізинг майно терміном від 3 до 7 років. При цьому лізингоотримувач сплачує 7% від невідшкодованої 
вартості об'єкта фінансового лізингу. 

Світовий досвід показує, що стабільний розвиток сільського господарства потребує створення в 
країні ефективної системи фінансово- кредитного протекціонізму для цієї життєво необхідної галузі 
національної економіки. 

Висновки з даного дослідження. Управління процесом формування і використання 
фінансових ресурсів включає: визначення потреби і пошук джерел коштів для формування фінансових 
ресурсів; оцінку вартості джерел коштів і можливості їх залучення; механізм формування власних 
фінансових ресурсів і позикових джерел коштів; обґрунтування оптимальної структури фінансових 
ресурсів; використання власних і позикових коштів для фінансування виробництва.  

Структура фінансових ресурсів підприємства – це питома вага складових їх елементів у 
загальній сумі джерел коштів, що використовуються для здійснення фінансування господарської 
діяльності».  

Оптимальною структурою фінансових ресурсів вважається таке  співвідношення  
використовуваних власних і позикових коштів за якого забезпечується найефективніша пропорційність 
між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 
максимізується ринкова вартість підприємства. 

Література 
 

1. Пересада А.А.  Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 1998. – 392 с. 
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента в 2-х томах. Т. 1. / И.А. Бланк. – К. : Ника-

Центр, 1999. – 592 с. 
3. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / 

Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К. : Знання, 1999. – 514 с. 
4. Жуков Е.Ф. Самофинансирование при капитализме : теория и практика / Е.Ф. Жуков. – М. : 

Финансы и статистика, 1990. – 159 с. 
5. Воробьев Ю.Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление / 

Ю.Н. Воробьев. – Симферополь: Таврия, 2002. – 364 с. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]]   
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 265 

6. Будкін В.С. Сучасні тенденції регіональних змін в міжнародній торгівлі / В.С. Будкін // 
Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1(55). – С. 104-110. 

7. Варченко О.М. Удосконалення системи фінансово-економічних відносин у діяльності 
агропромислового виробництва в Україні / О.М. Варченко // Економіка і управління АПК. – 2009. – №6. 
– С. 23-32. 

8. Офіційний сайт Мінагрополітики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minagro.kiev.ua4 

9. Березін О.В. Деякі аспекти стратегії і тактики формування національного продовольчого 
ринку України / О.В. Березін // Економіка АПК. – 2009. – №6. – С. 102-108. 

10.  Будкін В.С. Основні етапи та регіональні особливості залучення прямих інвестицій в 
економіку України / В.С. Будкін // Регіональна економіка. – 2009. – №2. – С. 59-66. 

11. Богданко С. Наша мета – “Зерно-2015” / С. Богданко // Агро Перспектива. – 2009. – №2. – 
С. 40-45. 

 
 
 
 
УДК 330.322.1:330.341.1  

Шевченко О.М., 
к.е.н. доцент кафедри економічної 
теорії та регіональної економіки   

Полтавський національний технічний 
 університет імені Ю. Кондратюка 

 

ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ 
 
Постановка проблеми. В умовах жорсткої міжнародної конкуренції та глобальної тенденції 

переходу на інноваційний шлях розвитку, створення стійкої економічної системи неможливе без 
формування дієвого інноваційного механізму. Рівень розвитку науки, техніки і технології – один з 
головних чинників, що визначають місце будь-якої країни у системі світового господарства. Важливим 
механізмом фінансової підтримки інноваційного розвитку національних економік виступає венчурний 
капітал. Досвід економічно розвинутих держав, в яких механізм венчурного фінансування вже давно 
апробований, підтверджує його дієвість щодо залучення грошових коштів у різні сфери і, особливо, в 
інноваційний бізнес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії і практики венчурного капіталу як 
нетрадиційного джерела здійснення інноваційної діяльності присвячено чимало наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як: Ю. Аммосов, Л. Антонюк, Н. Дучинська, О. Головінов, 
І. Костенок, О. Красовська, І. Кузнецова, О. Лапко, О. Мертенс, М. Москвін, А. Нікконен, О. Охріменко, 
Н. Пікуліна, О. Плотнікова, А. Поручник, Н. Редіна, В. Чабан, А. Шевцов, З. Янченко та багато інших.  

Дослідженню закордонного досвіду становлення і функціонування венчурного капіталу присвячені 
праці науковців О. Охріменка, Т. Цихан. Безпосередньо з’ясування сутності венчурного капіталу 
аналізується у публікаціях українських та російських науковців: О. Плотнікової, О. Красовської, 
Н. Дучинської. Роль венчурного капіталу у розвитку інноваційних процесів досліджують такі науковці як 
О. Головінов, О. Лапко, М. Москвін, А. Нікконен, І. Костенок, В. Чабан. Вітчизняні дослідники І. Кузнецова, 
О. Мертенс, А. Шевцов, З. Янченко у своїх працях здійснюють аналіз особливостей становлення, 
функціонування та проблем розвитку венчурного фінансування в Україні. 

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних дослідників, здійснених у галузі 
теорії, методології та організації венчурного капіталу, слід відзначити, що у цілому проблема 
виникнення та еволюції венчурного капіталу ще не достатньо розв’язана на теоретичному рівні і 
потребує подальшого дослідження.  

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження наукових поглядів стосовно 
виникнення, еволюції економічної природи капіталу та його якісно особливої форми – венчурного 
капіталу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У своїх дослідженнях виходимо з того, що будь-
які теорії можуть виконувати методологічну функцію, тобто слугувати основою аналізу виникнення 
об’єкта дослідження. З’ясовуючи еволюцію венчурного капіталу, важливо враховувати досягнення 
економічної науки з проблем зародження капіталу взагалі та його окремих функціональних форм.  

Відомо, що мислителі античності і середньовіччя розглядали виникнення капіталу як економічного 
явища, пов’язаного, головним чином, з функціонуванням грошового (лихварського) капіталу.  
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До епохи розвитку капіталізму економічні дослідження мали фрагментарний характер і, у переважній 
більшості, стосувалися аналізу практичної господарської діяльності, не зачіпаючи закони розвитку 
економічних процесів. Ситуація почала змінюватися з початком розвитку капіталістичних економічних 
відносин. Першим проявом економічних ідей індустріального суспільства стала школа меркантилізму. 
Вивчення капіталу зводилось до спроби пояснити причини багатства. Представники меркантилізму 
(Т. Мен, А. Монкретьєн, Г. Скаруффі) специфічною формою багатства вважали, як відомо, гроші у вигляді 
дорогоцінних металів (золота, срібла), нагромадження яких відбувається у процесі зовнішньої торгівлі [1, с. 
62]. Вони виокремлювали одну зі складових капіталу – грошовий капітал, не відводячи йому значної ролі і 
не до кінця розуміючи його сутність та здатність приносити дохід. 

Представникам фізіократії, насамперед, її основоположнику Ф. Кене, належить перше в історії 
економічної думки досить глибоке теоретичне обґрунтування ряду положень про капітал, зокрема, 
визначення його сутності та структури. Фундатор фізіократів вважав, що капітал – це не гроші, а ті 
засоби виробництва, які можна придбати за гроші. Отже, на відміну від меркантилістів Ф. Кене 
розглядав капітал в уречевленій формі. Він започаткував традицію розгляду капіталу як декількох 
груп «авансів» (у сучасному розумінні – інвестицій, потоків витрат) [1, с. 100]. 

Представники класичної політекономії (А. Сміт та Д. Рікардо) розглядали капітал як 
«уречевлене багатство, раніше вироблене людиною». Сміт вважав, що феномен капіталу виник в 
результаті природного прогресу людства від суспільства пастухів і землеробів до суспільства 
торгового, де, завдяки росту взаємозалежності, спеціалізації праці в торгівлі, виникає безпрецедентне 
зростання виробництва. Капітал повинен бути засобом, що підвищує продуктивність господарства і 
створює додаткову вартість [2, с. 311]. 

Найбільш повне дослідження категорії капіталу проведено К. Марксом. Вчений розглядав 
капітал як складне, багаторівневе поняття: систему капіталістичної експлуатації найманої праці; 
самозростаючу вартість (вартість, що приносить прибуток); вартість, яка створює додаткову вартість, 
тобто вартість понад вартість робочої сили [3, с. 32]. К. Маркс зазначав, що капітал реалізується у 
процесі кругообігу, що проходить різні стадії і набуває різних функціональних форм (грошової, 
виробничої, товарної).  Він підкреслював, що капітал можна зрозуміти лише як рух, а не як річ, що 
перебуває в спокої.  

Під впливом розвитку науково-технічного прогресу відбувалися якісні зміни в характері, 
структурі виробництва і методах управління економікою, якісні зрушення у структурі споживчих 
потреб. Це зумовило перехід до неокласичної (маржиналістської) економічної теорії. Представник 
австрійської школи граничної корисності Бем-Баверк запропонував теорію, згідно з якою капітал або 
засоби виробництва є результатом обхідних (непрямих) методів у виробництві, які неминуче стають 
причиною того, що споживання переноситься на майбутнє [4, с. 248].  

На відміну від своїх попередників, А. Маршалл розглядав капітал не як сукупність речей, а як 
щось, що має нематеріальну, але тісно пов’язану з речами форму. До капіталу він відносив і 
нематеріальні блага: ділові здібності та професійну майстерність, ділові зв’язки підприємця та довіру 
до нього як до особистості. Маршалл дотримувався думки, що здібності людини є так само важливі, як 
засоби виробництва, як і будь-який інший вид капіталу. Кінцевий результат, на думку Маршалла, 
залежить від способу застосування знань. Якщо капітал потрапить до рук обдарованих людей, то вони 
примножать його, якщо ні – вони його знищать [5, с. 33]. Отже, засновник кембриджської економічної 
школи маржиналізму А. Маршалл розглядав капітал з позицій синтетичного підходу грошового 
капіталу з людським.  

Наступним етапом у дослідженні категорії капіталу стають погляди кейнсіанців. Засновником 
даного напряму був видатний економіст Дж. М. Кейнс. Розглядаючи дану категорію він зосереджує 
увагу на тому, що капітал – це багатство, що приносить дохід, проте, багатство є капіталом лише у 
тому випадку, якщо відбудеться перевищення доходу від даного вкладення над доходом від 
банківського проценту [6, с. 233]. 

Теорія капіталу знаходилась у центрі досліджень видатного представника сучасної політичної 
економії Дж.Р. Хікса. У книзі «Вартість і капітал» Дж. Хікс наводить різноманітні підходи до визначення 
капіталу як сукупності засобів виробництва або як грошової суми, що використовується у 
господарських операціях з метою отримання доходу [7, с. 265].  

В 20-30-х рр. XX ст. формується новий напрям економічної думки, який отримав назву 
інституціоналізм, засновником якого вважають американського економіста Торстейна Веблена. На 
думку інституціоналістів, фактор економічного зростання – не капітал, а людська творчість (наука, 
винаходи, нововведення, професійна майстерність). На відміну від класиків та кейнсіанців, 
інституціоналісти намагаються аналізувати не лише суто економічні, але й соціальні сили, що рухають 
економічний прогрес. Капітал, в свою чергу, втілюється не у засобах виробництва, а в цінних паперах і 
переходить із матеріальної форми у нематеріальну [4, с. 459]. 

Синтез інституціонального та неокласичного напрямів економічної науки представив на початку 
XX ст. Й. Шумпетер, який обґрунтував своєрідне розуміння капіталу. Він визнає тільки грошову його 
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форму, а засоби праці вважає не капіталом, а майном. Капітал – це категорія розвитку, тому «платіжні 
засоби стають капіталом лише в руках підприємця-новатора» [8, с. 188]. Основна ідея теорії, висунутої 
економістом Й. Шумпетером полягає у тому, що розвиток економіки заснований на впровадженні 
новинок, інновацій, а капітал – це «фонд купівельної сили», за рахунок якого придбаються засоби 
виробництва з метою застосування для забезпечення розвитку суспільства. 

Отже, узагальнення еволюцій теорій капіталу можна представити на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Еволюція теорій капіталу 
 
На основі вивчення та аналізу теорій капіталу та його окремих функціональних форм 

економічною наукою зроблено висновок, що з розвитком ринкової економіки та економічної теорії 
трансформація капіталу в історичному аспекті є результатом постійного руху капіталу і його якісної 
еволюції. На певному етапі розвитку економіки поряд з промисловим, торгівельним, грошовим виникає 
фінансовий капітал. Подальший розвиток та трансформації капіталу сприяли формуванню людського і 
інтелектуального капіталу, що уособили якісно вищий рівень капіталізації досягнень науки і освіти. Під 
впливом науково-технічного прогресу відбувається розвиток науки, техніки і технології, що вимагає 
більш ефективно використовувати фінансовий та інтелектуальний капітал шляхом впровадження 
інновацій. Діалектичний розвиток багатогранної категорії «капітал» призвів до поєднання 
інтелектуального та людського капіталу з фінансовим капіталом. Саме дана інтеграція і стала тим 
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об’єктивним механізмом, тією головною економічною базою, на основі якої з фінансового капіталу 
виник інший якісно новий економічний феномен капіталістичної власності – венчурний капітал. 

Таким чином, формування та розвиток капіталістичних товарних відносин створювало основи 
становлення венчурному капіталу. Це дає підстави стверджувати, що їх слід розглядати як умову 
зародження венчурного капіталу. Однак, венчурний капітал виник не одночасно з капіталістичним 
товарним виробництвом, а на певному етапі розвитку останнього. Дослідження цього положення 
вимагає з’ясування причин появи венчурного капіталу.  

У дослідженні генезису капіталу та капіталістичного виробництва взагалі і венчурного капіталу 
зокрема, кардинальне значення має методологічний принцип детермінізму, котрий виражає обумовленість 
одних матеріальних утворень, властивостей та станів іншими матеріальними утвореннями, властивостями 
та станами, залежність одних від інших [9, с. 120]. Об’єктивну основу принципу детермінізму складає 
загальність причинної обумовленості явищ, тому послідовна реалізація принципу детермінізму у 
дослідженні певного об’єкта потребує з’ясування причини його виникнення і вже з неї виводити та 
пояснювати притаманні даному об’єкту властивості. Стосовно аналізу виникнення венчурного капіталу це 
означає необхідність виявлення того генетичного причинно-наслідкового зв’язку, котрий саме і приводить 
до зародження і становлення цієї складної і важливої категорії.  

Дослідження реальних процесів свідчить, що утворення венчурного капіталу та використання 
його як особливої інноваційної форми господарського механізму пов’язано з розвитком продуктивних 
сил і суспільно-економічних відносин, удосконаленням товарного виробництва, поглибленням 
суспільного поділу праці, зростанням рівня концентрації та централізації виробництва і капіталу. 
Проте, безпосередньою причиною виникнення, функціонування і розвитку венчурного капіталу можна 
вважати інноваційні процеси, без яких неможливе впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу в умовах зростаючої конкурентної боротьби як в середині кожної країні, так і у світовому 
просторі. У цих умовах в різних галузях економіки виникає та зростає інноваційно-активний попит на 
фінансовий капітал, складовою якого є, як відомо, венчурний капітал, тобто капітал інвестований в 
інноваційно-активні сфери господарської діяльності з метою отримання високого прибутку та 
супроводжується високим ступенем ризику. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, вивчення та аналіз теорій капіталу та його 
якісно особливої форми – венчурного капіталу, дає підстави вважати, що умовою зародження 
венчурного капіталу є розвинуте капіталістичне товарне виробництво. Безпосередньою причиною 
виникнення, функціонування та розвитку венчурного капіталу можна вважати інноваційні процеси, 
яких потребувала необхідність впровадження досягнень науково-технічного прогресу в умовах 
зростаючої конкуренції. 

Література 
 

1. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник (модульний варіант) / Д.П. Богиня, 
Н.М. Краус, О.М. Шевченко та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 428 с. 

2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / В. Петти, А. Смит, 
Д. Рикардо. Дж. Кейнс, М. Фридмен. Классика экономической мысли: Сочинения. – М. : ЭКСМО- 
Пресс, 2000. – 896 с.  

3. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии : В 3 т. / Маркс К. – М. : Издательство 
политической литературы, 1984. – Т. 2. – 596 с. 

4. Історія економічних учень : підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.; За 
ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 1999. – 564 с.  

5. Маршалл А. Принципы политической экономии. – Т. 1. / А. Маршал; [пер. с англ. общ. ред. 
С.М. Никитина]. – М. : Прогресс, 1993. – 415 с.  

6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. / Дж. Кейнс. – М. : Гелиос 
АРВ, 1999. – 352 с. 

7. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс ; [пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. 
Р.М. Энтова]. – М. : Издательская группа «Прогресс», 1993. – 488 с. 

8. Шумпетер Й. Теория экономического развития : пер.с англ. / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 
1982. – 455 с. 

9. Диалектическая логика / Под ред. З.М. Оруджева, А.П. Шептулина – М. : Издательство 
Московского университета, 1986. – 296 с. 

 
 
 
 
 
 
 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]]   
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 269 

УДК 336.7 
Кузьмак О.М., 
к.е.н., доцент,  

завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту 
ПВНЗ «Європейський університет» Рівненська філія 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Одним із інноваційних методів управління ризиками, які широко 

застосовуються у світовій практиці, але не мають достатнього застосування вітчизняними банками є 
сек’юритизація. Основною її метою, з точки зору теорії банківського ризик-менеджменту, є зниження 
ризиків шляхом диверсифікації кредитного портфеля. В першу чергу це стосується кредитних ризиків 
концентрації (максимальний розмір ризику на одного позичальника або групи пов'язаних позичальників, 
концентрація на вид бізнесу, галузевий, регіональний, ризик країни), а також ринкових ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти управління банківськими ризиками в 
Україні висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Н.В. Александрової [1], 
М. Витвицкого [2], А. Казакова [3], А.Рачкевича [4] та ін. Без сумніву, праці згаданих науковців мають 
значну теоретичну та практичну цінність, однак їх дослідження стосуються переважно загальних методів 
управління банківськими ризиками. При цьому у процесі розвитку банківської діяльності в умовах 
глобалізації економіки виникають невирішені питання оптимізації ризиків у банківській діяльності. 
Внаслідок цього, виникає необхідність поглибленого дослідження сутності та ефективності застосування 
сек’юритизації, як інноваційного методу управління ризиками у вітчизняній банківській практиці. 
Постановка завдання. Метою статті є дослідження досвіду сек’юритизації вітчизняними та 
зарубіжними банківськими установами, визначення ролі та необхідності проведення сек’юритизації 
задля ефективного управління банківськими ризиками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія виникнення терміну «сек’юритизація 
активів» бере свій початок з угоди під назвою «Bank America issue» (емісія Банку Америки). Вперше 
слово «сек'юритизація» з'явилося в колонці «Чутки з Вулиці» Wall Street Journal у 1977р., операцію 
супроводжував банк Salomon Brothers. Саме цей термін голова іпотечного департаменту Salomon 
Brothers Льюїс Ранієрі (Lewis S. Ranieri) запропонував використовувати репортерові Wall Street Journal 
Ганні Монро (Ann Monroe) у статті, присвяченій випуску цінних паперів, забезпечених заставою прав 
вимоги за іпотечними кредитами. Широке поширення термін отримує лише у кінці 80-их – початку 90-
их років минулого століття. Якщо у випадку із сек'юритизацією як явищем, ми відзначали процес 
витіснення банківського кредиту фінансуванням шляхом емісії цінних паперів, то у випадку з 
сек'юритизацією активів ми маємо справу безпосередньо з процесом трансформації кредитів у цінні 
папери. Серед фінансистів немає єдності у визначеннях цього поняття. Найчастіше автори, маючи на 
увазі сек'юритизацію активів, використовують просто термін «сек'юритизація», мабуть, не надаючи 
цьому великого значення. З нашої точки зору, це методологічно невірно. Багато країн континентальної 
Європи, і Україна у їх числі, запозичили поняття «сек'юритизація» як правову та економічну категорію 
в англомовних країнах. Тобто, поняття «сек'юритизація» перейшло у наш фінансовий лексикон з 
допомогою практичної транскрипції. Схожа ситуація спостерігалася і в більшості інших європейських 
держав, хоча в деяких з них, як, наприклад, у Франції, був вироблений власний понятійний апарат. У 
Франції сек'юритизація активів іменується як «Titrisation» (від франц. Le titre – цінний папір). 

Отже, виділимо три найважливіші ознаки, які відрізняють сек'юритизацію активів від всіх інших 
способів фінансування: 1) списання (виведення) активів з балансу банку. Це дозволяє відокремити 
господарські ризики самої організації від ризиків самих активів, а також добитися істотної економії 
власного капіталу; 2) наявність забезпечення по випуску цінних паперів. Гарантійна маса 
визначається обсягом переданого пулу прав вимог, а також додатковою кредитною підтримкою; 3) 
вхідні (Cash In – Flow) і вихідні (Cash Out – Flow) платіжні потоки. 

Тільки за наявності всіх трьох ознак ми можемо класифікувати фінансову транзакцію як 
сек'юритизацію активів. У разі ж відсутності у будь-якого з них повної відповідності зазначеним 
ознакам, використання поняття сек'юритизація активів буде не цілком правомірним. 

Хотілося б відзначити, що нормативного визначення сек'юритизації в Україні немає. На відміну від 
України, у Казахстані існує закон «Про сек'юритизацію». Цікавим є той факт, що саме казахська іпотечна 
компанія перша з країн СНД випустила іпотечні облігації. У Росії також відсутнє законодавство, яке б 
регламентувало сек'юритизацію, однак за станом на 01 січня 2011 року кількість угод сек'юритизації 
фінансових активів російських компаній обчислюється десятками. Спеціальні законодавчі акти, що 
стосуються іпотечних цінних паперів, існують також у Європейському Союзі і в США. 
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Сек'юритизація активів є однією з найбільш важливих фінансових інновацій у сучасній 
банківській справі. Розвинуті країни світу використовують сек'юритизацію для залучення додаткових 
ресурсів та захисту від кредитних ризиків. Переваги сек'юритизації очевидні. По-перше, це відмінний 
механізм управління ризиками. По-друге, застосування сек'юритизації дозволяє банку отримати з 
різних джерел дешеві фінансові ресурси на тривалий термін, підвищити коефіцієнт прибутковості на 
капітал, а також дотримуватися нормативів достатності власного капіталу і перевести довгострокові 
кредити на іншу, спеціально створену юридичну особу [2, с. 17]. 

У даний час виділяють два типи сек'юритизації: традиційну і синтетичну. Головна відмінність між 
ними у тому, чи здійснюється продаж відповідних активів чи ні. У рамках традиційної сек'юритизації 
здійснюється продаж пулу активів спеціально створеної компанії (Special Purpose Vehicle, SPV Special 
Purpose Entity, SPE), яка фінансує їх придбання за рахунок емісії цінних паперів структурованих 
продуктів. Але класична схема сек'юритизації активів володіє низкою істотних недоліків. По-перше, 
вона є доволі складною для банків, що обумовлено її високою вартістю і необхідністю наявності 
достатньо великого пулу однорідних кредитів, що становить у середньому $ 50-100 млн. По-друге, 
угоди по сек'юритизації можуть бути ускладнені законодавством тієї країни, в якій вони здійснюються. 
Базельський комітет з нагляду розглядає синтетичну сек'юритизацію «як інструмент управління 
кредитними ризиками» і вважає, що це «структуровані угоди, в яких банки використовують кредитні 
деривативи для того, щоб передати кредитний ризик певного пулу активів третім особам, у тому числі 
страховим компаніям, іншим банкам та нерегульованим особам».  

Синтетична сек'юритизація відтворює властивості сек'юритизації у частині передачі кредитного 
ризику, але при цьому без передачі активів з балансу банку-оригінатора. Інструментами, які 
дозволяють відокремити кредитний ризик від сек'юритизованого активу в рамках синтетичної 
сек'юритизації, є кредитні деривативи, які являють собою інструмент розрахунку, за допомогою якого 
продавець захисту здійснює платіж покупцеві захисту у разі настання ризикової події. Іншими 
словами, можна сказати, що кредитний ризик стає своєрідним товаром, для якого створюється ринок, 
при цьому ціна кредитного ризику кожного окремого позичальника встановлюється ринковим 
механізмом попиту і пропозиції. Синтетична сек'юритизація може включати створення SPV або ж 
угода може бути структурована без її участі. Другий варіант є більш ефективним з точки зору 
зменшення сукупних витрат – так сукупні витрати на проведення сек'юритизації значно скорочуються. 

Можна визначити економічні вигоди, які отримують банки при укладанні угод синтетичної 
сек'юритизації. По-перше, активи, які сек'юритизуються залишаються на балансі банку-оригінатора, 
синтетична структура угоди дозволяє обійти проблеми, пов'язані з передачею пулу активів з балансу, 
в результаті чого спрощується і здешевлюється процес передачі кредитного ризику. По-друге, 
використовуючи синтетичну структуру сек'юритизації активів сума, яка може бути фінансована, 
перевищує аналогічну суму при традиційній сек'юритизації, оскільки фондування відбувається 
частково. По-третє, на відміну від традиційної сек'юритизації, синтетична структура угоди дозволяє 
сек'юритизувати активи різного класу та виду. І по-четверте, так як активи залишаються на балансі 
банку-оригінатора, пакет документації, що регламентує угоду сек'юритизації, більш простий. У той же 
час існує й низка недоліків даної структури, до яких можна віднести відсутність впливу на баланс 
банку-оригінатора, необхідність розглядати й приймати ризик контрагента, відсутність поліпшення 
коефіцієнта співвідношення заборгованості і капіталу [5, с. 115]. 

Незважаючи на низку недоліків, переваги синтетичної сек'юритизації очевидні. Таким чином, 
можна зробити наступні висновки: синтетична сек'юритизація являє собою інноваційний метод 
управління кредитним ризиком для банківських установ; є більш гнучкою формою сек'юритизації, ніж 
традиційна, і дозволяє істотно здешевити операцію з передачі пулу активів; можна прогнозувати 
збільшення угод по синтетичній сек'юритизації у найближчому майбутньому, в тому числі і в країнах 
пострадянського простору. 

Отже, сек'юритизація – це потужний інструмент управління ризиками банківських кредитних 
портфелів з однорідними характеристиками. Процедура сек'юритизації не тільки дозволяє залучити 
кошти для розвитку бізнесу, але й істотно покращує нормативи банку, підвищує його фінансову 
стійкість, розчищає його баланс і дозволяє гнучко управляти кредитним портфелем з урахуванням 
виникаючих ризиків. На практиці це означає, що банки можуть піддати сек'юритизації не тільки іпотечні 
кредити, але й інші кредити на споживчі потреби: на освіту, на придбання автомобілів, різні кредити не 
тільки фізичним особам, але й юридичним особам. Так, в Україні до 2012 року проведено 4 угоди 
сек'юритизації фінансових активів українських компаній: КБ "Приватбанк» здійснив транскордонну 
сек'юритизацію за законодавством Великобританії, а також «Укргазбанк» та «Ощадбанк». випустили 
звичайні іпотечні облігації, згідно закону України «Про іпотечні облігації».  

Висновки з даного дослідження. Отже, можна стверджувати, що в Україні ринок 
сек'юритизації ще тільки зароджується, але при цьому є певні позитивні тенденції для нього у 
середньостроковій перспективі. Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що відсоткові ставки за кредитами 
в Україні, зазвичай, є вищими, тому в угодах з їх сек'юритизації надлишковий спред після виплати 
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купонного доходу за облігаціями зберігатиметься в обсязі, достатньому для того, щоб угода була 
економічно вигідною. Саме тому в Україні необхідно законодавчо врегулювати питання сек'юритизації 
шляхом прийняття окремого закону і створити можливість сек'юритизувати інші активи.  
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ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ У НАФТОГАЗОВИДОБУВАННІ 
 
Постановка проблеми. Нафтогазовидобувна промисловість в Україні характеризується 

технологіями 3-го укладу, хоча світові передові технології та методи у цій сфері (які використовуються 
транснаціональними компаніями) відносяться до 5-6-го укладів [1]. У такій ситуації інвестування у 
розробку та впровадження вітчизняних інновацій для подолання цього розриву буде неефективним, 
тому на даному етапі необхідно орієнтуватися на допоміжну стратегію – «впровадження технологій, 
що лідирують» шляхом залучення міжнародних капіталів і передових інновацій у нафтогазову 
промисловість. 

В умовах відсутності суттєвої бюджетної підтримки модернізації вітчизняної нафтогазової 
промисловості єдиним джерелом інвестицій для видобувних підприємств виступають власні фінансові 
ресурси, які формуються у результаті їх господарської діяльності. Оскільки фактична ціна реалізації 
для нафти, конденсату та газу визначається Міністерством торгівлі та економічного розвитку, що 
обмежує формування фондів розвитку підприємств, то особливої уваги заслуговує пошук зовнішніх 
джерел і механізмів фінансового забезпечення реалізації інновацій у нафтогазовидобутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні засади венчурного фінансування 
досліджувалися у працях зарубіжних та вітчизняних вчених: П. Ромера, Ф. Кука, Р. Мартіна, 
П. Санлея, Д. Тьорнера, Р. Флориди, О. Дагаєва, М. Фонштейна, М. Іванова, Н. Іванової, А. Поручника, 
Л. Антонюк та інших. Зокрема, у роботі І.В. Тараненко зазначено, що венчурний капітал в Україні 
законодавчо та теоретично не визначений і на належному рівні не сформувався [2, с.136]. Москвіна 
С.О. обґрунтувала специфічність розвитку українського венчурного бізнесу як складової частини 
інвестиційного бізнесу [3, с.94]. Шевченко О.М. основну проблему розвитку венчурного бізнесу в 
Україні вбачає також у недосконалості правового забезпечення його функціонування [4, с.55], а 
Бояринова К.О. вбачає проблему в тому, що українські венчурні фонди надають перевагу 
фінансуванню не інноваційних ризикових проектів, а вкладанню коштів у реалізацію бізнес-ідей 
прибуткових підприємств [5].  
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Нафтогазовидобувна промисловість характеризується необхідністю формування сировинно-
мінеральної бази та участю держави в статутному капіталі підприємств паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК), що впливає на залучення фінансових ресурсів для фінансування впровадження 
інноваційних проектів. Тому подальшого комплексного аналізу потребує механізм взаємодії венчурних 
фондів із приватними компаніями та органами державного управління щодо реалізації інноваційних 
нафтогазовидобувних проектів. Особливо важливого значення набуває вивчення можливості 
розширення залучення венчурного капіталу як альтернативного джерела фінансових ресурсів для 
реалізації інноваційних проектів у нафтогазовидобуванні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасної системи фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку нафтогазовидобувних підприємств та механізму залучення 
венчурних джерел фінансування інноваційних проектів у нафтогазовидобування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нафтогазовидобувні підприємства значною 
мірою впливають на забезпечення життєдіяльності населення і функціонування промислових 
підприємств. Сьогодні потреба у модернізації та техніко-технологічному переозброєнні 
нафтогазовидобувних підприємств є надзвичайно актуальною та масштабною через особливо 
важливе значення їх продукції для соціально-економічного розвитку і безпеки країни. Стан фізичного 
та морального зносу основних засобів та споруд нафтогазовидобувних підприємств, несвоєчасність та 
недостатність планово-попереджувального ремонтного обслуговування зумовлюють прискорення їх 
вибуття з експлуатації. Каталізатором цього процесу виступає недостатнє фінансування 
нафтогазовидобувних підприємств ще з 80-их років ХХ століття. За рахунок державного регулювання 
цін на продукцію галузі та високою часткою у вартості вуглеводнів рентних платежів відбувався 
перерозподіл фінансових ресурсів на користь бюджету та дотування інших галузей промисловості.  

Оскільки нафта і газ реалізовуються на аукціонах за регульованими цінами, то вплинути на вхідний 
грошовий потік підприємства можуть шляхом нарощування обсягів видобування вуглеводнів. Через пізні 
стадії розробки більшості родовищ та брак фінансування обсяги видобування вуглеводневої продукції 
знижуються, а експлуатаційні характеристики родовищ погіршуються з причини централізованого 
розподілу коштів, а капіталовкладення фінансуються за залишковим принципом.  

Нарощення сировинної бази нафтогазовидобування та стимулювання технічної і технологічної 
модернізації галузі є одним із пріоритетних напрямів розвитку енергетичної системи України. 
Обґрунтовані заходи у програмних документах передбачають необхідність значного обсягу 
фінансування. 

В умовах недостатності власних фінансових ресурсів зовнішні, які доступні підприємствам інших 
галузей промисловості (державні дотації, субсидії, кошти грантів та допомоги міжнародних організацій), у 
нафтогазовидобування не залучаються [6]. Така ситуація тривалий час зумовлювалася недостатньою 
врегульованістю державно-приватного партнерства на законодавчому та інституційному рівнях. Часто 
державні структури гальмували розвиток і реконструкцію підприємств, технологічні процеси яких застарілі 
та неефективні в сучасних умовах, а громіздкі структури управління не забезпечують гнучкість та 
адаптивність до мінливих змін зовнішнього ринкового середовища. 

Розвиток нафтогазовидобування в Україні є комплексною проблемою, вирішення якої значною 
мірою залежить від впровадження нових технологій та удосконалення механізму фінансування 
інноваційних проектів, що обумовлюється затратнісю, недостатністю фінансової підтримки держави, 
високими економічними ризиками, довготривалісю періоду окупності нововведень та браком коштів 
замовників [7, с.49]. 

Під інвестиційною привабливістю прийнято розуміти характеристику окремих галузей економіки 
щодо перспективності їх розвитку, прибутковості інвестицій та рівня інвестиційного ризику. За цим 
підходом інвестиційна привабливість нафтогазовидобування оцінюється за можливістю залучення 
фінансових ресурсів для реалізації стратегії інноваційного розвитку. Проте, для потенційного 
інвестора вирішальне значення мають фінансово-економічні аспекти функціонування підприємств, бо 
проектне фінансування ще перебуває на стадії зародження в Україні. 

Традиційними джерелами фінансування нарощування сировинної бази нафтогазовидобування та 
стимулювання технічної і технологічної модернізації завжди були власні кошти підприємств й 
амортизаційні відрахування. В умовах фінансової кризи відбулася оптимізація перерозподілу фінансових 
ресурсів між структурними підрозділами вертикально-інтегрованих компаній, що зумовило недостатнє 
фінансування не тільки капітальних, а й поточних витрат нафтогазовидобувних підприємств. 

У такій ситуації особливо актуалізуються ініціативи уряду з розвитку форм державно-приватного 
партнерства в галузі щодо реалізації інноваційних проектів: залучення іноземних компаній до 
розробки нафтогазових родовищ на умовах угод про розподіл продукції; створення спільних 
підприємств; впровадження інноваційних проектів з розробки родовищ сланцевого газу, з експлуатації 
низькодебітних горизонтів тощо. 

До можливих джерел фінансування впровадження інновацій можна віднести: 1) трансферти і 
позики міжнародних фінансових організацій; 2) використання державних та місцевих облігаційних 
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позик; 3) концесію; 4) венчурний капітал; 5) прямі інвестиції фізичних осіб; 6) ресурси підприємств; 7) 
банківські кредити; 8) кошти Національної інноваційної компанії; 9) кошти бюджету; 10) іноземні 
інвестиції [7]. 

Більшість із перелічених джерел коштів недоступні для суб’єктів нафтогазовидобування або 
обтяжені обмеженнями нормативно-правового, директивного чи інституційного характеру. Частина із 
схем залучення цих джерел є неефективними через лобіювання приватних інтересів, корупційність та 
безвідповідальність інвесторів щодо виконання договірних інвестиційних зобов’язань. 

Значним резервом фінансування капіталовкладень залишається залучення банківських кредитів у 
нафтогазовидобуток. Банківські кредити сьогодні недоступні, бо вимагають значного обсягу вкладень 
власних коштів підприємств у інноваційні проекти, що характеризуються значними інвестиційними 
ризиками та довгостроковістю залучення коштів, довготривалим періодом окупності із-за 18-річного 
терміну амортизації свердловин тощо. Все це зумовлює відтік банківських капіталів у проекти з вищою 
рентабельністю, меншими термінами окупності та нижчим рівнем ризику. Не стимулюватиме залученню 
банківських кредитів і обмеження включення відсотків на вкладені кошти до вартості нафти і газу, що в 
умовах неприбуткової діяльності унеможливить своєчасність і повноту їх виплати. 

Для стимулювання розвитку нафтогазовидобування в Україні недоступне залучення 
трансфертів і міжнародних позик, що покликані сприяти впровадженню енергоощадних технологій. 
Основною умовою «зелених інвестицій» є збереження обсягів видобування після їх впровадження не 
вище попереднього рівня, і вони залучаються в енергомісткі технологічні процеси нижчих укладів, що, 
далеко, не стимулює модернізацію та економічний розвиток. Залучення коштів інших міжнародних 
організацій суттєво обмежене через низький кредитний рейтинг України, тому вони можуть бути 
виключно додатковими джерелами фінансування, але не основними. 

Впродовж останніх років особлива увага приділяється стимулюванню іноземних інвестицій у 
розвиток нафтогазовидобування в Україні: удосконалено законодавство щодо регламентування умов 
державно-приватного партнерства; впроваджено пільговий режим плати за надра для суб’єктів 
видобування з іноземними інвестиціями та для продукції за угодами про її розподіл; впровадження 
проектів з дегазації шахт та видобутку шахтного метану за кошти «зелених інвестицій» тощо. Слід 
зазначити, що певне пожвавлення відбулося: з’явилися інвестори інноваційних проектів розробки 
запасів сланцевого газу. Проте, недостатня геологічна вивченість структур, відсутність результатів 
наукових досліджень зумовлюють зростання тривалості розробки та впровадження інноваційних 
проектів, що підвищує ризикованість інвестицій. З огляду на вищесказане, реальні результати від 
впровадження технології розробки родовищ сланцевого газу прогнозуються через 5-7 років, тобто у 
віддаленій перспективі, тому особливої уваги заслуговують проекти технічного переозброєння та 
модернізації вже діючих потужностей. 

Окремі іноземні інвестиції у розробку родовищ шельфу Чорного та Азовського морів не 
вирішують проблем економічного розвитку нафтогазовидобування, які вимагають багатомільйонних 
капіталовкладень. 

Менш ризикованими і простішими в управлінні для інноваційних проектів є державна та 
муніципальна облігаційні позики, що не обтяжені надмірними кредитними ризиками, а залучені кошти 
можуть використовуватися для фінансування проектів розробки родовищ нафти і газу. Впродовж 
2011-2012 років Національним банком України проводилося дві емісії облігацій державної позики для 
фінансування закупівлі нових плавучих бурових установок та іншої техніки для освоєння 
Чорноморського шельфу ДАТ «Чорноморнафтогаз». Дохідність цих позик забезпечується за рахунок 
додаткового обсягу видобутої продукції та нижчою від звичайної ставкою плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин. 

Впродовж останніх 5-ти років це підприємство демонструвало стабільно високі кредитні 
рейтинги: станом 01.10.2012 р. рейтинг для нього визначено на рівні «uaA», що свідчить про високу 
кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 
і вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу протягом року. При цьому, агентством до 
факторів, що підтримують рівень кредитного рейтингу віднесено: наявність підтримки компанії з боку 
держави; входження підприємства до структури Національної акціонерної компанії 
«НафтогазУкраїни», яка займає монопольне становище на внутрішньому ринку природного газу. 
Обмежує рівень кредитного рейтингу значна залежність фінансово-господарської діяльності 
підприємства від державного регулювання; здійснення значних капітальних витрат, що зменшує обсяг 
вільного грошового потоку підприємства; потреба галузі у залученні суттєвих обсягів інвестицій, 
необхідних для стабілізації видобутку вуглеводнів в Україні, а також подальшого розвитку 
нафтогазового комплексу в цілому [8]. 

Вплив зазначених факторів призводить до нестабільної роботи навіть потенційно привабливих 
підприємств: у лютому 2013 року було порушено справу про банкрутство господарським судом АР 
Крим за заявою ПП "Укрресурскомплект" про звинувачення "Чорноморнафтогазу" у неспроможності 
сплатити заборгованість у розмірі 662,73 тис. грн. [9]. 



  
ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ІІ  ГГРРООШШООВВАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

 274 

У світовій практиці одним із найефективніших методів залучення інвестицій у нафтогазову 
промисловість є механізм довірчого управління, за яким на основі договорів концесії державне майно 
передається інвестору за умови виконання ним взятих інвестиційних та соціальних зобов’язань. 
Концесія передбачає, що приватний інвестор вкладає у облаштування та розробку родовища кошти і 
отримує прибуток від реалізації продукції, а після визначеного часу об’єкт розробки повертається у 
державну власність. Контроль за ефективністю експлуатації здійснює наглядова організація, що 
розробляла проект розробки, та Держгірпромнагляд, який контролює дотримання умов експлуатації 
родовищ, передбачених проектом. 

Недотримання умов експлуатації згідно проекту, приводить до зниження нафтовіддачі та 
газовіддачі пластів, що передчасно виснажує родовища, як і несвоєчасність та невідповідність обсягів 
робіт з оснащення та підземних ремонтів. Більшість суб’єктів нафтогазовидобування недотримання 
проектних характеристик розробки пояснюють браком фінансуваня, тому слід передбачити такі 
випадки як одну із причин розірвання договорів концесії. У випадку необхідності зміни проектних 
показників, проектною організацією проводяться дослідження і визначаються необхідні зміни в 
режимах та способах експлуатації об’єктів, які вносяться до проекту розробки родовища. 

Сьогодні стан основних засобів у нафтогазовидобуванні досягнув критичного рівня, коли 
відсутність достатнього фінансування робіт може зумовлювати їх руйнування, виснаження родовищ та 
виникнення техногенно небезпечних аварійних ситуацій. 

 Тривалий час залучення приватного вітчизняного та іноземного капіталу на умовах концесії 
вважалося пріоритеним джерелом фінансування. Проте, вітчизняний досвід засвідчив, що в Україні 
інвестори не виконували зобов’язання: родовища, які вони отримували в експлуатацію від 
нафтогазовидобувних управлінь, продовжували експлуатувати останні, але вже на умовах договору з 
такими інвесторами. Не маючи ніяких експлуатаційних витрат, окрім оплати послуг НГВУ і плати за 
ліцензію, вони отримували дохід від реалізації вуглеводнів за вільними цінами. В такий спосіб окремі 
підприємства, які споживають газ і нафту у власних технологічних процесах, на умовах концесії 
отримували доступ до дешевої вуглеводневої сировини. «Споживацький» підхід щодо експлуатації 
ресурсів родовищ та основних засобів ще в більшій мірі загострив виснаження потенціалу 
економічного розвитку нафтогазовидобування. 

Важливою причиною неефективності концесії у нафтогазовидобуванні слугувала відсутність 
достатніх за обсягом фінансових ресурсів у інвесторів та непрозорість аукціонів на отримання 
ліцензій. Власниками останніх ставали підприємства, що не володіли необхідними техніко-
технологічними та трудовими ресурсами для експлуатації нафтогазових родовищ. 

Цей механізм можна удосконалити шляхом виділення коштів з бюджету та з фондів 
Національної інноваційної компанії на створення невеликих інноваційних нафтогазовидобувних 
підприємств, оснащення та продажу після входження в зону прибутковості на умовах відкритих торгів 
інвесторам . Такий підхід сприятиме модернізації галузі та забезпечить повернення фінансових 
ресурсів для наступного циклу. Якщо ж вони залишатимуться у державній власності, то їх економічний 
розвиток стримуватиметься за рахунок перерозподілу фінансових ресурсів в межах вертикально-
інтегрованих компаній та через державний бюджет, що і стало причиною неплатоспроможність ДАТ 
«Чорноморнафтогаз». 

У якості переваг концесійних схем фінансування можна відзначити: 1) розширення кола 
потенційних інвесторів; 2) забезпечення якості і надійності функціонування об’єктів концесії; 3) 
використання інвестицій виключно для впровадження інновацій на обєкті концесії; 4) реконструкцію і 
модернізацію технологічних процесів та об’єктів нафтогазовидобування; 5) повернення об’єктів 
концесії після модернізації у державну власність; 6) попередження аварійних ситуацій та виснаження 
родовищ; 7) впровадження іновацій у технологічні процеси нафтогазовидобування. 

Основними недоліками вважаються відсутність дієвого механізму відбору концесіонерів та 
здійснення контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань; встановлення регульованих цін на нафту і 
газ; введення обмежень щодо експорту вуглеводнів за угодами про розподіл продукції; відсутність 
конкуренції в галузі; потреба в модернізації й технічному переоснащенні після завершення терміну 
концесії; значна ймовірність неповернення об’єктів концесії; корупційні прояви при розподілі ліцензій на 
експлуатацію родовищ нафти і газу; невиконання інвестиційних зобов’язань концесіонером.  

Відсутність зацікавленості потенційних інвесторів у реалізації інноваційних проектів у 
нафтогазовидобуванні пов’язана з високими ризиками інвестицій через існуючі обмеження 
ефективності концесії. Висока ризикованість інвестицій характерна для венчурного фінансування, що 
характеризується виділенням коштів для впровадження інновацій та науково-технічних проектів 
приватними власниками без будь-яких гарантій окупності.  

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), станом на 19.02.2013 р., в Україні 
зареєстровано 941 венчурні фонди (інститути спільного інвестування), а їх інвестиції зросли до 
116971,4 млн. грн. [10]. Серед них 87% – пайові інвестиційні фонди, а 13% – корпоративні. Основними 
інвесторами венчурних ІСІ виступають юридичні особи-резиденти України: їх частка в загальному 
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обсязі фінансування фондів становить 81,4 %. Також значний фінансовий внесок здійснюють 
юридичні особи-нерезиденти; їх частка у фінансуванні венчурних фондів станом на 01.10.2012 р. 
зросла до 18%. Сума вкладень фізичних осіб-резидентів та нерезидентів України становила 1,61%. 
Впродовж останніх років стрімко розвивається ринок венчурного фінансування, у 2012 році їх кількість 
збільшилася на 74 установи, а власні чисті активи зросли на 13314,5 млн. грн. В Україні ринок 
венчурних фондів займає друге місце після банківського, розвиток якого обумовлюється високою 
прибутковістю інвестицій, простотою управління й адміністрування, відтермінуванням оподаткування, 
стабільністю у кризовій ситуації тощо. 

За даними Української Асоцiацiї Iнвестицiйного Бiзнесу, станом на 30.09.2012 р., у структурі 
активів венчурних фондів найпоширенішим інструментом були векселі – 14,27 % (у 2010 р. – 30,3%), 
що свідчить про зростання прозорості та легалізацію розподілу венчурного капіталу і його 
спрямування на підтримку інноваційної діяльності. У структурі активів 10,58% становлять акції; 7,11% 
облігації; нерухомість і грошові кошти та банківські депозити – по 2,4 % [10].  

Згідно чинного законодавства [11], венчурні фонди не можуть інвестуватися ні фізичними 
особами, ні інститутами спільного інвестування в особі недержавних пенсійних й інвестиційних фондів. 
В Україні джерелами коштів для венчурних фондів виступають вільні кошти фінансово-промислових 
груп або ж іноземних інвесторів. Слід зазначити, що в країнах Західної Європи та в США суттєвим 
стимулом для розвитку венчурних фондів стало розширення джерел їх фінансування за рахунок 
коштів недержавних пенсійних фондів ( в США пенсійні фонди можуть інвестувати до 10% активів у 
венчурні проекти). Механізм венчурного фінансування дозволяє залучити для фінансування 
впровадження інноваційних проектів у нафтогазовидобування кошти венчурних фондів і заощадження 
фізичних осіб через спільні підприємства.  

Суттєвим обмеженням для залучення коштів венчурними фондами виступають значні номінали 
інвестиційних сертифікатів: від 10000 до 1000000 грн., що прийнятно для значних інвесторів, яких 
умови венчурного фінансування нафтогазовидобутку не приваблюють. Для них неприйнятні 
довготривалі терміни окупності інноваційних проектів, підвищена ризикованість дослідно-пошукових 
робіт та недостатня прибутковість (через регульовані ціни і непосильне податкове навантаження). 

Сьогодні розвиваються ряд компаній з управління активами, що створюють венчурні фонди за 
напрямами інвестування. Однією з них є ТОВ «КУА „ІС-Холдинг”», що створене як управляюча 
компанія у 2007 році з метою підвищення ефективності управління підприємствами, що входять до 
складу інвестиційного портфелю Холдингу. На даний час в управлінні Компанії знаходиться 9 пайових 
венчурних недиверсифікованих закритих інвестиційних фондів (табл.1).  

Наведені фонди призначені для забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених 
коштів учасників фонду від здійснення інвестування у відповідні галузі. Статутний фонд компанії 
складає 23 млн. 750 тис. грн., стільки ж залучено від інвесторів Австрії, Росії, України. 

Діяльність компанії спрямована на пошук перспективних ідей і розробок для спільного 
інвестування у венчурні проекти на ранніх стадіях розвитку бізнесу. Компанія спільно з партнерами є 
акціонером приватного акціонерного товариства «Газінвест», яке створене юридичними та фізичними 
особами, (резидентами та нерезидентами України), без участі держави і є спеціалізованим 
підприємством з видобування вуглеводневої сировини. 

ПрАТ «Газінвест» має в своєму розпорядження три спеціальні дозволи на використання надр по 
вуглеводневих корисних копалинах. Сумарна площа ліцензійних ділянок складає 597,9 км². Площі 
розташовані у західному регіоні України. Сьогодні на ліцензованих площах проводиться комплекс 
геологорозвідувальних робіт, в тому числі, ведеться видобування природного газу. Проведеними 
геологорозвідувальними роботами на ліцензованих площах виявлено 32 нафтогазоперспективних 
об’єкти з прогнозними сумарними запасами природного газу, оціненими фахівцями Львівського 
Відділення Українського Державного Геологорозвідувального Інституту по класу 334лок та 335лок у 
7,3 млрд. м² [12]. 

На ліцензованих площах пробурено 3 свердловини, а на Славецькому родовищі проводиться 
видобуток природного газу в об‘ємі до 6 млн. м² в рік. Для транспортування газу в газові магістралі 
України родовище обладнано газопроводом та установкою комплексної підготовки газу з вузлом 
комерційного обліку газу. Реалізація газу проводиться ПрАТ «Газінвест» згідно з ліцензією НКРЕ 
України на постачання природного газу за нерегульованим тарифом. 

Для повного освоєння ліцензійних площ планується залучення інвестицій в розмірі до 150 млн. 
доларів США. Реалізація проекту забезпечить валовий дохід – 4900 млн. дол., чистий дохід – 500 млн. 
дол. при середньому терміні окупності інвестицій 2,5-3,5 років. 

Аналізуючи особливості функціонування Пайового венчурного недиверсифікованого закритого 
інвестиційного фонду «ІС-Холдинг-Виробництво», можна стверджувати, що він виступає механізмом 
залучення інвестицій фізичних осіб та нерезидентів шляхом створення спільних підприємств для 
фінансування інноваційних проектів у нафтогазовидобуванні. За цим напрямом інвестування 
досягнуто станом на 30.09.2012 року 6,2 % рентабельності інвестицій, при прогнозованому на кінець 
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року – 8,9 %. Невисокий рівень рентабельності пов’язаний із браком фінансування для досягнення 
проектних показників розробки Славського родовища. Отримання прибутковості від вкладених 
інвестицій можливе виключно за умови реалізації газу за вільними цінами, бо регульована ціна не 
забезпечує необхідної норми прибутку. Ефективність реалізації проектів з розробки невеликих та 
родовищ з виснаженими або залишковими запасами значною мірою залежить від дотримання проекту 
розробки та оптимізації самої форми організації бізнесу. Приватні невеликі нафтогазовидобувні 
підприємства відрізняються раціональністю адміністративно-виробничої структури та оптимізацією 
витрачання коштів, шляхом мінімізації накладних витрат. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності венчурних фондів ТОВ ”КУА „ ІС-Холдинг” [10] 

 

Назва фонду 
Дохідність з 
початку року, 

% 

Вартість 
цінного 

папера, грн. 

Вартість чистих 
активів фонду, 

грн. 

К-сть 
розміщених 

ЦП 
Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд "ІС-Холдинг-
Виробництво"  

6,2474 73 154,92 7 242 337,25 99 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд "ІС-Холдинг-
Нерухомість" 

-53,1476 1 113,36 223 784,96 201 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд "ІС-Холдинг-Надра" 

-0,3894 44 248,90 1 548 711,46 35 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд " Україна-Австрія -
Земельний " 

4,4599 54 357,66 10 871 532,72 200 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд " Схід-ІС-Холдинг " 

16,7197 43 959,90 29 321 251,22 667 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд " Південь-ІС-
Холдинг " 

-0,0663 107 661,98 90 543 727,90 841 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд " АртбудЛ " 

0,0000 9 760,34 1 629 977,40 167 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд" Агро-Інвест ІС -
Холдинг " 

-0,0734 17 545,43 7 456 805,80 425 

Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд " Партнер" 

0,0000 14 804,74 2 220 710,31 150 

 
Отже, використання венчурних фондів при фінансуванні інноваційних проектів у 

нафтогазовидобуванні централізує контроль, спрощує управління та підвищує безпеку бізнесу, 
координує рух грошових потоків та їх розподіл, забезпечує можливість залучення додаткових ресурсів, 
дозволяє участь нерезидентів, сприяє ефективному управлінню вільними активами за рахунок 
інвестування в цінні папери, стримує поглинання підприємствами-конкурентами, спрощує процедуру 
продажу частки власності на відміну від продажу акцій тощо. 

Висновки з даного дослідження. Через законодавче регламентування вкладення коштів 
інститутами спільного інвестування, обмежена база формування активів венчурних фондів та джерел 
інвестицій для венчурних проектів у нафтогазовидобутку. Реальними джерелами фінансування 
залишаються кошти місцевих і державного бюджету, оскільки органи виконавчої влади зацікавлені у 
стимулюванні розвитку нафтогазової промисловості для забезпечення потреб населення й бюджетних 
установ доступними енергоносіями. Як інструмент такого фінансування найефективніше 
використовувати облігації внутрішньої державної та муніципальних позик. Особливо важливого 
значення набуває фінансування за рахунок цих коштів проектних, науково-дослідних і дослідно-
пошукових робіт з нарощування сировинної бази нафтогазовидобування. 

Фінансування впровадження інновацій у нафтогазовидобутку та венчурне фінансування мають 
ряд спільних ознак: кошти спрямовуються в інноваційні проекти; висока ризикованість інвестицій; 
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тривалий термін залучення; фінансування приросту сировинної бази (науково-дослідних та дослідно-
пошукових робіт); неможливість залучення коштів з традиційних джерел фінансування; велика ємність 
внутрішнього ринку енергетичних ресурсів; висока норма дохідності інвестицій. Все це робить венчурні 
фонди чи не єдиним ефективним інструментом фінансування нафтогазовидобування, що також 
обумовлюється можливістю залучення коштів фізичних осіб та нерезидентів на умовах 
співфінансування спільних підприємств. 

Важливим джерелом коштів для впровадження інновацій у нафтогазовидобування можуть 
виступати венчурні фонди, якщо на законодавчому рівні передбачити залучення ними коштів 
інститутів спільного фінансування, недержавних пенсійних фондів і банківських установ (зі 
встановленням певного обмеження відносно загального обсягу від активів). Це дозволить 
переорієнтувати значну частину коштів в обслуговування реального сектору економіки, а саме його 
основи – видобування енергоносіїв, що позитивно вплине на економічну безпеку держави. 

Венчурне фінансування сьогодні виступає одним із офіційних методів легалізації тіньових 
капіталів в Україні. Враховуючи, що більшість іноземних інвестицій венчурних фондів походять з 
офшорних зон, а вітчизняних – це кошти промислових груп, було впроваджено оподаткування доходів 
від торгівлі цінними паперами та дивідендів від їх утримання. Тривалий час ці види доходів не 
оподатковувалися, що сприяло розвитку венчурних фондів різної форми організації. 

Використання венчурних фондів як альтернативного джерела фінансування є перспективним 
напрямом активізації інноваційної діяльності у нафтогазовидобувній промисловості та базою її 
реформування, що потребує удосконалення інституційного механізму регламентації функціонування 
венчурного капіталу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки актуальним 

залишається питання створення оптимальних умов для розвитку підприємницької діяльності. 
Безпосередній вплив на функціонування суб’єктів господарювання має фіскальна політика держави. 
Сьогодні, на жаль, платники податку, як правило, негативно сприймають більшість законодавчо-
встановлених податків, зокрема, діючий механізм адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). 

Податок на додану вартість характеризується фіскальною важливістю та належить до основних 
бюджетоутворюючих платежів. При цьому, важливим є розвиток регулюючої та стимулюючої функції 
податку, оскільки значне податкове навантаження не сприяє розвитку господарської діяльності та 
зміцненню інвестиційної привабливості держави. 

У результаті здійсненої податкової реформи, як стверджують працівники органів Державної 
податкової служби України, вдосконалено механізм адміністрування ПДВ, забезпечено його зручність 
та прозорість. Платники податку, в свою чергу, вказують на складність та незрозумілість окремих 
позицій Податкового кодексу (далі – ПКУ) стосовно справляння ПДВ, що зумовлює необхідність 
подальшого вдосконалення системи його адміністрування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Треба зауважити, що питанням реформування та 
вдосконалення податкової системи держави, у тому числі й порядку адміністрування та сплати ПДВ, 
присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема, В. Андрущенка, В. Білоуса, 
В. Вишневського, О. Василика, В. Волканова, П. Мельника, А. Соколовської, В. Федосова та інших. 
Проте, не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з’ясовано та вирішено. Актуальними 
залишаються питання ухилення від сплати податку, невідпрацьованості механізму його справляння, 
визначення ролі податку у формуванні доходів Державного бюджету та можливості його оптимізації. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз діючого механізму справляння податку на 
додану вартість, визначення ролі даного податку у формуванні дохідної бази бюджету та можливих 
напрямів подальшого вдосконалення адміністрування ПДВ в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податок на додану вартість – це непрямий 
податок, один із основних бюджетоутворюючих платежів. Вперше його було введено 01.01.1992 р. 
Законом України “Про податок на добавлену вартість”, який було призупинено Декретом Кабінету Міністрів 
України “Про податок на добавлену вартість”. До 1 січня 2011 року порядок нарахування та сплати ПДВ 
регулював Закон України “Про податок на додану вартість”, прийнятий 03.04.1997 р. [5, с. 48]. 

Сьогодні порядок адміністрування ПДВ регулюється V розділом Податкового кодексу України, 
прийняття якого внесло низку змін у механізм його справляння.  

Так, зокрема, передбачено, що з 1 січня 2014 року ставка податку становитиме 17 % (до 31 грудня 
2013 року діятиме ставка 20 %) та 0 % при здійсненні окремих видів операцій, що визначені ПКУ [4, c. 329]. 
Зниження ставки податку та звільнення від його сплати дозволить зменшити рівень податкового 
навантаження на платників ПДВ та, водночас, означає послаблення фіскальної функції податку. Це, 
певною мірою, позитивне явище, адже для забезпечення розвитку підприємницької діяльності є важливим 
здійснення державою заходів, що підвищують роль стимулюючої функції податків. 

Однак, стосувалися зміни й переліку платників податку, що доповнений новими категоріями. 
Набули статусу платника податку отримувачі нерезидентських послуг (у тому числі тих, що надаються 
постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податку на додану вартість), місце 
поставки – Україна [4, c. 320]. 

Але, набувши зобов’язання щодо сплати податку на додану вартість, ця категорія платників податку 
позбавлена можливості отримання права на податковий кредит, що є додатковим податковим 
навантаженням. Також вони, для цілей оподаткування та стягнення податкового боргу, прирівнюються до 
інших категорій платників та можуть притягуватись до відповідальності на загальних підставах [4, c. 365]. 

Встановлення таких вимог є, на наш погляд, дещо необ’єктивним, оскільки встановлення 
обов’язків на загальних засадах визначає необхідність надання даній категорії платників і 
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загальноприйнятих прав щодо справляння ПДВ. Крім того, ці законодавчі умови можуть призвести до 
зниження обсягів інвестиційних потоків у вітчизняну економіку. 

Сьогодні Державна податкова служба та Міністерство фінансів України розглядають доцільність 
введення податку з обороту за ставкою 2,5-2,0%. З його допомогою планується знизити корупційний 
потенціал ПДВ через зниження ставок (ставка ПДВ пропонується на рівні 7-12%) і скасування пільг та 
запровадити податок-компенсатор з набагато меншим корупційним потенціалом [7]. 

Однак, слід зазначити, що введення податку з обороту може збільшити податкове навантаження 
на підприємців, а наслідком зменшення ставок основних бюджетоутворюючих податків, у тому числі 
ПДВ, буде скорочення дохідної частини бюджету. Визначення джерелами покриття потреби у 
фінансових ресурсах коштів, що будуть надходити у результаті легалізації заробітних плат за рахунок 
зниження ставки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 
детінізації фінансово-господарських операцій, є досить сумнівним, оскільки виведення суб’єктів 
господарювання з “тіньового” сектору економіки є складним і тривалим процесом. 

Для всебічного аналізу фіскальної ефективності справляння ПДВ науковцями запропоновано 
комплекс показників та коефіцієнтів, а саме: 

- надходження ПДВ та його питома вага у доходах та податкових надходженнях зведеного 
бюджету України;  

- повнота і своєчасність виконання зобов’язань платників податку перед бюджетом; 
- повнота і своєчасність виконання зобов’язань бюджету перед платниками податку; 
- ступінь відповідності між фактичними та запланованими показниками цього податку;  
- абсолютний та відносний приріст надходжень податку порівняно з попереднім періодом [8, c. 97]. 
Податок на додану вартість займає значну частку у податкових надходженнях (50% і більше) та 

у доходах Державного бюджету. Це вказує на високий рівень залежності формування дохідної бази 
бюджету від адміністрування даного податку. Значні суми сплаченого ПДВ означають, відповідно, 
збільшення податкового тягаря на кінцевих споживачів товарів, робіт чи послуг, які сплачують окрім 
ціни включену суму ПДВ (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Ефективність адміністрування ПДВ в Україні 

 
Рік  

Показник 
2007  2008  2009  2010  2011 . 

Доходи Державного бюджету України, млрд. грн.  165,9 231,9 225,4 240,6 314,6 

Податкові надходження, млрд. грн.  115,4 170,8 178,6 202,9 261,6 

ПДВ, млрд. грн.  65,1 98,6 94,8 119,0 132,5 

Частка ПДВ у доходах бюджету, % 39,2 42,5 42,1 49,5 42,1 

Частка ПДВ у податкових надходження бюджету, % 56,4 57,7 53,1 58,6 50,6 

Темпи росту ПДВ, % 117,7 151,5 96,1 125,5 111,3 

Відшкодування ПДВ, млрд. грн.  18,9 34,4 34,5 40,6 42,5 
Суми невідшкодованого ПДВ,  
млрд. грн. 8,6 14,1 24,2 21,8 11,1 

Джерело: складено авторами на основі даних Звітів про виконання Державного бюджету 
України за 2007-2011 роки 

 
Однак, на нашу думку, для розвитку та зміцнення національної економіки потрібно забезпечити 

наповнення бюджету не за рахунок пересічного громадянина, а за рахунок оптимального 
оподаткування багатих верств населення та власників потужних підприємств, які вдало приховують 
свої доходи чи виводять бізнес в офшорні зони. 

Позитивною є тенденція щодо збільшення сум відшкодованого ПДВ суб’єктам господарювання. 
З прийняттям Податкового кодексу у практику діяльності органів Державної податкової служби України 
впроваджено механізм автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. При цьому, у статті 200 ПКУ 
чітко визначено критерії, яким повинен відповідати платник, щоб отримати автоматичне бюджетне 
відшкодування. 

Проте, механізм автоматичного бюджетного відшкодування потребує подальшого 
вдосконалення, оскільки суб’єктам господарювання, що є платниками ПДВ, важко пройти процедуру 
відбору і через жорсткість встановлених вимог, і через суб’єктивність працівників податкових органів. 

Проблема відшкодування ПДВ стосується більшості суб’єктів господарювання, у тому числі 
експортоорієнтованих виробництв. Невідшкодування з бюджету податку відповідно зменшує обсяг 
фінансових ресурсів, що є у розпорядженні платника, змушує фірми корегувати свою діяльність в 
напрямку підвищення ціни на продукцію та негативно впливає на конкурентоспроможність 
вітчизняного експорту. 
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Серед причин несвоєчасного відшкодування ПДВ виділяють такі: 
- в умовах погіршення економічної ситуації, дефіциту бюджетів різних рівнів, зростання внутрішньої 

та зовнішньої заборгованості держави уряд може використати кошти, які призначалися для погашення 
заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, як тимчасовий кредитний ресурс; 

- у числі контрагентів експортера, який претендує на відшкодування ПДВ, може бути 
недобросовісне, фіктивне підприємство. Працівники податкових органів перевіряють діяльність усіх 
партнерів фірми-експортера на відповідність та дотримання вимог чинного податкового законодавства 
і відмовляють у відшкодуванні ПДВ до закінчення перевірки. Це призводить до появи заборгованості з 
повернення заявлених до відшкодування сум податку. 

Цікавим варіантом тимчасового полегшення ситуації з відшкодування ПДВ вважаємо випуск 
ПДВ-облігацій. Такі облігації можуть обертатися на вторинному ринку, що дає змогу одразу ж після їх 
отримання повернути частину боргу “живими грошима”. Утім, облігації лише знижують гостроту 
проблеми вимивання обігових коштів підприємств. Самої проблеми виникнення боргу вони не 
вирішують [1, с. 11].  

У процесі адміністрування ПДВ дедалі більшого значення набуває проблема ухилення від 
сплати податку. Платники податку використовують ряд напрацьованих схем, зокрема: 

- реалізація товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) за цінами, нижчими від вартості 
придбання; 

- проведення безтоварних операцій (організується шляхом “фіктивного” (за документами) 
придбання реальним суб’єктом підприємницької діяльності ТМЦ від ланцюжка “фіктивних” і 
“транзитних” підприємств); 

- проведення псевдоекспортних операцій; 
- ухилення від сплати ПДВ при проведенні імпортних операцій з ТМЦ за значно заниженими 

цінами; 
- ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного застосування нульової ставки ПДВ при 

проведені зовнішньоекономічних операцій; 
- використання документів “фіктивних” фірм з метою незаконного формування витрат та 

податкового кредиту при придбанні робіт, послуг (фіктивний субпідряд); 
- ухилення від сплати ПДВ, шляхом втрати первинних бухгалтерських документів [2]. 
Сьогодні дії працівників податкових органів спрямовані на ліквідацію вищезгаданих схем з 

метою детінізації економіки, зменшення числа недобросовісних платників, збільшення доходів 
бюджету. Важливим є зменшення впливу людського фактора у роботі податківців, які за певну 
винагороду можуть не помічати наявність порушень стосовно нарахування та сплати як ПДВ, так і 
інших податків та зборів [3, c. 260]. 

Податок на додану вартість належить до найбільш поширених у світі непрямих податків. 
Наявність його у складі загальнодержавних податків є обов’язковою умовою при приєднанні держави 
до Європейського Союзу. У європейських країнах популярною є практика використання різних ставок 
ПДВ залежно від об’єкта оподаткування. На нашу думку, доцільно було б і в Україні запровадити 
диференційовані ставки даного податку (наприклад, для товарів першої необхідності – нижча ставка 
ПДВ, ніж для предметів розкоші). 

Поліпшення системи стягнення ПДВ можна забезпечити за допомогою комплексу інших заходів, 
серед яких першочерговими вважаємо: 

- системний аналіз фінансово-господарської діяльності тих підприємств,які мають суми розбіжностей 
за результатами автоматизованого зіставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у 
розрізі контрагентів, з метою недопущення безпідставного формування податкового кредиту; 

- недопущення появи нових підприємств-інструментів “мінімізації” податкових зобов’язань та 
виявлення і попередження появи платників, які використовують сумнівний податковий кредит 
підприємств інших регіонів з метою недопущення “мінімізації” податкових зобов’язань з ПДВ та 
зменшення сум “автовідшкодування” ПДВ; 

- широка роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо звітування через мережу 
Інтернет [6]. 

Також необхідним є вдосконалення методики прогнозування надходжень ПДВ до бюджету та 
сум можливого відшкодування ПДВ з метою пошуку додаткових джерел наповнення бюджету та 
формування певного резерву для бюджетного відшкодування даного податку. 

Висновки з даного дослідження. Здійснення податкової реформи та прийняття Податкового 
кодексу стало позитивним кроком у вдосконаленні вітчизняної податкової системи, у тому числі – 
механізму справляння ПДВ. 

Однак, щодо адміністрування ПДВ тривають дискусії між платниками податку та фіскальними 
органами. Адже податок на додану вартість є одним із основних джерел доходів бюджету та, поряд із 
тим, одним із напрямів бюджетних витрат, через схеми його відшкодування. 
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Однією з особливих характеристик ПДВ є включення податку до ціни товару, що веде до її 
збільшення та підвищення рівня недоступності деяких товарів для малозабезпечених громадян. Це 
дає можливість говорити про соціальну несправедливість цього податку, за умови відсутності 
диференційованих ставок. 

З метою удосконалення адміністрування ПДВ потрібно вирішити питання щодо: визначення 
оптимального рівня ставок податку; визначення справедливої системи пільг, а, у ідеалі, їх скасування 
(адже часто надання пільги використовують для “відмивання” бюджетних коштів); спрощення 
податкової декларації та процедури її подання; повної автоматизації процедури відшкодування ПДВ; 
вдосконалення системи зворотного зв’язку між Державною податковою службою України та 
платниками податку. 
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах зростання взаємної залежності країн інноваційний 

розвиток є пріоритетом формування стратегії лідера, чинником зміцнення конкурентних позицій, 
забезпечення добробуту населення. Це відбувається шляхом поширення базових та адаптивних інновацій 
в економічній системі та їх реалізації за принципом різношвидкісного руху. Визначальними факторами 
успіху України в економічному змаганні за входження на світові ринки стають інноваційні зрушення.  

Інноваційний шлях розвитку означає, що практично кожен цикл відтворення і кожна одиниця 
інвестицій повинні бути носіями нововведень, що поліпшують або змінюють технології виробництва з 
метою вищої кінцевої (економічної і соціальної) результативності. Інвестиції сьогодні здійснюються, 
більшою мірою, в нові концепції й засоби їх створення. Ці радикальні зміни свідчать про суттєві 
трансформації уявлень про роль і місце інноваційної діяльності у суспільному розвитку і висувають у 
перелік першочергових завдань надання цій діяльності організованості та системності [5, с. 85]. 
Залучення інвестицій, органічно поєднаних з національними ресурсами та зусиллями, дозволяє 
генерувати за принципом ланцюгової реакції високий інтегральний ефект на основі застосування 
сучасних технологій.  

Фінансування інноваційної сфери підтримує процес розвитку технологій та отримання доступу 
до ринків, починаючи з моменту здійснення інвестицій у виробничі ресурси та закінчуючи моментом 
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надходження фінансів від продажу продукції [1, с. 260]. Однією з особливостей формування сучасної 
національної інноваційної системи є розробка та реалізація механізмів встановлення партнерських та 
кооперативних відносин між державою і бізнесом, серед яких провідну роль відіграє система 
фінансового забезпечення інноваційного розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку інноваційної 
сфери, її фінансування, відтворення та ефективності використання інвестиційних ресурсів у 
інноваційному процесі присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні економісти й вчені, такі як 
Геєць В.М., Ігнатюк А.І., Кваснюк Б.Є., Мешко Н.П., Лютий І.О., Осецький В.Л., Самойлик К.С., 
Федулова Л.І. та ін. Проте недостатньо широко розкриті питання щодо значення фінансового 
забезпечення у національній інноваційній системі, дослідження його стану в умовах подолання фінансової 
кризи та обґрунтування фінансових заходів стимулювання інноваційного розвитку України.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні сутності системи фінансового 
забезпечення, її складових елементів, аналізі сучасного стану в Україні та розробці рекомендацій 
щодо подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове забезпечення підприємства – сукупність 
основних і оборотних активів, власних і позикових фінансових ресурсів, достатніх для випуску 
запланованого обсягу виробництва. Фінансове забезпечення передбачає безперебійність процесу 
виробництва і реалізації продукції, мінімізацію витрат, а також є основним джерелом інноваційної 
діяльності підприємства. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку – економічні 
відносини з приводу фінансування інноваційної сфери шляхом відтворення Бюджету розвитку, створення 
міжрегіональних інноваційних фондів, мережі венчурних підприємств, розвитку інноваційного кредиту і 
страхування та інших заходів реалізації інноваційних проектів. Якісна взаємодія всіх складових елементів 
системи фінансового забезпечення передбачає наявність ефективної інноваційної інфраструктури, 
важливим елементом якої є інституційно-фінансова складова. 

Інституційно-фінансова підсистема інноваційної інфраструктури охоплює механізми 
фінансування центрів розробок і аналітичних центрів, науково-дослідних інститутів, територіальні і 
галузеві органи управління, холдингові фінансово-промислові групи, приватних осіб, які беруть участь 
у відтворювальному процесі і формуванні кінцевого суспільного продукту. До її складу також належить 
сукупність державних інституцій, фінансових інститутів банківського і небанківського секторів, а саме 
інноваційних фондів і банків, венчурних фондів, бюджетних та позабюджетних кредитних організацій, 
промислово-фінансових груп, лізингових центрів і страхових компаній. Продуктом діяльності названих 
структур є розрахунки, інтелектуальні розробки, цільові програми розвитку, що передбачають 
залучення фінансового капіталу та його розподіл між пріоритетними сферами господарства у межах 
державної фінансової політики.  

Суб’єктами державної політики щодо залучення фінансового капіталу є Національне агентство 
України з реконструкції та розвитку; Українська державна кредитно-інвестиційна компанія; Палата 
незалежних експертів з питань іноземних інвестицій; Координаційна рада з питань інвестиційно-
клірингового співробітництва; Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів та Державний інвестиційно-
кліринговий комітет. Основні завдання даних інститутів визначимо як формування державної політики при 
взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та закладами з метою залучення кредитів, грантів, 
іноземних інвестицій тощо; контроль за використанням наданих коштів; запобігання конфліктам між 
інвесторами та органами виконавчої влади; надання гарантій при залученні кредитів та ін. 

Інвесторами при опосередкованому фінансуванні є інституційні інвестори. У широкому розумінні 
інституційні інвестори – будь-які фінансові посередники. У вужчому – пенсійні фонди, страхові 
компанії, інвестиційні фонди. Основне завдання інституційних інвесторів – акумулювати кошти, а потім 
через інструменти ринку цінних паперів розмістити їх у довгострокові інвестиційні проекти. 

Основними функціями перелічених інститутів є забезпечення розширеного фінансування 
інноваційного процесу і підвищення ефективності використання ресурсів, тобто реалізація 
високорентабельних проектів, консалтингова підтримка, пряме і часткове фінансування, кредитування 
та інвестування. 

Серед особливих інституціональних фінансових інструментів взаємодії складових елементів 
інноваційної інфраструктури нами виокремлено: 

-  державний грант – фінансова форма підтримки наукових досліджень і розробок, що 
забезпечує нормальні умови наукової творчості та вимагає формування певних критеріїв (зокрема, 
вимоги до оцінки підсумків роботи); 

-  державний контракт на виконання досліджень і розробок використовується, коли отримані 
результати є сферою інтересів не тільки фірми-розробника, але і держави; 

-  кооперативні угоди типу CRADO і CRAFT CRADO (Cooperative Research and Development 
Agreement) – кооперативна угода про дослідження та розробки – була введена в США як інструмент 
підтримки кооперативних процесів між приватними і державними секторами, що не вимагав жорстко 
визначеного у часі заданого та миттєвого корисного результату, проте, в ньому державі належало 
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право контролю ходу здійснення робіт, чіткого розподілення права і внеску учасників угоди в ресурсне 
забезпечення; визначення принципів розподілу інтелектуальної власності. CRAFT (Cooperative 
Research Action for Technology)– кооперативна угода в контексті рамкових програм Європейського 
Союзу; 

-  фонд державного венчурного фінансування має за мету фінансову підтримку високотехнологічних 
фірм на початковому етапі досліджень; 

-  організації спін-офф – стартові компанії для здійснення трансферу технологій, що, як правило, 
створюються в межах університетів і бувають двох категорій: пасивні – дочірні утворення з метою передачі 
ліцензій; активні – більш складна форма, що утворюється фактично в процесі “вирощування” нової 
технологічної фірми. Такі компанії повинні мати захищений законом абсолютний контроль над 
інтелектуальною власністю, на якій започатковується їх бізнес; 

-  бізнес-янголи – термін, що характеризує багатих людей, які вкладають свої кошти у ранні стадії 
розвитку технологій. Проте, це не меценатство, а вигідне вкладання капіталів і бажання безпосередньої 
участі в управлінні проектом [4]. 

Серед основних інституційних джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні виділимо 
власні кошти й кошти інвесторів, частки яких у 2011 р. склали 52,9 % (7585,6 млн. грн.) і 45,6 % (6542,2 
млн. грн.) відповідно, та державні бюджетні кошти, питома вага яких – лише 1,0 % (149,2 млн. грн.). 

У 2011 р. обсяг інвестицій в основний капітал склав 209130 млн. грн., що в 5,6 рази більше, ніж у 
2002 р. [6]. Проте, оскільки у фінансуванні інвестицій найбільша питома вага належить саме коштам 
підприємств, то з метою пожвавлення інвестиційної активності підприємств виникає потреба у 
зростанні їх доходів, за рахунок яких можливо було б збільшити витрати на інновації.  

Механізм фінансування інноваційної сфери є важливим чинником структурування секторів 
науки. Існує тісний зв’язок фінансової залежності установи певного сектору від джерел фінансування 
та її відомчого підпорядкування. Чим більший обсяг державних коштів одержує структура, тим більше 
державні інститути зацікавленні у обмеженні його розміну, мають важіль впливу на установу та 
бажають управляти її діяльністю. Співвідношення обсягів коштів з різних джерел, серед яких 
основними є державний та місцеві бюджети, кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти 
організацій, визначає адміністративний статус установи та її ринкову поведінку. 

У цілому, в період за десять років спостерігаємо збільшення фінансування за всіма джерелами 
у декілька разів, що свідчить про підвищення уваги до наукових і науково-технічних робіт в Україні, 
проте, здійснення такого фінансування вимагає більшої участі держави у підтримці інноваційного 
розвитку у податковій, кредитній, інституціональній та інших сферах.  

Досвід показує, що найбільш ефективною формою організації інноваційного процесу є венчурне 
інвестування. Венчурні фонди – самостійні фінансові інститути, утворені на основі великих компаній з 
метою здійснення проектів з дослідження та комерціалізації результатів в галузі наукомістких та 
високотехнологічних розробок, що передбачають вкладення засобів у малі та середні підприємства з 
підвищеним ризиком неповернення інвестицій.  

Венчурні фірми фінансують в усьому світі не більше 5 тисяч фірм на рік. Залучення венчурного 
капіталу можливе тільки у випадку, якщо характеристики пропонованого бізнесу мають потенціал, здатний 
через 5-7 років забезпечити щорічну реалізацію в обсязі 50 млн. дол. та щорічні темпи зростання доходу 
40-60% [7, с. 237-240]. 

Оскільки власних коштів з метою фінансування інновацій може бути недостатньо, то з’являється 
необхідність одержання необхідних фінансових ресурсів ззовні. Одним із механізмів одержання цих 
коштів є кредити [3, с. 132]. Одним із інститутів, спрямованих на пожвавлення фінансування інноваційного 
процесу, є інноваційний банк – різновид комерційного банку, що виконує функцію довгострокового 
фінансування та кредитування венчурного капіталу, впровадження винаходів та нововведень, 
спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва, а також випуску нових високоефективних видів 
продукції. На відміну від інноваційного банку, джерелом фінансування наукових розробок інноваційного 
фонду є спонсорські внески, які розподіляються між учасниками інноваційного проекту на конкурсній 
(тендерній) основі [2]. 

Проте, з нашого погляду, банківський сектор сьогодні спроможний вирішити проблеми 
інноваційного розвитку лише для окремих промислових підприємств чи інноваційних проектів. Через 
неналежне опрацювання проектів, недостатнє обґрунтування їх реальності та економічної 
ефективності, невиконання вимог щодо оформлення необхідної документації є проблеми щодо 
кількості проектів, привабливих для інноваційних вкладів. Складність фінансування довгострокових 
інвестицій обумовлена недосконалістю інституціональної системи, обмеженістю власних ресурсів 
комерційних банків, недостатнім обсягом строкових депозитів у комерційних банках, наявністю 
істотних кредитних ризиків. 

Зниження ступеня ризику інвестицій у інноваційний капітал досягається, головним чином, через 
страхування. Суттєвою проблемою у державі залишається слабкий розвиток інституцій страхування 
інновацій та недосконалість процедури страхування ризикових підприємств. У сучасних умовах в 
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Україні страхові компанії, як правило, неохоче страхують вкладення в інноваційну діяльність, оскільки 
інвестиційні ризики призводять до часткової або повної втрати інвестицій, недоодержання 
(неодержання) запланованого прибутку від зроблених інвестицій та до додаткових витрат при 
реалізації застрахованої інвестиційної діяльності. 

Вважаємо, що економічне зростання на основі інновацій вимагає від фінансово-банківського 
сектору адекватного наповнення економіки фінансовими ресурсами, тобто ефективного фінансового 
забезпечення. За даних умов особливого значення набуває запровадження кредитування 
пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів через фінансові установи реконструкції та розвитку, 
підвищення капіталізації кредитно-фінансових інституцій, застосування та вдосконалення механізмів 
рефінансування й часткової компенсації ставки відсотку за кредитами комерційних банків, створення 
умов для розвитку небанківських фінансових установ, інституцій спільного інвестування, широкого 
використання іпотеки та лізингу. 

Розумне, зважене посилення ролі держави при проведенні інноваційної політики передбачає 
важливість та актуальність формування бюджету розвитку для України; державні гарантії та 
страхування інвестицій, які скорочують інноваційні ризики; обґрунтовану підтримку вітчизняних 
виробників; проведення збалансованої зовнішньоекономічної політики, яка повинна бути пов’язана з 
програмами технічного переозброєння вітчизняних виробництв. 

Логічно, що запропоновані вище заходи потребують посилення фінансування науки і науково-
технічних розробок та освоєння їх результатів у виробництві. Безпосереднє державне інвестування у 
певні галузі економіки дозволить створити сприятливий клімат для активізації вкладень приватних 
інвесторів, тобто, з одного боку, держава є ініціатором і учасником інвестиційного процесу, а з іншого 
– через економіко-правове регулювання вона враховує і забезпечує інтереси приватних інвесторів. 

Для формування стабільного інноваційного зростання важливо розробити систему заходів 
державної фінансової політики щодо посилення фінансового забезпечення шляхом активізації та 
ефективного регулювання іноземних інвестицій в Україні. Традиція інвестувати не у стратегічно 
важливі для національної економіки галузі, а в найбільш рентабельні, що призводить до витіснення 
вітчизняних інвестицій, поступово вичерпує себе. Тому, в умовах переходу до постіндустріального 
розвитку особливістю інституціоналізації інноваційної сфери є спрямування державного регулювання 
на нагромадження національного інвестиційного потенціалу. 

На думку автора, пожвавлення іноземного інвестування повинно відбуватись як наслідок реального 
економічного зростання в державі, а не виступати як його чинник. Надходження прямих іноземних інвестицій 
повинні бути чітко обумовлені інтересами перебудови держави на засадах розвитку третинного і 
четвертинного секторів. Загальновизнаною нині є важливість збільшення внутрішніх нагромаджень та 
заощаджень за рахунок залучення коштів населення для інвестування у розвиток галузей із швидким 
оберненням капіталу. 

Основне призначення державного бюджету полягає у “формуванні централізованого фонду 
фінансових ресурсів держави та його використанні на задоволення найважливіших на даному етапі розвитку 
потреб суспільного відтворення” [8, с. 21]. Пріоритети прямого державного фінансування надаються, як 
правило, тим напрямкам, які не можуть бути профінансовані приватним сектором, оскільки 
великомасштабні науково-технічні проекти загальнодержавного значення вимагають великих витрат 
при наявності високого рівня ризику та невизначеності. В більшості ж випадків держава у більшою мірою 
стимулює приватні інвестиції. Логічною є думка, що в постіндустріальних країнах відмічається значне 
пожвавлення діяльності з підтримки наукомісткого виробництва шляхом непрямих методів 
стимулювання замість прямого фінансування. 

Найбільш розповсюдженою формою непрямого фінансування є використання податкових пільг, які 
сприяють проведенню НДДКР і здійсненню інноваційної діяльності: 

-  податкове стимулювання розвитку інформаційних технологій та сучасних телекомунікаційних 
засобів; 

-  пільгове оподаткування інноваційних підприємств на початкових стадіях освоєння ними нових 
технологій і організації випуску нової продукції; 

-  вивільнення від оподаткування прибутку, отриманого підприємством-патентовласником від 
використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) на термін окупності витрат на 
придбання ним патенту (ліцензії), але не більше, ніж на 5 років; 

-  виключення з оподатковуваної бази всієї суми витрат організацій і підприємств статей витрат на 
наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки, які безпосередньо пов'язані зі створенням і 
виробництвом нової конкурентоздатної продукції, або спрямовані на освоєння високих технологій; 

-  зменшення оподатковуваної бази всієї суми витрат через амортизаційні відрахування витрат 
на створення (придбання) основних засобів і модернізацію устаткування, які використовуються для 
виробництва і реалізації інноваційної продукції; 

-  повне звільнення від оподаткування частини прибутку, яка спрямовується на технологічний 
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розвиток та модернізацію обладнання (за умов повного використання на ці цілі амортизаційних коштів); 

-  звільнення від оподатковування доходів і прибутку інноваційних підприємств, які експортують не 
менше 50 % товарів, виготовлених з використанням інтелектуальної власності і ноу-хау, на період 
повернення інвестицій; 

-  з метою стимулювання організації спільного виробництва звільнення на певний період від усіх 
видів податків (з наступним 50 % оподатковуванням) за умови випуску інноваційним підприємством 
імпортозамінної продукції та реалізації її всередині України. 

В основі таких відносин має бути переорієнтація політики державних інституцій з фінансової 
донорської підтримки окремих підприємств і галузей виробництва на створення привабливих умов і 
середовища для інвестування інноваційної діяльності та розповсюдження інновацій у всіх секторах 
вітчизняної економіки. Зміст основних принципів встановлення державою обсягів капіталовкладень у 
розвиток інституцій продукування наукових знань та інновацій визначимо як: 

-  випереджаюче нарощування обсягів витрат у дану сферу порівняно з державними витратами 
на розвиток економіки в цілому; 

-  забезпечення відносно вищого ступеня фінансування пріоритетних напрямів науки та 
інновацій, збалансованості обсягів витрат на фундаментальні, прикладні дослідження і розробки на 
рівні співвідношень 15% : 25% : 60%; 

-  стимулювання розвитку вітчизняних наукових шкіл, наукових установ, які мають статус 
національного надбання; 

-  забезпечення рівноправної участі України у загальноєвропейських науково-технічних 
програмах. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, необхідність становлення інноваційної моделі 
розвитку, складність впровадження нововведень у економічне життя суспільства зумовлюють 
необхідність формування системи фінансового забезпечення. Даний процес в Україні є 
нерівномірним, стикається з великою кількістю інституційних перешкод. Глибоких досліджень вимагає 
детальна розробка стратегії реалізації державної фінансової політики, спрямованої на поширення 
інноваційних засад господарювання, пошуки ефективних фінансових інструментів та методів, джерел 
фінансування інновацій з метою підвищення рівня конкурентоспроможності української економіки та 
вирішення найскладніших економічних проблем сучасності. 
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Постановка проблеми. З метою удосконалення системи загальнодержавного соціального 

страхування у липні 2010 року було прийнято новий Закон України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, яким 
передбачено введення єдиного страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі ЄСВ), і об’єднання у Пенсійному фонді України функцій усіх фондів соціального 
страхування [9]. Таким чином, з 2011 року значно спростилася система адміністрування внесків до 
Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Однак, як показує практика, зміни, що 
відбулися із набуттям чинності цього Закону мають свої переваги та недоліки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами впровадження ЄСВ в Україні на 
законодавчому рівні займається, насамперед, держава. Про це свідчать наступні документи: 
Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування [3]; Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження 
сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів [5]; 
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування [6]; Порядок призначення, перерахування та 
проведення страхових виплат [7] та ін.  

Дослідженням проблем впровадження ЄСВ займаються такі науковці, як Л. Баранник [1], 
В. Даценко [2], С. Мельник [4], І. Приймак [8], Т. Прощина [11], Л. Ушакова [12] та ін.  

Проте залишаються дискусійними питання щодо переваг та недоліків запровадження ЄСВ в Україні. 
Постановка завдання. Метою даного дослідження є розкриття сутності і особливостей обліку 

ЄСВ та проведення аналізу переваг та недоліків його впровадження. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Система державного соціального страхування в 

Україні була створена для економічного захисту кожної людини у зв’язку зі старістю, тимчасовою 
втратою працездатності, безробіттям, нещасним випадком на виробництві. Від ефективної роботи 
системи державного соціального страхування залежить захищеність громадян України, яку гарантує 
Конституція України.  

До 2011 року вітчизняна система державного соціального страхування складалася з чотирьох 
фондів та характеризувалася великою кількістю законодавчих актів, постійною зміною форм 
соцстрахівської звітності, порядком їх заповнення та термінами подання, кількістю платіжних 
документів для перерахування заборгованості за внесками. 

З метою підвищення ефективної роботи системи соціального державного страхування, 
спрощення відносин платників з фондами державного страхування, збільшення фінансових 
надходжень та вирішення проблем фінансування витрат було прийнято Закон України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі Закон), яким 
було передбачено введення ЄСВ з 1 січня 2011 року. 

Під ЄСВ слід розуміти консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування у обов’язковому порядку та на регулярній 
основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих 
осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (п.2 ч.1 ст.1 Закону № 2464) [9]. 

Платниками ЄСВ є: роботодавці – юридичні особи, їх філії, представництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи, що мають окремий баланс та самостійно здійснюють розрахунки із 
застрахованими особами; фізичні особи – підприємці, які використовують працю інших осіб, а також фонд 
оплати праці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, що сплачують ЄСВ «за себе»; 
наймані працівники – фізичні особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами [11]. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]]   
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 287 

У пункті ст. 1 абз. 7 Закону відмічено, що Пенсійному фонду України надано повноваження щодо 
збору та ведення обліку страхових коштів, контролю повноти та своєчасності їх сплати та інші функції. 
Це, фактично, означає, що Пенсійний фонд став монопольним фіскальним органом, що 
підпорядковується державі, адже ЄСВ підлягає обов’язковій сплаті в незалежності від того, яким є 
фінансовий стан платника.  

Відповідно до п.1 та п. 4 ст. 7 розділу 3, ЄСВ нараховується для платників на суму нарахованої 
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати. В абз. 4 п. 1. ст. 1 зазначено, що максимальна величина бази 
нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти 
розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується 
єдиний внесок. Прожитковий мінімум на 2013 рік збільшився на 6 %. Таким чином, максимальна величина 
бази нарахування єдиного внеску у 2013 році відповідно Держбюджету становитиме:  

з 01.01.2013    –    19499 грн., 
з 01.12.2013    –    20706 грн. 
Для того, щоб дати оцінку змінам, які відбулися із запровадженням ЄСВ, на нашу думку, 

потрібно проаналізувати позитивні та негативні аспекти, з якими зіштовхнулись платники внесків та 
Пенсійний фонд України. 

Ми вважаємо, що за останні два роки спростилась робота бухгалтера щодо утримання із 
заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці. 

При утриманні із заробітної плати бухгалтер замість трьох внесків за різними ставками утримує 
один – ЄСВ (у 2013 році, як і у попередніх роках, він складатиме 3,6 %). При нарахуванні на заробітну 
плату нараховується один ЄСВ заміть чотирьох за ставками, в залежності від класу ризику.  

Це позбавило необхідності перераховувати кошти до чотирьох фондів та стояти чотири різних 
черги для того, щоб здати звіти.  

Тепер підприємство перевіряється тільки одним контролюючим органом – Пенсійним фондом, а не 
кожним з чотирьох фондів окремо. Це суттєво скорочує час, який підприємство витрачає на перевірки. 

Крім того, не потрібно при відкритті підприємства реєструватися у чотирьох державних фондах. 
Тепер цим питанням займається тільки Пенсійний фонд. Таким чином, зменшується навантаження на 
роботодавця, пов’язане з адмініструванням сплати страхових внесків.  

Одним із позитивних моментів є те, що з 1 січня 2013 року почав діяти Закон України «Про 
внесення змін до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування щодо сплати єдиного внеску» [10]. Згідно цього Закону, передусім, 
змінюються пропорції, за якими проходить розподіл ЄСВ між соціальними фондами. Відповідно, 
зникає потреба у формуванні чималої кількості платіжних документів – іноді ця цифра сягала семи, їх 
повинен був створювати роботодавець, сплачуючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. 

Новим Законом № 5455-VІ схему розрахунків змінено – єдиний внесок за видами соціального 
страхування розподілятиметься по-іншому, завдяки чому роботодавець для розрахунків з державою 
готуватиме лише одне платіжне доручення. На наш погляд, це є не дуже зручним щодо заповнення 
платіжного документа. У зв’язку з цим, підприємствам і організаціям можна запропонувати проводити 
перерахування ЄСВ двома платіжними дорученнями: одне – на утримання ЄСВ, друге – на 
перерахування за символами. Це значно спрощує механізм його розрахунків зі сплати ЄСВ. 

До одного з негативних моментів впровадження ЄСВ можна віднести такі основні недоліки як те, 
що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ 
накладається штраф у розмірі 10 % своєчасно не сплачених сум; за неналежне ведення 
бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ, накладається штраф у розмірі від 8 
до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за неподання, несвоєчасне подання, подання 
не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом, територіальним органом Пенсійного 
фонду накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та інші 
штрафні санкції, які не суперечать чинному законодавству.  

Не дуже зручним, на наш погляд, є нововведення щодо виплати допомоги з тимчасової втрати 
непрацездатності за рахунок фонду. Для виплати лікарняних роботодавцю, незалежно від форми 
власності, потрібно відкрити спеціальний рахунок у відділенні Державної казначейської служби для 
отримання коштів від фонду. До фонду подається заява-розрахунок, що містить інформацію про 
нараховані застрахованим особам суми за формою, затвердженою у додатку до Порядку № 26. Фонд 
перевіряє наданий розрахунок і перераховує кошти для виплати лікарняних на спеціальний рахунок 
упродовж десяти робочих днів. 

З лікарняних, отриманих від фонду, утримують ЄСВ за ставкою 2 %. Нарахований ЄСВ на суму 
лікарняних за ставкою 33,2 % нараховує і перераховує роботодавець за рахунок власних коштів зі 
свого поточного рахунку. 
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Підприємства і організації не мають права виплачувати нараховану допомогу з тимчасової 
втрати непрацездатності за рахунок власних коштів. Фонд такі витрати не компенсує. Кошти зі 
спеціального рахунку можуть йти лише на соціальні виплати, їх не можна перекинути на поточний 
рахунок підприємства. Такі розрахунки є громіздкими та невиправданими. Раніше підприємства 
виплачували лікарняні за рахунок своїх коштів, а фонд компенсував такі виплати, або проводився 
залік заборгованостей за рахунок нарахованих і утриманих внесків. 

Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що 
запровадження ЄСВ є, безумовно, позитивним кроком у реформуванні системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, яке направлене на створення стійкої фінансової системи для 
економічного захисту людини у зв’язку з безробіттям, тимчасовою непрацездатністю, нещасним 
випадком на виробництві та професійним захворюванням, старістю за рахунок страхових внесків 
роботодавців та застрахованих осіб. Від ефективності роботи системи соціального страхування 
залежить соціальна захищеність громадян, гарантована Конституцією України. 

Наведені переваги та недоліки застосування ЄСВ свідчать про спрощення роботи бухгалтера. 
Разом з тим, існування низки недоліків зумовлює потребу подальшого корегування прогалин у 
існуючому законодавстві та здійснення більш масштабних та раціональних у ньому змін. 

Ми вважаємо, що для того, щоб насправді скоротити адміністративні видатки, необхідно 
радикально реорганізувати систему соціального страхування шляхом закриття всіх чотирьох фондів 
та утворення принципово нового єдиного фонду, між спеціалізованими відділами якого розподілити 
функції існуючих фондів.  

Але у будь-якому разі, формування системи ЄСВ, на наш погляд, дозволяє прийнятому Закону 
бути гідною складовою системи правового регулювання і соціального страхування в Україні. 
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ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

КРЕДИТНОЇ РЕСТРИКЦІЇ 
 

Постановка проблеми. Державна фінансова політика, що проводиться у останнє десятиліття 
в Україні не сприяє вирішенню повною мірою проблем, пов’язаних з покращенням фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств, виходу їх з фінансової кризи. 

На фінансовий стан сільськогосподарських підприємств суттєво впливають такі чинники як: 
конкуренція імпортної продукції, диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, 
недостатні обсяги інвестицій в сільське господарство, відсутність на ринку кредитних послуг 
небанківських Фінансових установ, послуг зі страхування ризиків, високий ступінь зносу основних 
засобів, наявність значних розмірів дебіторської і кредиторської заборгованості, обмеження їх доступу 
на ринку кредитних послуг. 

Останніми роками фінансовому оздоровленню сільськогосподарських підприємств приділяється 
підвищена увага в наукових дослідженнях. У всіх регіонах країни реалізується закон «Про державну 
підтримку сільського господарства України « № 1877 від 24.06.2004 р.[1] Разом з тим, не отримали 
належного розвитку теоретичні і методичні підходи щодо вирішення даної проблеми, а правова база 
не містить механізмів комплексного вирішення завдань фінансового оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств та основних напрямів їх функціонування в умовах кризи. 
Досягнення поставленої мети можливе на основі вдосконалення бюджетної, кредитної і 
амортизаційної політики, розвитку страхування і всебічного використання ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств. Широкий спектр проблем як теоретичного, так і практичного 
спрямування, пов'язаних з фінансовим оздоровленням сільськогосподарських підприємств, не повною 
мірою досліджений, що визначає актуальність теми дослідження.  

Вищевикладене обумовлює необхідність розвитку теоретичних і методичних основ фінансового 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств, а також дослідження ролі держави, фінансових і 
кредитних інституцій і безпосередньо сільськогосподарських підприємств у вирішенні цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вплив на розвиток теорії фінансового 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств мають роботи сучасних вітчизняних учених у царині 
фінансів і кредиту: теоретичні і методичні аспекти фінансового стану підприємств як об'єкту 
фінансового оздоровлення науково обґрунтовані у працях багатьох учених. Найбільш значні із них 
роботи Алексійчука В.М., Ґудзь О.Є., Дем’яненка М.Я., Кірейцева Г.Г., Маліка М.Й., Непочатенко О.О., 
С.С. Осадця, Саблука П.Т., Стецюка П.А. та багато інших. Однак недостатньо дослідженими 
залишаються питання фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств в умовах 
кредитної рестрикції. Цілісна концепція вирішення даної наукової проблеми потребує подальшого 
дослідження теорії фінансів, фінансового стану і фінансового оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств.  

Постановка проблеми. Метою дослідження є узагальнення теоретичних напрацювань щодо 
фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, а також обґрунтування сутності і 
визначення механізмів фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, особливо в 
умовах фінансової кризи та кредитної рестрикції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрному виробництву притаманні специфічні 
особливості, які виокремлюють цю галузь з поміж інших національної економіки. Найбільш 
характерними особливостями сільськогосподарського виробництва є: 

- висока залежність від зовнішніх джерел фінансування, зумовлена часовим лагом між 
надходженням виручки від реалізації продукції та витратами на виробництво сільськогосподарської 
продукції впродовж року; 

- недостатність власних джерел фінансування в зв'язку з іммобілізацією фінансових ресурсів, 
спрямованих на створення сезонних понаднормативних виробничих запасів, необхідних для 
забезпечення процесу виробництва; 

                                           
1 Науковий керівник: Бечко П.К. –, к.е.н., доцент 
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- пряма залежність формування фінансових результатів від природно-кліматичних умов; 
- обмежений доступ до кредитних ресурсів на ринку кредитних послуг за умов кризових явищ та 

кредитної рестрикції. 
Внаслідок відмічених особливостей діяльність сільськогосподарських підприємств 

супроводжується високими ризиками, які впливають на формування фінансів і об'єктивно 
обумовлюють активну участь держави в регулюванні діяльності сільськогосподарських підприємств за 
допомогою їх субсидування, зміни умов оподаткування, використання пільгового кредитування, 
порядку і умов страхування тощо. Наявність специфічних ризиків і нестабільність доходів через 
об'єктивні причини обумовлюють необхідність безперервного процесу фінансового оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств впродовж всього виробничого циклу. 

Особливість фінансів сільськогосподарських підприємств в умовах кризи та кредитної рестрикції 
пов’язана з грошовими відносинами з формування, розподілу і використання фінансових ресурсів 
шляхом поєднання державного фінансового регулювання і ринкових методів господарювання з метою 
забезпечення розширеного відтворення на основі заходів щодо їх фінансового оздоровлення. 

Специфіка фінансів сільськогосподарських підприємств суттєво впливає на їх фінансовий стан і 
відіграє ключову роль в їх фінансовому оздоровленні, особливо в умовах кризи та кредитної 
рестрикції. Аналіз теоретичних досліджень з цієї проблеми свідчить, що досі відсутнє єдине поняття 
сутності категорії «фінансовий стан ». Ця економічна категорія характеризується як: 

- розміщення і використання засобів і джерел їх формування. Але при цьому не враховується 
результативність діяльності сільськогосподарських підприємств; 

- процес формування і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан 
сільськогосподарських підприємств не є процесом, оскільки він характеризується конкретною 
тимчасовою датою; 

- віддзеркалення кінцевих результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. У той же 
час таке трактування не містить характеристики платоспроможності сільськогосподарських 
підприємств, здійснення ними розрахунків; 

- оцінка результатів аналізу абсолютних і відносних показників фінансового стану 
підприємств,та при цьому не розкривається змістовний аспект цього поняття 

Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств можна оцінювати з точки зору 
короткострокової та довгострокової перспективи. У першому випадку змістовним аспектом 
фінансового стану є ліквідність і платоспроможність. Для характеристики довгострокової перспективи 
фінансового стану у вітчизняній практиці в основному використовується термін "фінансова стійкість". 

Фінансова стійкість є віддзеркаленням стабільного перевищення доходів над витратами, дає 
змогу вільно маневрувати грошовими коштами сільськогосподарських підприємств і шляхом 
ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу фінансово-господарській діяльності. 
Внаслідок чого забезпечуються платоспроможність сільськогосподарських підприємств і можливість 
залучення ними кредитів. Відповідно, сутність фінансової стійкості – це стабільна наявність 
фінансових ресурсів, що дає змогу забезпечувати платоспроможність сільськогосподарських 
підприємств, її кредитоспроможність і здійснювати розширене відтворення на основі оптимального 
формування і збалансованого поєднання власних і позикових фінансових ресурсів. 

Внаслідок цього, змістовний аспект фінансового стану сільськогосподарських підприємств 
відображає результат фінансових відносин з формування, розподілу і використання фінансових 
ресурсів, що характеризує ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість і результативність 
діяльності сільськогосподарських підприємств на конкретну дату. 

Теорія фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств не знайшла достатнього 
освітлення у вітчизняній науковій літературі. Розглядаються різні підходи щодо визначення її сутності. 
Проте, увага законодавчих органів влади і вітчизняних учених, як правило, акцентується на "лікуванні" 
кризи, а не на заходах щодо її недопущення. Сутність фінансового оздоровлення як в нормативних 
актах України, так і у висловлюваннях окремих учених зводиться в основному до відновлення 
платоспроможності сільськогосподарських підприємств.  

Фінансове оздоровлення підприємств має розглядатися з метою досягнення не лише зростання 
платоспроможності, але і інших характеристик фінансового стану як платоспроможних, так і 
неплатоспроможних підприємств. Причому, слід враховувати і те, що фінансове оздоровлення 
повинно здійснюватися як до застосування процедури банкрутства, так і в його процесі. 

При всій значущості і необхідності максимального урахування специфіки фінансів 
сільськогосподарських підприємств дії на них зовнішнього середовища, вдосконалення правового 
регулювання низки заходів фінансового оздоровлення повинно прийматися самими підприємствами у 
процесі формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. 

Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств великою мірою залежить від 
теоретичного обґрунтування зовнішніх та внутрішніх причин нестійкого фінансового стану (рис.1). 
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Рис.1. Загальна структурно-логічна схема фінансового оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств 
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Виокремлення зовнішніх та внутрішніх причин нестійкого фінансового стану дає можливість 
встановити основані напрями щодо його покращення. Найбільш суттєвими напрямами фінансового 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств є бюджетна та кредитна підтримки, які за своєю 
сукупністю належать до зовнішніх факторів впливу на фінансовий стан сільськогосподарського 
підприємства Важливу роль у фінансовому оздоровленні сільськогосподарських підприємств 
відіграють внутрішні чинники, які безпосередньо залежать від управлінської діяльності підприємства 
Серед основних внутрішніх чинників можна виокремити амортизаційну політику, застосування методів 
проведення фінансового аналізу, страхування та перестрахування. 

Проведені нами дослідження дали можливість визначити теоретичну сутність фінансового 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств як економічні відносини з приводу зміцнення 
фінансового стану підприємств шляхом поєднання державної фінансової підтримки і вдосконалення 
механізмів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств на основі розроблення і реалізації комплексу взаємозв'язаних, скоординованих правових і 
фінансово-кредитних заходів. Найбільш характерними зовнішніми чинниками фінансового 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств є бюджетна та кредитна їх підтримка. 

Проведені дослідження свідчать, що посилення державної підтримки сільськогосподарських 
підприємств внаслідок зменшення відсоткових ставок за пільговий кредит, збільшення термінів 
кредитування, надання кредитів придбання техніки, устаткуванняі племінної худоби на умовах лізингу 
сприяло покращенню фінансового стану вітчизняних сільськогосподарських підприємств в цілому і 
Черкаської області, зокрема. Темп росту виробництва сільськогосподарської продукції у Черкаській 
області у 2011 р. порівняно з 1990 р. склав 10,8, а порівняно з 2010 р. – 6,4 відсоткових пункти (табл. 
1). Питома вага прибуткових підприємств в 2011 р. по Черкаській області склала 90,5 % або на 11,4 
відсоткових пункти більше порівняно з 2007 р. Суттєво зросла рентабельність аграрного виробництва 
з 16,6 % у 2007 р. до 27,1 % в 2011 р. Загальна сума прибутку у 2011 р. порівняно з 2007 р. зросла у 
2,9 рази і склала 1583,8 млн. грн. Має місце нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва 
та рослинництва. 

Таблиця 1 
Оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області, за роками  

 
Рік  Показник 

2007 2008 2009 2010 2011 
Темпи зростання с.-г. виробництва продукції 
сільського господарства, %  

     

- до 1990 р.  73,4 95,7 104,0 108,5 110,8 

- до попереднього р. 95,4 130,3 108,7 104,3 106,4 

Вирощування худоби і птиці, тис. т живої ваги 109,7 160,5 217,3 291,4 294,2 

Виробництво молока, тис. т 185,5 187,1 206,9 216,0 220,5 

Виробництво яєць, млн. шт. 370,0 434,7 430,0 506,7 573,3 

Виробн6ицтво зернових, культур всього, тис. ц 18424 29780 31949 25311 37619 

Питома вага прибуткових підприємств, %  79,1 78,7 79,0 77,2 90,5 

Прибуток, млн. грн.  666,1 1018,8 1331,2 1872,9 1643,5 

Питома вага збиткових підприємств, % 20,9 21,3 21,0 22,8 9,5 

Збиток, млн. грн.  127,2 556,2 108,6 112,9 59,8 
Загальний фінансовий результат діяльності 
аграрних підприємств (прибуток), млн.. грн. 538,9 462,6 1222,7 1760 1583,8 

Рентабельність сільськогосподарського 
виробництва, % 16,6 15,7 18,3 18,1 27,1 

Сума отриманих пільгових кредитів на 1 га с.-г 
угідь,грн. 430,02 180,35 473,88 539,66 342,55 

Джерело: дані річних звітів сільськогосподарських підприємств Черкаської області 
 
У той же час, виробництво таких найбільш стратегічних для вітчизняного продовольчого ринку 

культур як цукровий буряк, плоди та ягоди. порівняно з 1990 р. складає 22,8 % та 51,8% відповідно. 
Зауважимо, що обсяги виробництва молока і молочної продукції в 2011 р. складали 40,3 % від обсягів 
1990 р., вовни – 2,4 %, поголів’я ВРХ – 21,8%, корів – 30,9 %, свиней – 46,2%. Це призвело до 
порушення структурованості галузі, експансії продуктів харчування імпортного виробництва внаслідок 
чого зростає залежність України від іноземних товаровиробників, що ставить під загрозу продовольчу 
безпеку країни. Така практика щодо спеціалізації сільськогосподарського виробництва унеможливлює 
створення умов для ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищення якості 
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земель та стану навколишнього природного середовища, суттєво впливає на фінансове оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств. 

Проте,поряд із позитивними результатами збереглися негативні тенденції, які обумовлені 
суттєвими втратами сільськогосподарських підприємств від диспаритету цін .За досліджуваний період 
ціна на промислову продукцію здебільшого переважали ціни реалізації продукції 

сільськогосподарськими товаровиробниками (рис.2). 
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Рис.2. Індекси цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, у % до 

попереднього року 
 
Приведені дані свідчать про випереджаюче зростання цін на промислову продукцію над цінами 

реалізації сільськогосподарської продукції. У 2008 р. ціни на промислову продукцію випереджали ціну 
на сільськогосподарську на 25,2 відсоткових пункти. 

При обмеженості джерел власних фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств 
через специфіку галузі зростає потенційна потреба у позикових ресурсах. Внаслідок випереджаючого 
рівня позикових ресурсів над власними, погіршується платоспроможність і фінансова стійкість, які є 
основними показниками, що характеризують фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. 

Одним з чинників, що має прямий вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств 
є забезпеченість їх основними засобами. Проведений аналіз свідчить, що темпи надходження 
основних засобів у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області у відсотках до їх наявної 
вартості з кожним роком скорочується (табл. 2). Якщо у 2005 р. показник введених основних засобів у 
відсотках до наявних на початок року складав 8,7 %, то у 2011 р. – на 7,3 відсоткових пункти менше.  

За досліджуваний період внаслідок зростання валової продукції сільського господарства у 
постійних цінах 2010 р. сільськогосподарських підприємств області, спостерігається зменшення частки 
інвестицій у вартості основних засобів (табл. 3). Зокрема, в 2011 р. вартість валової продукції у 
постійних цінах 2010 р. порівняно з попереднім роком зросла на 17,6 %, а вартість введених в дію 
основних засобів скоротилася порівняно за цей же період на 211,0 млн. грн. або на 15,1%. 
Порівнюючи суми інвестицій у аграрний сектор економіки з сумою отриманого чистого прибутку 
сільськогосподарськими підприємствами області, слід відмітити, що за аналізований період сума 
чистого прибутку зростає. Тільки у 2011 р. порівняно з 2008 докризовим роком сума отриманого 
прибутку зросла у 3,4 раза. У сільському господарстві додаткові інвестиції у основні засоби, особливо 
у біологічний капітал, потребують у відповідних пропорціях зростання інвестицій в оборотні активи. Це 
пов'язано із застосуванням якісніших предметів праці (кормів, біодобавок, медикаментів – у 
тваринництві; елітного насіння, сучасних добрив, комплексів із захисту посівів від хвороб, шкідників 
тощо – у рослинництві) для сучасних ресурсозберігаючих технологій. Дослідження свідчать, що 
фінансово-кредитний механізм сільськогосподарських підприємств буде більш ефективним за умови 
дотримання співвідношення між основними засобами і оборотними активами. 
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Таблиця 2 
Основні показники діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі Черкаської 

області, за роками  
 

Рік  
Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Введено в дію нових основних 
засобів( у фактичних цінах), 
млн. грн. 

2328 1682 1945 2515 1881 1393 1182 

у % до попереднього року 91,4 72,2 115,6 129,3 74,8 74,1 84,6 
у % до наявної вартості 
основних засобів на початок 
року 

8,7 3,9 3,9 4,4 3,0 1,9 1,4 

Інвестиції в основний капітал (у 
фактичних цінах) млн. грн.  2046 3304 4236 5128 3040 2797 3008 
у % до попереднього року 68,4 161,5 128,2 121,1 59,3 92,0 107,5 
Продукція сільського 
господарства (у постійних цінах 
2010р.), млн. грн. 8257,1 8723,9 8361,6 10833,4 11809,4 12318,3 14489,1 
- рослинництва 5733,5 5961,9 4886,0 6817,1 6881,4 6360,8 8540,5 
- тваринництва 2523,6 2762,0 3475,6 4016,3 4928,0 5957,5 5948,6 
Індекси валової продукції 
сільського господарства, у % до 
попереднього року  106,6 105,7 95,8 129,6 109,0 104,3 117,6 
Частка інвестицій у вартості 
основних засобів,% 

7,6 5,9 6,5 6,8 3,7 2,9 2,4 

Чистий прибуток (збиток), млн. 
грн. 

383,1 502,9 538,9 462,6 1222,7 1760 1583,8 

у % до попереднього року 105,1 131,2 107,1 85,9 264,3 143,9 89,9 
Джерело: дані річних звітів сільськогосподарських підприємств Черкаської області 
 

Таблиця 3 
Співвідношення між основними засобами і оборотними активами у 
сільськогосподарських підприємствах Черкаської області 

 
Частка в активах балансу, % 

Рік 

Оборотних 
активів сфери виробництва 

на 1 грн. 
основних засобів 

Всього оборотних 
активів на 1 грн. 
основних засобів 

основних 
засобів 

оборотних 
активів 

2006 р. 0,28 0,45 65,5 32,1 

2007 р. 0,38 0,65 56,9 36,3 

2008 р. 0,41 0,72 53,3 36,8 

2009 р. 0,44 0,92 48,2 42,3 

2010 р. 0,51 1,28 41,3 51,0 

2011 р 0,59 1,29 48,9 51,1 
у середньому 
за 2006-2011 рр. 0,42 0,83 50,6 41,9 

 
Наведені дані свідчать, якщо у 2006 році на 1 грн. основних засобів припадало 0,28 грн. 

оборотних активів сфери виробництва, то уже у 2011 році – 0,59 грн. або на 0,31 грн. більше. 
Науковими дослідженнями встановлено, що порушення пропорцій між основними засобами і 
оборотними активами на користь останніх свідчить про зменшення у структурі балансу вартості 
основних засобів внаслідок їх фізичного та морального зносу. Якщо у 2006 році питома вага основних 
засобів у структурі активу балансу займала 65,5 %, то уже у 2011 році – 48,9 %. У той же час, питома 
вага оборотних активів у структурі балансу, навпаки, зросла за цей же період на 19,0 пункти.  

Дотримання науково обґрунтованих пропорцій між основними засобами і оборотними активами 
сприяє фінансовому оздоровленню сільськогосподарських підприємств. Зокрема, зростає 
рентабельність, розмір чистого прибутку та чистого доходу у розрахунку на 1 га сільськогосподарських 
угідь. Про вплив співвідношення між основними і оборотними засобами на ефективність виробництва 
свідчать дані таблиці 4. Покращення фінансових показників має місце у групі, де на одну гривню 
оборотних активів припадає 0,52 грн. основних засобів. Кількість цих підприємств складає 49,5 % 
загальної кількості обстежених підприємств. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]]   
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 295 

Таблиця 4 
Вплив співвідношення між основними засобами та оборотними активами на 

ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області за 2006-
2011рр. 

 
Група 

підприємств 
по відношенню 

між 
основними 
засобами та 
оборотними 
активами 

К-сть 
підп-
риємств 

Припадає 
оборотних 

активів сфери 
виробництва 

на 
1 грн. основних 

засобів 

Рівень 
рента-

бельності, % 

Чистий 
прибуток на 

1 га с.-г. 
угідь, грн. 

Чистий 
(валовий) 
дохід на 1 га 
с.-г. угідь, 
грн. 

Чистий прибуток 
на 1 грн. 
оборотних 

активів сфери 
виробництва, 

грн. 

До 20,0 21 0,19 5,4 15,1 1071,2 0,01 

20,1-30,0 92 0,28 6,2 20,4 1257,9 0,01 

30,1-40,0 105 0,41 11,3 40,1 1281,8 0,02 

Більше 40,1 289 0,68 15,3 106,9 1398,9 0,16 

В середньому 507 0,52 13,5 52,61 1320,5 0,08 
Джерело: дані річних звітів сільськогосподарських підприємств Черкаської області 
 
Вітчизняною наукою розроблені рекомендації відносно оптимального рівня співвідношення між 

основними і оборотними засобами. З огляду на різні джерела, приводяться і різні співвідношення. 
Проте, більшість науковців притримуються думки, що на 1 грн. основних засобів має припадати не 
менше 0,50 грн. оборотних активів [2]. Із вищевказаного слід зробити висновок, що непомірне 
зростання цін на основні засоби сільськогосподарського призначення, їх моральний та фізичний знос 
призводить до порушення пропорції співвідношення між основними засобами і оборотними активами. 
Внаслідок чого за досліджуваний період співвідношення між основними засобами і оборотними 
активами не відповідають нормативному рівню. 

Вважаємо, що така практика є результатом відміни нормативного розподілу прибутку для 
сільськогосподарських підприємств. Це дає підстави стверджувати про передчасність відміни 
нормативного розподілу прибутку та повернення до практики нормативного його розподілу з 
обов’язковим його спрямуванням на поповнення статутного капіталу в частині основних засобів та 
оборотних активів. Внаслідок цього сільськогосподарські підприємства зможуть сформувати власні 
джерела для фінансування як інвестиційної, так і операційної діяльності. 

На фінансовий стан сільськогосподарських підприємств суттєвий вплив має забезпеченість 
оборотними активами, які авансуються у процес виробництва і повністю вартість переносять на знову 
створений продукт. Формуючи собівартість, оборотні активи безпосередньо впливають на фінансові 
результати діяльності аграріїв. Специфіка функціонування сільськогосподарських підприємств 
свідчить про необхідність банківських запозичень для забезпечення безперервності процесу 
виробництва.  

У 2000 р. паралельно з проведенням аграрної реформи запроваджено механізм державної 
підтримки через здешевлення кредитів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 
лютого 2000 р. № 398 [3] у основі якого закладено здешевлення відсоткових ставок за банківські 
кредити. Часткове відшкодування кредитних ставок суб’єктам господарювання аграрного виробництва 
за рахунок бюджетних коштів за своєю сутністю не є ринковою акцією, оскільки її базовими 
принципами є державне регулювання функціонування ринку фінансових послуг. Проте, такі 
компенсаційні виплати сприяли розблокуванню для аграрних позичальників кредитного процесу, дали 
змогу залучити їх до кредитних ресурсів.  

У основі пільгового кредитування закладений принцип доступу сільськогосподарських 
підприємств до дешевих банківських запозичень на ринку кредитних послуг, оскільки аграрії не 
розглядаються комерційними банками як потенційні позичальники внаслідок специфіки виробництва 
яка супроводжується шерегою ризиків. Внаслідок цього, комерційні банки, які займають монопольне 
становище на ринку кредитних послуг статутною діяльністю яких є максимальне отримання прибутку, 
постійно підвищують відсоткові ставки за кредит. Скористатися банківськими запозиченнями за таких 
умов можуть лише високорентабельні позичальники, рівень рентабельності яких суттєво перевищує 
відсоткові ставки за банківський кредит. Така форма кредитування в умовах економічної кризи 
унеможливлює доступ до кредитних ресурсів низькорентабельних та дрібнотоварних суб'єктів 
господарювання аграрної галузі, що є основною із перешкод забезпечення ними безперервного 
процесу виробництва, унеможливлення здійснення розширеного відтворення.  

Особлива роль у системі державної підтримки належить фінансово-кредитному механізму, 
здатному забезпечити ефективне формування, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів, 
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необхідних для стійкого розвитку аграрної галузі економіки. Основними напрямами розвитку 
державної фінансово-кредитної підтримки аграріїв є: 

- організація взаємодії кредитних інституцій державного, регіонального і місцевого рівнів 
управління економікою на принципах системного підходу до вирішення завдань розвитку сільського 
господарства кожного окремо взятого суб’єкта господарювання; 

- моніторинг фінансово-кредитних взаємовідносин у аграрній сфері економіки і забезпечення 
фінансової безпеки кредитних інституцій захисту їх економічних інтересів та власності аграріїв; 

- методичне і аналітичне забезпечення фінансово-кредитних взаємовідносин; 
- проведення за умов державної підтримки закупівель сільськогосподарської продукції; 
- фінансова підтримка інноваційних проектів в сільському господарстві. 
Державна підтримка із застосуванням пільгового механізму кредитування суттєво впливає на 

результати господарювання сільськогосподарських підприємств (табл. 5). Обсяги пільгових кредитів, 
отриманих аграріями, що надавалися на умовах компенсації відсоткової ставки свідчать, що у 2008 р. 
їх обсяг зріс у 4,1 раза порівняно з 2004 р.  

Таблиця 5 
Динаміка обсягів пільгового банківського кредитування сільськогосподарських 

підприємств України, за роками 
 

Рік 
Показник 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Видано пільгових кредитів, всього 
млн. грн. 

3642,0 7647,0 7049,0 7755,0 15131,0 2600,0 1448,7 

у % до попереднього р. 114,2 в 2,1р. 92,1 110,0 195,1 17,2 55,7 

в т.ч. короткострокових, млн. грн. 2716,0 4835,0 3203,0 5505,0 9008,0 2200,0 622,4 

у % до попереднього р. 85,2 178,0 66,2 171,8 163,6 24,4 28,3 
Фактично компенсовано з бюджету, 
млн. грн. 144,0 416,0 320,0 551,0 1022,0 383,3 1330,0 

у % до попереднього р. 44,2 в 2,9 р. 76,9 172,2 185,5 37,5 в 3,5 р. 
Питома вага пільгових 
короткострокових кредитів до 
загальної суми короткострокових 
запозичень, % 

40,4 72,6 39,7 56,2 87,5 84,6 42,9 

Кількість підприємств, які залучали 
пільгові кредити 

7817 10870 12257 8065 7841 934 59 

у % до попереднього р. 54,5 139,1 112,8 65,8 97,2 11,9 6,3 
Отримано короткострокових 
пільгових кредитів в розрахунку на:        

– одного позичальника, тис. грн. 347,4 444,8 261,3 682,5 1148,8 2355,5 10549,2 
– 1га сільськогосподарських угідь, 
тис. грн. 101,5 185,7 123,5 211,2 332,0 128,3 36,3 

* Внаслідок світової фінансової кризи пільгове кредитування сільськогосподарських 
підприємств практично призупинено 

Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 
 
Натомість, у 2009-2010 рр. сума пільгових кредитів порівняно з 2008 р. склала 17,2 і 9,6 % 

відповідно. Сума пільгових короткострокових кредитів у 2010 р. склала 622,4 тис. грн. або у 4,4 раза 
менше порівняно з 2004 р. та у 14,5 раза менше порівняно з 2008 р. Відповідно до державної 
програми підтримки аграрного виробництва за досліджуваний період з бюджету компенсовано 4166,3 
млн. грн., з яких 31,9 % – у 2010 р. 

В останні роки зростає частка пільгових кредитів до загальної суми кредитних запозичень. ЇЇ 
розмір у 2010 р. становив 42,9 % або на 2,5 відсоткових пункти більше порівняно з 2004 р. і на 41,7 
відсоткових пункти менше за 2009р. Піку отримання пільгових кредитів позичальниками-аграріями 
було досягнуто у 2006 р., коли такими запозиченнями скористалося 12257 позичальників, що у 1,6 
раза більше порівняно з 2008 р. 

У 2010 р. пільговими кредитами в Україні скористалося всього 59 позичальників або 0,75 % 
порівняно з 2008 р. У зв’язку з фінансовою кризою, банківське кредитування суб’єктів господарювання 
аграрного виробництва суттєво зменшилось. У 2010 р. внаслідок різних суб’єктивних та об’єктивних 
причин пільгове кредитування сільськогосподарських підприємств Черкаської області скорочено до 
мінімуму. Короткостроковими пільговими кредитами в Черкаській області у 2010 р. скористалися два 
позичальники – ТОВ “Золотонішський Бекон” на суму 7,06 млн. грн. та ДП “Перемога Нова” 
Черкаського району на суму 75,0 млн. грн. Відповідно до Положення про механізм пільгового 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]]   
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 297 

кредитування, вищеперераховані позичальники мали би отримати з держаного бюджету 6,06 млн. грн. 
у вигляді компенсації плати за кредит. У той час, як свідчать дані Головного управління 
агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, станом на 01.01.2011 р. суми 
компенсації за отримані пільгові кредити позичальниками не отримані. 

В цьому зв’язку важливо звернутись до К.Маркса, який писав, що розвиток процесу виробництва 
призводить до зростання обсягів кредиту, а кредит зі свого боку, призводить до зростання 
промислових і торгових операцій [2, с. 63].  

Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств є пріоритетним завданням в 
умовах кризової економіки. На фінансову ситуацію сільськогосподарських підприємств впливають 
також чинники, які не можна віднести до фінансових, зокрема: 

- низький рівень менеджменту в галузі;  
- відсутність достатньої кількості у сільській місцевості осіб, що мають хист до ведення бізнесу;  
- недостатня адаптованість сільських керівників до ринкових умов;  
- переважна більшість робочої сили у сільській місцевості відрізняється низькою якістю – як з 

професійної, так і з дисциплінарної точки зору.  
У цих умовах багато сільськогосподарських підприємств не в змозі скористатися сприятливою 

кон'юнктурою аграрного ринку.  
З метою зміни такого стану у аграрній сфері слід фінансове оздоровлення 

сільськогосподарських підприємств проводити поетапно (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Етапи фінансового оздоровлення підприємства 

 
Проведення поетапного фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств 

сприятиме покращенню їх фінансового стану, протидії кризовим ситуаціям, нарощуванню обсягів 
виробництва та реалізації конкурентоздатної продукції, обмеження ввезення імпортних продуктів 
харчування, що у кінцевій меті забезпечить продовольчу безпеку країни. 

Висновки з даного дослідження. Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств 
за умови фінансової кризи та кредитної рестрикції є найбільш пріоритетним завданням аграріїв. 
Теоретичне обґрунтування категорії «Фінансове оздоровлення» сприяє окресленню подальших 
шляхів щодо виходу суб’єктів господарювання із кризового стану. 

Основні напрями фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств зводяться як до 
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників відноситься бюджетна та кредитна 
підтримка, яка зводиться до надання субсидій, запровадження пільгового режиму кредитування, 
надання преференцій в оподаткуванні. Внутрішні чинники фінансового оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств полягають у налагодженні фінансової роботи безпосередньо на 
підприємствах шляхом скорочення дебіторської і кредиторської заборгованості, дотримання 
співвідношення між основними засобами і оборотними активами, проведення постійного моніторингу 
фінансового аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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ВІДСОТКОВА ФІЛАНТРОПІЯ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ 
ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Громадські організації є тим елементом третього сектору, діяльність 

якого є необхідною як для населення, так і для підприємницьких структур та держави. Проте, якщо у 
першому випадку це очевидно: саме на задоволення потреб населення в основному спрямована 
діяльність цих організацій, то у другому випадку таке твердження вимагає певного пояснення.  

Як писав Мілтон Фрідмен у своїй праці «Капіталізм і свобода», користь від боротьби з бідністю 
для конкретної особи є однаковою, незалежно від того, хто платить за боротьбу з цією бідністю: ця 
особа чи будь-хто інший [10, с.301]. Така ж логіка і з послугами, що надають громадські організації. Ці 
послуги створюють зовнішній ефект, тобто користь від них потрібна всім. Цим пояснюється 
необхідність діяльності громадських організацій для бізнесу: для компанії, насамперед, важливим є 
вижити за умов жорсткої конкуренції та заробити при цьому прибуток, але подальший успіх буде 
залежати безпосередньо від умов того суспільного середовища, у якому компанія здійснює свою 
діяльність, адже якість соціального оточення є не менш важливим фактором тривалого успіху, ніж 
економічні умови [7, с.108].  

Для держави діяльність громадських організацій є важливою тому, що вони надають ті послуги, 
які самій державі важко чи навіть нереально надавати через труднощі виявлення реальних потреб 
населення того чи іншого регіону.  

Як бачимо, діяльність громадських організацій є необхідною для населення, держави, бізнесу. 
Проте, якісне надання ними послуг вимагає залучення певних фінансових ресурсів і часто немалих. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансування громадських організацій 
як елементу державних фінансів надавалося багато уваги вітчизняними науковцями. Так, аналіз їх 
окремих елементів знаходимо у працях О. Віннікова, В. Гайця, А. Колодія, С. Кириченка, В. Коваленка, 
С. Москвіна, С. Обушного, В. Примуша, О. Солонтая, В. Сосєдової, А. Ткачука та інших. Проте, 
незважаючи на внесок вищезгаданих науковців у дослідження діяльності громадських організацій, 
детальнішого аналізу вимагає фінансове забезпечення діяльності громадських організацій. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування недостатності фінансування громадських 
організацій в Україні та необхідності у зв’язку з цим використання механізму відсоткової філантропії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Законом України «Про громадські об’єднання», 
який регламентує діяльність громадських організацій в Україні, не визначено джерел їх фінансування 
[11], тому ними можуть бути залучені кошти з будь-яких джерел, які не заборонені законодавством 
України. Для зручності класифікуємо ці джерела наступним чином:  

-  кошти Державного бюджету;  
-  кошти від членських внесків; 
-  кошти від благодійності (від підприємств та організацій України, від громадян України, від 

нерезидентів); 
-  кошти від господарської діяльності підприємств, установ, організацій, заснованих та створених 

об'єднаннями громадян для виконання статутних цілей; 
-  інше. 
Відповідно до зазначеної класифікації, визначимо динаміку надходження коштів до громадських 

організацій за період 2009-2011рр. (табл.1). 
Таблиця 1 

Динаміка фінансового забезпечення діяльності громадських  
організацій України за 2009-2011 рр. 

млн. грн., % 
Загальне 
відхилення 

 
Джерело 

фінансування 
2009 рік 2010 рік Відхилення, 

% 
2011 рік 

 
Відхилення, 

% 
млн. грн. % 

ДБУ 98,29 220,65 124,5 271,28 22,95 172,99 176,0 
Членські внески 315,54 388,68 23,18 475,31 22,29 159,77 50,63 
Благодійність, 
   у тому числі: 921,08 1133,8 23,1 1454,2 28,25 533,12 57,9 

- підприємства та 
організації України 460,07 418,2 -9,1 563,94 34,85 103,87 22,58 

- громадяни 
України 

107,59 122,08 13,47 199,96 63,79 92,37 85,85 

- нерезиденти 353,42 593,54 67,94 690,26 18,73 336,84 95,31 
Господарська 
діяльність 

523,52 516,56 -1,33 524,98 1,63 1,46 0,28 

Інше 360,19 504,29 40,01 644,51 27,81 284,32 78,94 
РАЗОМ 2218,6 2763,1 24,54 3370,2 21,93 1151,6 51,91 

*Джерело: складено автором на основі [3-5] 
 
Як бачимо з даних табл. 1, у досліджуваному періоді надходження громадських організацій 

загалом з усіх джерел фінансування зросло на 51,91%, що зумовлено, в основному, зростанням 
фінансування з Державного бюджету (176,0%), від благодійності (57,9%) та з інших джерел (78,94%).  

Слід зауважити, що фінансування з Державного бюджету має ряд особливостей негативного 
характеру. Перш за все, відповідно до чинного законодавства, розраховувати на допомогу з 
Державного бюджету можуть далеко не всі громадські організації, а лише ті, що мають статус 
національних і певне визначене спрямування діяльності. Так, відповідно до Бюджетного кодексу 
України, державне фінансування можуть отримувати громадські організації інвалідів та ветеранів, 
молодіжні громадські організації та громадські організації культури і мистецтва [2, ст. 87]; відповідно 
до ЗУ «Про Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» та ЗУ «Про фізичні культуру та спорт», отримати фінансування з Державного бюджету 
можуть організації спортивного спрямування та громадські організації, що захищають права громадян, 
постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС [13, 14].  

Очевидно, що таке положення є дискримінаційним, оскільки не дозволяє отримати 
фінансування з Державного бюджету тим громадським організаціям, що мають статус регіональних чи 
місцевих, не зважаючи на те, що саме таких організацій в Україні є найбільше (наприклад, у 2011 р. їх 
частка склала 93,96% від всіх громадських організацій [5]) і вони найбільш наближені до кінцевого 
споживача послуг.  
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Ще одним недоліком є високий рівень залежності громадських організацій, що отримують 
фінансування з Державного бюджету від фінансової політики держави, що проявляється у 
трудомісткій та об’ємній процедурі звітування про цільове використання коштів (що не дозволяє 
здійснювати оперативне управління фінансовими ресурсами у відповідності зі змінами середовища 
функціонування організації).  

Серед благодійників особливе місце займають нерезиденти. Від них не лише надійшло 
найбільше коштів у досліджуваному періоді (серед трьох груп благодійників), але й обсяги цих 
надходжень кожного року зростали найбільшими темпами. І тут знову виникає проблема залежності 
від донорів, оскільки фінансові вливання від нерезидентів завжди несуть за собою «диктування» 
правил гри, які не завжди будуть лежати у площині державних інтересів.  

Проте, варто зазначити, що дані табл.1, використані у чистому вигляді, можуть ввести в оману 
користувачів інформації. Це пов’язано з тим, що кількість громадських організацій впродовж періоду, 
які звітували про свою діяльність органам статистики, відрізнялась (по-перше, змінювалась кількість 
зареєстрованих громадських організацій, по-друге, частина громадських організацій не звітувала і не 
була розшукана за юридичною адресою [3-5]). Тому доречно розрахувати загальну кількість наданих 
коштів на одну громадську організацію, яка прозвітувала про свою діяльність органам статистики 
(тобто, реально здійснювала діяльність у досліджуваному періоді), після чого скоригувати отримані 
дані на офіційний рівень інфляції (при розрахунку візьмемо за базовий 2009 р. як перший у 
досліджуваному періоді) ( табл. 2).  

Таблиця 2 
Скоригована динаміка фінансового забезпечення діяльності громадських організацій 

України за 2009-2011 рр. у розрахунку на 1 громадську організацію  
млн. грн., % 

Показник 2009 рік 2010 рік Відхилення, 
% 2011 рік Відхилення 

% 

Загальне 
відхилення 

% 
Загальне 
фінансування 2218,63 2763,99 24,58 3370,23 21,93 51,91 

Кількість 
громадських 
організацій* 

19174 21677 13,05 23425 8,06 22,17 

Фінансування в 
розрахунку на 1 ГО 0,116 0,128 10,35 0,144 12,5 27,18 

Індекс інфляції 112,3 109,1 - 104,6 - - 
Фінансування в 
розрахунку на 1 ГО, 
скориговане на 
інфляцію 

0,084 0,085 1,19 0,092 8,24 9,52 

*які прозвітували  
Джерело: складено автором на основі [3-5; 8] 
 
Тенденції, які ми спостерігаємо у загальному фінансуванні всіх громадських організацій, суттєво 

відрізняються від тенденцій у загальному фінансуванні в розрахунку на одну громадську організацію: 
темпи зростання фінансування з усіх джерел в розрахунку на одну громадську організацію є значно 
повільнішими за темпи зростання загального фінансування всіх громадських організацій.  

Якщо ж говорити про реальну величину фінансування у розрахунку на одну громадську 
організацію (номінальна величина фінансування скоригована на рівень інфляції), то дані будуть 
відрізнятись ще більше (табл. 2). Як бачимо, у досліджуваному періоді реальні надходження 
громадських організацій з всіх джерел збільшувались як у 2010р., так і у 2011р., завдяки чому загалом 
в періоді фінансування зросло на 9,52% (у той час як номінальна величина фінансування в розрахунку 
на одну громадську організацію зросла на 27,18%, а номінальна величина фінансування всіх 
громадських організацій зросла на 51,91%).   

Такий стан справ не може забезпечити нормального функціонування громадських організацій, 
оскільки існуючі джерела не лише створюють залежність від донорів, вимагаючи від громадських 
організацій «гри за правилами», але і є самі по собі недостатні для розвиненого громадянського 
суспільства. Так, бюджет пересічної громадської організації в Україні складає всього 50-60 тис. грн., у 
той час як у розвинених країнах світу цей показник еквівалентний 560-670 тис. грн. [6]. Стає 
очевидним, що без запровадження ефективного механізму альтернативного фінансування діяльності 
організацій громадянського суспільства, що буде незалежним від влади чи інших донорів, розвиток 
громадянського суспільства і його ініціативи у розв’язанні актуальних суспільних потреб практично 
неможливі.  
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Серед нових методів мобілізації фінансових ресурсів громадськими організаціями особливе 
місце займає метод, так званої, відсоткової філантропії, який виник зовсім нещодавно (в Угорщині у 
1996 р.), але вже став традиційним у багатьох країнах Західної Європи.  

Цей метод передбачає можливість для платника податку на доходи фізичних осіб переадресувати 
певний відсоток сплаченого до бюджету податку на суспільні потреби, а саме на діяльність тієї організації 
громадянського суспільства, що займається вирішенням суспільних потреб [9].  

Побудуємо математичну модель для визначення вигоди від впровадження методу відсоткової 
філантропії.  

Очевидно, що при повному залученні громадян до благодійництва, вигоду, отриману від 
трансферу податку (розраховану у вартісному показнику), можна розрахувати за наступною 
формулою: 

                                                      , де:                                                    (1) 
 

Р – вигода, отримана від трансферу податку, розрахована у вартісному показнику; 
Т – сума ПДФО, що планується до сплати в періоді, на який робиться прогноз; 
і – відсоток податку, що переадресовується. 
Однак, дійсність говорить про те, що навіть у розвинених країнах світу, не кажучи вже про 

Україну, не можна розраховувати на стовідсоткове залучення громадськості у діяльність третього 
сектору. Тому необхідно розробити підхід, який допоможе врахувати цей фактор при розрахунку 
вигоди, отриманої від трансферу податку. Для цього формулу (1) необхідно скоригувати на коефіцієнт 
громадянської активності.  

У світовій практиці існує багато підходів для визначення показника активності громадянського 
суспільства, що включається до більш широкого поняття стану розвитку громадянського суспільства. 
Для цього обраховують і загальну кількість публікацій у друкованих ЗМІ, і залучення громадян до 
обговорення суспільно важливих проблем на конференціях, симпозіумах, круглих столах (в тому 
числі, за допомогою глобальної мережі Internet), і кількість проведених мітингів, демонстрацій тощо та 
кількості осіб, що брали у них участь. Проте, для нас ці підходи не є доцільними, оскільки вони не 
відповідають характеристикам репрезентативної вибірки: не відображають ситуацію стосовно всієї 
території України та всього її населення. Тому для розрахунку вигоди від трансферу податку, доцільно 
використати такий показник, який відображає громадську активність всього дієздатного населення по 
всій Україні. Таким показником може бути показник явки на вибори, оскільки саме він найбільше 
відповідає нашим вимогам: показує не лише зацікавленість населення внутрішніми справами, але 
бажання і здатність вплинути на їх перебіг, стати безпосереднім їх учасником. При чому, доцільніше 
використовувати показник явки на президентські вибори, оскільки вони проводяться за мажоритарним 
принципом і супроводжуються більшою активністю, що означає, що виборці більше вірять у свою 
здатність впливати на зміни у державі, коли йдеться про вибір конкретного кандидата (а принцип 
відсоткової філантропії передбачає саме вибір конкретної організації громадянського суспільства, на 
користь якої здійснюється трансфер податку).  

Таким чином, формула (1) після коригування на вищезгаданий показник матиме наступний 
вигляд: 

                                                ,                                                 (2) 
 
де Р  – вигода, отримана від трансферу податку, розрахована у вартісному показнику; 

Т – сума ПДФО, що планується до сплати в періоді, на який робиться прогноз; 
і – відсоток податку, що переадресовується; 
a – частка усіх виборців, що з’явилися на останні президентські вибори; 
w – частка працюючих виборців у загальній кількості виборців, що з’явилися на останніх 

президентських виборах. 
Виконавши прості математичні розрахунки, можна розрахувати вигоду для громадських 

організацій, яку вони могли б отримати від трансферу податку у 2013 р.  
Модель відсоткової філантропії, що використовується у розвинених країнах світу, передбачає 

переадресацію на користь організацій громадянського суспільства 1-2% сплаченого доходу. 
Верховною Радою України у 2010 р. було зареєстровано законопроект, який би забезпечував 
можливість для громадян України, що є платниками ПДФО, здійснювати трансфер податку (тобто 
перерахування його частини на користь відповідної неприбуткової організації). Відповідно до цього 
законопроекту, передбачалась переадресація 2% сплаченого доходу громадянами України, тому ми 
виконаємо наші розрахунки у відповідності саме до цього значення. Розмір ПДФО, що заплановано 
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надійде до Державного бюджету України у 2013 р. складає 8 203 742,3 тис. грн. [12], явка на 
президентських виборах 2010 р. склала 69,15% (0,6915), частка працюючих виборців, що 
проголосували на виборах 2010 р., складає 0,541 [1]. 

Таким чином, відповідно до формули (1), у 2013 р. при повному залученні платників ПДФО до 
благодійності може бути отримана наступна вигода: 

 

  164074,846 тис. грн. 
 
Проте, це оптимістичний варіант подій, який є ідеалізованим, тому розрахуємо можливу вигоду, 

відповідно до формули (2), оскільки такий варіант є більш реалістичним. 
 

=61380,646 тис. грн. 
 

Очевидно, що запровадження механізму відсоткової філантропії принесе значну користь для 
громадських організацій. І справа не лише у додаткових фінансових ресурсах, оскільки в межах 
держави ця сума не є дуже великою, але і в можливості створення ринкового середовища 
функціонування громадських організацій, у якому на більше фінансування можуть розраховувати ті 
громадські організації, що надають якісні та потрібні послуги, справді захищають інтереси населення.  

Висновки з даного дослідження. У ефективній діяльності громадських організацій через 
специфіку послуг, які вони надають, зацікавлені як держава, так і приватні підприємства та бізнес. 
Проте, така діяльність вимагає залучення значних фінансових ресурсів, гострий дефіцит яких існує в 
українських громадських організацій. Проблема полягає не лише у незначних обсягах коштів, що 
надходять з усіх джерел фінансування, але і у структурі джерел фінансування, адже значна частка 
коштів від благодійників-нерезидентів та держави створює ряд проблем, серед яких основними є 
залежність від донорів; значний рівень бюрократизації протягом всього процесу фінансування; 
непрозора схема державного фінансування та дискримінаційні його положення. 

Найкращим методом, який значною мірою дозволив би вирішити вищезгадані проблеми, є 
метод відсоткової філантропії. Відповідно до здійснених розрахунків, лише у 2013 р., за умови 
використання даного методу, можливо залучити більше 60 млн. грн. додаткових фінансових ресурсів, 
тому очевидно, що прийняття відповідного закону (без якого використання цього методу є 
неможливим) дозволить забезпечити стабільність органів самоврядування громадян за рахунок 
коштів, отриманих від фізичних осіб. Така фінансова стабільність стимулюватиме тривалу діяльність, 
що, у свою чергу, підтверджуватиме рівень відповідальності громадських організацій перед громадами 
за взяті на себе зобов’язання. А відповідальність перед громадою, у свою чергу, спонукатиме 
зростання довіри місцевих влад, що за собою вестиме нові можливості фінансування. Окрім 
фінансового спостерігається й інший ефект: відсоткова філантропія значно підвищує якість послуг, що 
надаються громадськими організаціями, впливає на їх відкритість та відповідальність, адже щоб 
переконати населення передати їм відсоток податку, громадські організацій змушені будуть 
відноситись до своєї діяльності професійніше, мислити стратегічно, підвищувати свою ефективність, 
стати відкритішими і спрямувати свою діяльність на користь людям.  

Таким чином, саме створивши передумову можливості фінансування діяльності громадських 
організацій за кошти кожної окремої особи, як складової одиниці громади, буде змога позитивно 
вплинути на підвалини проблеми – фінансову нестабільність громадських організацій, що у 
подальшому закладе основи для тривалого розвитку партнерства, яке сформує підґрунтя для спільної 
довіри влади, громади та некомерційних організацій. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ У ПОБУДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ 
СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній час у більшості країн світу запроваджено системи 

страхування вкладів, більшість з яких ґрунтуються на жорсткому регулюванні з боку держави. 
Становлення даної системи в Україні в умовах ринкової економіки характеризується низкою проблем, 
наслідки яких приводять найчастіше до втрати грошових коштів вкладників. Україна не перша 
держава, яка зіткнулися з даною проблемою, тому рекомендації і досвід західних країн у цьому 
питанні набувають у наші дні особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом питання щодо ефективності 
побудови систем страхування вкладів привертають все більше уваги як вітчизняних так і зарубіжних 
науковців. Велика частина публікацій з даної тематики з’являється у роботах фахівців міжнародних 
фінансових установ, зокрема: А. Юна, М. Коста де Моура, Д. Уокера, А. Мертона та інших. Серед 
вітчизняних авторів даній проблематиці присвячено роботи В.Д. Базилевича, С.В. Волосович, 
Н.І. Пащенко, Ю.Б. Рубіна, Г.Е. Ходанчик. Заслуговує на особливу увагу той факт, що у більшості робіт 
питання щодо ролі держави та визначення сфери її впливу на функціонування системи страхування 
вкладів в країні залишаються малодослідженими.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі держави у побудові ефективної 
системи страхування вкладів, ґрунтуючись на міжнародному досвіді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Надаючи всім особам, які знаходяться на 
території держави, право на вільне здійснення підприємницької та іншої не забороненої законом 
економічної діяльності (а саме – вкладення своїх коштів у банки та фінансово-кредитні установи з 
метою отримання доходу у вигляді відсотків по вкладу), держава не покладає на себе обов’язок 
гарантувати кожному отримання доходу від такої діяльності.  

Елемент підприємницького ризику присутній у будь-якому вкладенні коштів, у тому числі і при 
укладанні договору банківського вкладу. Однак, оскільки банківська діяльність, здійснювана в 
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приватних інтересах, має разом з тим і публічне значення – забезпечення економіки інвестиційними 
ресурсами, держава має прагнути до мінімізації даних ризиків. Для цього діє система нагляду за 
банківською діяльністю і створюється система страхування вкладів. 

Разом з тим, уніфікація банківського та фінансового законодавства і процес глобалізації світової 
економіки дозволяє виявити основні тенденції в побудові даних систем. Будь-яка система страхування 
вкладів складається з різних характеристик, на нашу думку, найважливішими з них є: 

- охоплення кредитних організацій і видів вкладів; 
- визначення розмірів страхового відшкодування; 
- роль держави, центрального банку та комерційних банків у створенні та управлінні фондом 

страхування вкладів; 
- розподіл витрат, пов’язаних зі страхуванням вкладів (джерела формування страхового фонду); 
- роль (функції) системи страхування вкладів в роботі з проблемними банками [1]. 
Від того, які шляхи обрані в окремих країнах для вирішення перелічених питань, залежить і 

модель побудови системи страхування депозитів. 
Загалом, у міжнародній практиці виділяють шість основних моделей участі держави в системі 

страхування вкладів, які представлено на рис. 1. 
Так, у переважній більшості країн світу, зокрема, Канаді, США, Великобританії, Японії та 

Болгарії, системи страхування депозитів створені державою, а участь у них для банків носить 
обов’язковий характер. У Європейському Союзі створення обов’язкової системи страхування 
депозитів передбачається спеціальною Директивою Європейського Парламенту та Ради «Про 
системи гарантування депозитів» [5] . 

Системи, побудовані за таким принципом, розглядаються державою як необхідний елемент 
підтримки стабільності банківського сектора і платіжної системи, а також як інструмент запобігання 
раптової паніки серед вкладників при виникненні непередбачених економічних подій. 

Варто відмітити, що створення обов’язкової системи відбувається на підставі спеціального 
закону, що визначає її основні параметри, форми участі банків і держави в її діяльності, розміри 
виплат вкладникам, порядок утворення резервів системи та інші істотні умови. Побудова такої 
системи розглядається як створення фінансового механізму відшкодування шкоди клієнтам банків та 
прийняття державою відповідальності за його функціонування, що робить істотний вплив на зростання 
довіри до кредитних інститутів. Так як цілі створення системи страхування вкладів, носять суспільно 
значимий характер, то в нормативних актах спеціально обумовлюються заходи публічного контролю, 
підзвітності, прозорості її діяльності [6]. 

На таких принципах у США діє Федеральна корпорація страхування депозитів, у Великобританії 
– Страховий фонд депозитів, у Болгарії – Фонд гарантій банківських вкладів, у Фінляндії – Фонд 
гарантування депозитів. 

Створені законодавчо системи страхування вкладів служать дієвим інструментом для реалізації 
державної політики, у сфері регулювання банківської діяльності, дозволяючи збалансувати інтереси 
власників і менеджерів банків, вкладників, регулюючих органів та політиків. 

Заслуговує на увагу той факт, що принцип обов’язкової участі комерційних банків у загальній 
системі страхування вкладів носить основоположне значення для забезпечення фінансової стійкості, 
при цьому зменшуючи фінансове навантаження на конкретний банк або фінансово-кредитну установу 
при формуванні резервів для даної системи. 

На противагу обов’язковій системі, у ряді країн застосовується добровільна система 
гарантування вкладів, рішення про участь в якій приймається банком або фінансово-кредитною 
установою самостійно (добровільно). Однак, на думку більшості експертів, добровільна система несе 
в собі великі ризики фінансової нестійкості. Подібна система застосовується в таких країнах як 
Швейцарія, Філіппіни, Тайвань, Шрі-Ланка, Домініканська Республіка [7]. 

Держава не втручається в діяльність добровільних систем і не надає їм фінансову підтримку. 
Фонди для виплат вкладникам формуються виключно за рахунок внесків банків-учасників. 

Однак, нерідко така система має замаскований обов’язковий характер. У ряді випадків, при 
відмові від участі в даній системі, банк або фінансово-кредитна установа змушена надавати 
додаткове страхове забезпечення по вкладах (це може бути умовою видачі ліцензії на право 
проведення депозитних операцій). 

Варто відмітити, що і у країнах з добровільною участю, практично всі банки воліють входити до 
системи страхування. Це диктується як міркуваннями конкурентоспроможності, так і міцно усталеними 
«правилами гри». 

Рада Європи відповідно до прийнятої 16 травня 1994 р. директиви у сфері систем гарантування 
банківських вкладів [5], рекомендує всім країнам використовувати обов’язковий принцип участі 
фінансових інститутів, що займаються залученням вкладів і здійснюють кредитну діяльність у системі 
страхування вкладів.  
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Рис. 1. Моделі участі держави в системі страхування вкладів  

Джерело: складено автором на основі [2, 3, 4] 
 
Саме у світлі названої директиви провідні західноєвропейські країни – Франція, Німеччина та 

Італія – ввели систему обов’язкової участі у системі гарантування вкладів для банків та фінансово-
кредитних установ, тоді як на початку 90-х років у цих країнах дана система була заснована на 
принципі добровільної участі. 

І. Явна відмова 
держави від 
страхування і 
захисту вкладів 
фізичних осіб 

Використовуються спеціальні вимоги 
щодо прозорості банківських та ощадних 
операцій, вкладник самостійно оцінює 
перспективи повернення своїх коштів 

ІІ. Законодавча 
участь держави 

Встановлена в законодавчому порядку 
перевага вимог вкладників перед іншими 
вимогами при ліквідації банку-банкрута  

ІІІ. Неясність і 
невизначеність 
держави щодо 
покриття вимог 
вкладників 

 

Притаманна деяким країнам Східної 
Африки, та свідчить про глибокий 

економічний занепад. Може 
використовуватися в країні під час 

військових дій. 

IV. Неявна гарантія 
держави (імпліцитна 

система) 
 

Відсутні спеціальні закони, які 
забезпечують гарантію коштів вкладників, 
однак вклади можуть бути відшкодовані, 
сума компенсацій – на розсуд влади  

V. Повна ясно 
сформульована 
(формалізована) 

система 
гарантування 

 

Застосовується в умовах серйозної 
системної ощадної кризи (існує в даний 

час в 10 країнах, які переживають 
фінансову кризу) 

VI. Обмежені 
гарантії держави 

Гарантії поширюються на частину вкладу 
або на окремі види вкладів, існує 

державний, змішаний або приватний 
страховий фонд 

Дані підходи рідко використовуються на 
практиці. Проблема полягає в тому, що в 
будь-якому випадку важко оцінити якість 
банківських активів. Ця складність 
послаблює ринкову дисципліну. Більш того, 
недостатньо розроблені правила і 
процедури закриття або ефективної 
реструктуризації банків часто дозволяють 
неплатоспроможним банкам продовжувати 
свою діяльність. У зв'язку з тим, що 
банківська система може піддаватися 
негативному впливу вилучення депозитів, 
покладання на ринкову дисципліну може 
виявитися занадто руйнівним для 
авторитету влади, а кредитору останньої 
інстанції доведеться випробувати 
надмірний тиск у плані надання підтримки 
банківської системи. 

Підтримується МВФ. Передбачає 
страхування депозитів, яке обмежене за 
розміром відшкодування та сприяє 
стабільності системи, будучи частиною 
заходів, здійснюваних за допомогою 
ретельно спланованих систем внутрішнього 
контролю, наглядової та ринкової 
дисципліни, тим самим підтримуючи 
надійність банків і запобігаючи кризі. Влада 
намагається захищати лише окремі 
категорії власників депозитів – зазвичай 
дрібні депозити, чи всі депозити, але тільки 
в певній частині. Гарантія може бути чітко 
сформульована в законах і/або інструкціях 
з тим, щоб обмежити масове вилучення. 
Крім цього, захист може супроводжуватися 
преференціями щодо вимог власників 
застрахованих депозитів при ліквідації 
фінансових установ. 

Держава може неявно або явно 
гарантувати всі депозити. Не виключено, 
що такі варіанти будуть створювати 
проблеми можливого порушення 
моральних принципів (надання гарантії 
заохочує застраховані інститути до 
підвищення частки високо ризикових 
операцій) і невірної орієнтації. Дані 
проблеми є надмірно витратними та 
вимагають від уряду втручання, 
еквівалентного націоналізації банків. У 
свою чергу, така система зазнає проблему 
неефективності, зокрема, за рахунок того, 
що, діючи в умовах повної гарантії, банки 
не прагнуть до ринкової поведінки, така 
система прагне привласнити прибуток і 
списати збитки на державу. 

Держава в особі уряду країни жодним 
чином не регулює питання щодо 
відшкодування вкладів їх власникам. 
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Як випливає з узагальнення матеріалів про діяльність систем страхування вкладів, побудова 
ефективної і стійкої системи неможлива без значного фінансового внеску держави. Причому держава, 
беручи до уваги публічні завдання системи, надає необхідну підтримку не тільки на етапі її створення, 
але і в поточному режимі заповнюючи дефіцит своїх резервів. 

Необхідність участі держави зумовлюється розміром ризиків, які несуть клієнти банків-учасників 
системи захисту депозитів.  

Фінансова участь держави у фонді страхування вкладів може приймати наступні форми [8]: 
- надання страховому фонду всього або частини початкового капіталу для початку 

функціонування системи (в Японії держава надала фонду дві третини початкового капіталу, в Греції, 
Індії та Філіппінах вона внесла весь оплачений капітал); 

- здійснення регулярних внесків до страхового фонду (в Іспанії держава вносить рівні суми з 
банками-учасниками, в Індії вона зобов’язалася поповнювати страховий фонд по мірі необхідності, в 
Аргентині держава у разі необхідності приймає особливе рішення про поповнення фонду); 

- держава акумулює і направляє резервні кошти для підтримки роботи фонду (в США 
законодавчо ФКСД надано право запозичувати у держави, в Індії і Туреччині центральні банки 
приймають на себе зобов’язання по підтриманню страхового фонду, в ряді країн держава надає 
страховому фонду пряму або непряму гарантію його запозичень на ринку капіталів). 

Прийнято вважати, що фінансові резерви, якими володіє система, повинні покривати до 5 % 
застрахованих депозитів. На етапі створення системи одномоментне акумулювання коштів у такому 
обсязі лише за рахунок внесків банків неможливо без шкоди для їх ліквідності і стійкості. 
Передбачається, що надалі система страхування депозитів повинна забезпечувати своє 
фінансування за рахунок внесків банків. Відзначимо, що принцип самофінансування системи 
страхування депозитів є основоположним. 

Надання державою початкового капіталу системи може відбуватися як за рахунок коштів уряду, 
так і за рахунок коштів центрального банку. 

Одночасно з початковим фінансуванням у зарубіжній практиці закладаються механізми 
державної підтримки системи в кризових ситуаціях. Метою цього є запобігання банкрутства самої 
системи страхування вкладів, економія її ресурсів і збереження до неї довіри, втрата якого може мати 
вкрай несприятливий вплив на економіку і суспільство. Можливість надання прямої фінансової 
підтримки системі страхування внесків з боку монетарної влади присутні у переважній більшості країн, 
що мають подібні системи (зокрема, у 53 державах) [2]. 

В умовах кризових явищ у банківському секторі з усією очевидністю може виникнути дефіцит 
фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні системи. Для його подолання зарубіжна 
практика передбачає різні форми екстрених бюджетних асигнувань. Крім того, в залежності від 
ситуації в багатьох країнах агентству, керуючому системою страхування депозитів, надана 
можливість, позичати кошти на фінансовому ринку шляхом випуску боргових цінних паперів або у 
центрального банку як кредитора останньої інстанції. У цьому випадку уряд гарантує дане 
запозичення. 

Однак, вибір конкретних механізмів у кінцевому рахунку залежить від фінансових можливостей 
держави. У Швеції, Фінляндії, Норвегії, Японії, Південній Кореї на цілі розрахунків із вкладниками були 
виділені значні бюджетні асигнування та надані державні гарантії повернення коштів. 

На користь системи страхування вкладів були перерозподілені бюджетні кошти у Чилі, 
Бангладеш, Габоні. У зв’язку з відсутністю власних коштів у Аргентині та Мексиці для підтримки 
платоспроможності національних банків і забезпечення доступу населення до своїх коштів були 
залучені масштабні зовнішні позики [1, 3]. 

В Австрії, у разі повного вичерпання інших джерел фінансування в рамках системи страхування 
депозитів, допускається емісія облігацій, забезпечених державою. У Данії міністерство економічної 
діяльності може виступати гарантом надання системі страхування вкладів необхідних додаткових 
коштів. 

У свою чергу, у Великобританії система страхування вкладів може здійснювати запозичення в 
Банку Англії. В Ірландії, Іспанії, Ісландії, Нідерландах, Фінляндії, у виняткових випадках також 
можливе запозичення коштів у центрального банку [2]. В Угорщині, в разі необхідності, урядом 
забезпечуються запозичення державного фонду страхування вкладів у національного банку і на 
кредитному ринку. 

На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що розвинені країни вже пережили 
дискусію про необхідність участі держави в страхуванні вкладів і зробили свій вибір, який підтверджує 
доцільність такого кроку. Проте конкретні механізми фінансової підтримки залежать від цілої групи 
факторів, у тому числі від фінансових можливостей держави і глибини банківської кризи. 

Для цілей побудови гнучкої системи фінансової підтримки найбільш ефективним є варіативний 
підхід, що враховує різні форми такої підтримки, при безумовному фіксуванні обов’язків держави щодо 
їх надання. 
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Система страхування вкладів при настанні страхового випадку повинна володіти відповідними 
засобами, достатніми для проведення виплат клієнтам банків. Зі світової практики можна виділити два 
основних підходи щодо їх формування. Перший підхід ґрунтується на фактичному зборі ресурсів. Так, 
згідно з ним, у разі банкрутства банку інші банки, які приймають участь у даній системі акумулюють 
необхідні кошти для виплат по вкладам у збанкрутілому банку. Даний сценарій із застосування 
конкретних резервів використовується частіш за все (проте не в усіх випадках) невеликими 
(приватними) системами страхування депозитів, які координуються банками-членами (застосовується 
у Австрії, Бахрейні, Гібралтарі, Голландії, Італії, Люксембурзі, Німеччині, Франції, Швейцарії) [4].  

Проте, недолік даного підходу виражається у відсутності конкретних гарантій достатності 
ресурсів у банків-учасників системи для проведення розрахунків. Так, у разі скрутної ситуації у 
декількох банках одночасно, у інших банків може забракнути коштів для швидкого створення 
компенсаційного фонду. Ще однією з проблем для системи такого типу може стати методика 
визначення розміру обов’язкових внесків, так як надана інформація про рівень прийнятих ризиків і 
реальний фінансовий стан банків-партнерів не завжди може бути оцінена. 

Наступний підхід ґрунтується на створенні спеціалізованого фонду, який повністю підконтрольний 
фонду страхування вкладів. Фінансування здійснюється за рахунок конкретно визначених платежів з боку 
банків-партнерів, що дозволить сформувати необхідні кошти для швидкої сплати застрахованих вкладів, 
для забезпечення участі у відшкодуванні понесених витрат всіма банками-учасниками, це дозволяє 
здійснити розподіл навантаження на банки, які входять до системи [3; 5]. 

Крім того, наявність страхового фонду зміцнює довіру населення до здатності системи 
захистити їхні заощадження. Виходячи з даних причин такий варіант визнається міжнародними 
фінансовими організаціями та фахівцями у галузі страхування депозитів найбільш вдалим. Він 
застосовується у США і закріплений у законодавстві багатьох інших країн. 

Визначення адекватного розміру фонду вимагає реалістичної оцінки стану банківської системи, 
обсягу фінансових потреб здатності банків сплачувати необхідні внески без втрати прибутковості, 
ліквідності та платоспроможності. Базою для розрахунку обов’язкових внесків, визнаних різновидом 
фіскальних платежів є обсяг депозитів, які підлягають страхуванню. У цю суму зазвичай не 
включаються міжбанківські депозити.  

Розмір внесків, необхідних для підтримки фонду, залежить від стану банківської системи та її 
перспектив. Ставка внесків коливається по країнах в досить широких межах від 0,015 % суми 
застрахованих депозитів в рік в Тайвані до 1,5 % в Литві. Як правило, її величина вище в країнах, що 
розвиваються [6]. 

Поряд з функціями фонду і використання страхових резервів, системі захисту депозитів в ряді 
країн надаються наступні повноваження: 

- контроль за станом фінансового становища банків-учасників та прийнятими ними ризиками; 
- застосування заходів впливу щодо банків-учасників, фінансове становище яких вселяє 

побоювання; 
- надання фінансової підтримки з метою вирішення проблем запобігання неплатоспроможності; 
- реалізація процедур закриття неплатоспроможних банків-учасників.  
У деяких випадках система страхування депозитів наділяється правом проводити інспекційні 

перевірки у проблемних банках або звертатися у наглядовий орган з проханням про проведення таких 
перевірок. Мета всіх перерахованих функцій полягає в мінімізації ризиків системи і витрат держави на 
її функціонування [4]. 

Країни Європейського Союзу (зокрема, Бельгія, Данія, Ісландія) передбачають фінансову підтримку 
з боку держави, яка надається проблемним банкам для порятунку від банкрутства, хоча ступінь і умови 
подібного втручання різні. Вони включають в себе сприяння у продажу банку, надання коштів або 
втручання на превентивній основі. В Іспанії діють три фонди захисту депозитів – Фонд гарантування 
вкладів у банківських установах, Фонд гарантування вкладів у ощадних банках, Фонд гарантування вкладів 
у кредитних кооперативах. Вони використовуються національним банком з метою реалізації його 
законодавчо закріплених повноважень щодо підтримання платоспроможності кредитних організацій у разі 
настання фінансових труднощів і забезпеченню нормального функціонування банківської системи. Фонди, 
діють в якості агентів Банку Іспанії в процесі реалізації заходів з попередження банкрутства та ліквідації 
кредитних інститутів. Прийняття фондами заходів відносно того або іншого фінансового інституту, а також 
їх характер, визначається загальним планом Банку Іспанії з оздоровлення або припинення діяльності 
неплатоспроможного банку. Використовувані фондами механізми включають в себе пільгове 
фінансування, реструктуризацію капіталу шляхом об’єднання зі стійким фінансовим інститутом або 
продажу частини бізнесу, збільшення капіталу кредитної організації, яка відчуває труднощі за рахунок 
коштів фонду, удосконалення процедур управління і внутрішнього контролю. 

У Болгарії Фонд гарантій банківських вкладів наділений правами отримання у наглядового 
органу інформації, необхідної для оцінки фінансового стану банків-учасників, а також вимоги 
проведення перевірки в них [3]. 
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Варто зазначити, що життєздатність системи з обмеженим набором повноважень визначається, 
виключно обсягом наявних у неї грошових ресурсів. Після їх вичерпання держава змушена або 
змиритися з втратою його громадянами своїх вкладів, або постійно виділяти системі додаткове 
фінансування в значних розмірах. Така система може застосовуватися лише державою, гарантовано 
володіє великим профіцитом бюджету, або не має розвинутої національної банківської системи. 

Як правило, якщо роль і завдання органу, керуючого системою страхування депозитів досить 
вузькі, така система відіграє пасивну роль, вона тільки управляє фондом і виплачує відшкодування за 
депозитами. Ця обмежена роль прийнятна для приватної системи страхування, яка не має державних 
повноважень для заняття більш активної позиції. При широких повноваженнях страхового органу 
розглянута система може відігравати більш активну роль і також виступати в якості керуючого 
реструктуризацією або ліквідацією банків, у яких відгукується ліцензія, визначати спосіб їх 
реструктуризації, здійснювати їх продаж, рекапіталізацію чи ліквідацію та реалізовувати активи, які 
залишаються у неплатоспроможного банку.  

Варто відмітити, що орган управління системою страхування депозитів, наділений широкими 
повноваженнями, буде діяти більш зацікавлено в напрямку мінімізації своїх ризиків. 

Висновки з даного дослідження. Аналіз зарубіжної практики дозволяє зробити наступний 
висновок: аби страхування вкладів було ефективним, воно повинно бути частиною добре продуманої 
системи забезпечення фінансової безпеки держави, яка підкріплюється сильним пруденційним 
регулюванням і наглядом, ефективними законами і системою забезпечення їх виконання, a також 
адекватними режимами бухгалтерського обліку та розкриття інформації. Участь держави у створенні 
даної системи представляється обов’язковою як шляхом здійснення фінансової підтримки, так і 
наділенням страхового органу достатніми повноваженнями на законодавчому рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МАЙНОВОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Передумовою забезпечення ефективності податкової системи є 

розвиток важливої її складової – системи майнового оподаткування, яка на даний час не 
відзначається системністю та цілісністю. Водночас, побудова системи майнового оподаткування 
повинна ґрунтуватись на усвідомленні фіскальної важливості майнових податків у формуванні 
доходної частини місцевих бюджетів, що вимагає впорядкування їх складу, механізмів визначення та 
вилучення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню зарубіжного досвіду, принципів 
формування системи майнового оподаткування, виявленню переваг і недоліків майнових податків, 
засад та механізмів їх побудови присвячені праці В. Блонської, А. Бобка, О. Василика, 
В. Вишневського, А. Дубоносової, А. Іванівського, Ю. Іванова, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, 
І. Мазур, В. Опаріна, Л. Тарангул, В. Федосова, О. Фрадинського та інших вітчизняних науковців. 
Проте, питання визначення складових та засад побудови ефективної системи майнового 
оподаткування у контексті пошуку джерел наповнення місцевих бюджетів і досі залишаються 
недостатньо дослідженими, що потребує проведення подальших наукових розвідок в означеному 
напрямку. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення теоретико-методологічних засад 
формування системи майнового оподаткування в Україні та визначення напрямків вдосконалення 
податкових механізмів у контексті пошуку джерел наповнення місцевих бюджетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Майнове оподаткування є важливою складовою 
податкових систем розвинутих країн та істотнім фінансовим ресурсом бюджетів всіх рівнів, і в першу 
чергу місцевих бюджетів.  

У науковій літературі існує три основні підходи, щодо визначення сутності майнового 
оподаткування. Відповідно до першого підходу, систему майнового оподаткування формує сукупність 
податків, що пов’язані з наявністю чи рухом майна. У такому розумінні, до складу майнових податків 
необхідно відносити прибуткові податки, податки на приріст капіталу і ресурсні платежі. 

Інший підхід полягає у визначенні об’єктом оподаткування виключно майна (рухомого та 
нерухомого), незалежно від здатності забезпечувати дохід його власнику. Означений підхід, на думку 
А. Дубоносової, у спрощеній формі відображає суть майнового оподаткування [1, с. 147]. 

Окремі науковці визнають майно об’єктом оподаткування виключно тоді, коли у платника 
виникає податковий обов’язок, тобто у контексті закону про конкретний майновий податок [10, с. 168]. 

Податки на майно – це, в першу чергу, плата за право володіння, тобто їх існування 
обумовлюється необхідністю оподаткування власності. Виходячи з зазначеного, суб’єктами 
оподаткування повинні бути власники майна, але на практиці досить розповсюдженим є визначення 
суб’єктами податкових відносин як власників, так і користувачів.  

Найпоширенішою базою оподаткування майновими податками прийнято вважати землю і 
об’єкти нерухомості, проте, в окремих країнах база оподаткування є більш розгалуженою, внаслідок 
залучення до оподаткування інших видів рухомого та нерухомого майна: транспортних засобів, 
обладнання та устаткування, нематеріальних активів, предметів розкоші і т.д. (таблиця 1). 

Світова практика застосування майнових податків свідчить про існування двох основних 
способів визначення бази оподаткування. В першому випадку базою оподаткування є доходи, що 
отримує власник у процесі користування майном. У цьому контексті базою оподаткування виступають 
суми рентного доходу, і податок за своєю сутністю є додатковим податком з доходів.  

В іншому випадку, база оподаткування розраховується на основі капітальної вартості за 
допомогою ринкових чи кадастрових методик оцінки, що визначає майнову природу податку, тобто 
обумовлює визнання податку на майно податком на багатство. Такий підхід сприяє підвищенню 
прогресивності податкової системи, оскільки ринкова оцінка вартості майна більш точно характеризує 
цінність об’єкту для його власника [4, с.201]. Додатково зазначимо, що визначення бази 
оподаткування на основі ринкової вартості застосовується у більшості західних країн, зокрема у 
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Німеччині, Франції, Великобританії, Данії, Нідерландах, Швеції та ін. Водночас, використання ринкової 
вартості в якості податкової бази потребує проведення періодичної переоцінки майна, здійснення якої 
базується на наявності реєстрів та використанні сучасних комп’ютерних технологій.  

Таблиця 1  
Складові системи майнового оподаткування розвинутих країн 

 
Країна Різновиди майнових податків 

Австрія Податок на майно; податок на нерухомість; земельний податок; податок на спадщину 

Іспанія Податок на нерухомість; податок на зростаючу вартість земельної ділянки; податок на 
механічні автотранспортні засоби 

Німеччина Майновий податок; податок на транспортні засоби; податок на спадщину; земельний податок 

Франція 
Податок на доходи, одержані від операцій з нерухомим майном, з цінними паперами та 
іншим майном; податок на власність; податок на автотранспортні засоби підприємств та 
компаній; земельний податок; податок на незабудовані ділянки; податок на житло 

Японія Податок на майно; податок на спадщину; податок на іригацію та поліпшення землі; податок з 
власників автотранспортних засобів 

 
Ще одним важливим аспектом майнового оподаткування є спрямованість сум майнових 

податків. Як вже зазначалось, майнові податки, зокрема податок на нерухомість та земельний 
податок, які можуть застосовуватись як окремо, так і в комплексі, слугують постійним і стабільним 
джерелом наповнення місцевих бюджетів (рис. 1).  
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Рис.1. Питома вага майнових податків у структурі податкових надходжень до місцевих 
бюджетів 

 
Необхідність віднесення майнових податків, зокрема земельного та податку на нерухомість до 

складу місцевих обумовлюється наступними причинами: 
-  означені податки є платою за місцеві громадські послуги; 
-  встановлення на місцевому рівні ставок земельного податку та орендної плати дозволяє 

об’єктивно врахувати розмір рентних доходів від використання земельних ділянок, розташованих у 
конкретному місті, селищі, районі.  

-  в умовах відсутності фінансових ресурсів на розвиток соціальної інфраструктури, майнові 
податки можуть слугувати вагомим джерелом доходної частини місцевих бюджетів, що сприятиме 
збільшенню видатків на соціальну сферу. 

Особливістю податкової системи України є обмежене застосування майнових податків, які 
повинні доповнювати особисті прибуткові. У податковому законодавстві України «класичними» 
майновими податками є плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки [5].  

Оподаткування операцій по окремим видам рухомого і нерухомого майна фізичних осіб 
здійснюється в межах ПДФО: оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, операцій з 
продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, об’єктів спадщини чи дарування.  

Оподаткування операцій з землею та її капітальним поліпшенням, з оренди майна, з реалізації 
необоротних матеріальних активів, майнових комплексів для юридичних осіб здійснюється в межах 
податку на прибуток. 
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Таким чином, на відміну від розвинутих країн світу, де майнове оподаткування представлене 
сукупністю спеціальних податків, більшість з яких є місцевими, в Україні оподаткування майна 
здійснюється шляхом поєднання прибуткового і майнового оподаткування (рис. 2). При цьому, податок 
на нерухоме майно є єдиним місцевим майновим податком, що призводить до відсутності 
можливостей впливу органів місцевого самоврядування на формування доходної частини своїх 
бюджетів [3, с. 28].  

 
Рис. 2. Побудова системи майнового оподаткування в Україні 

Податок на нерухомість є формою розподілу та перерозподілу національного доходу й 
використовується як додаткове джерело збалансування доходів і витрат зведеного бюджету [2, с. 128].  

Базою оподаткування є площа нерухомого майна, при визначенні якої для фізичних осіб необхідно 
враховувати неоподаткований мінімум (для квартир – 120 м2, для житлових будинків – 250 м2) [5].  

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою від 1-2,7% розміру 
мінімальної заробітної плати за 1 м2 в залежності від площі житлової нерухомості. 

Оцінюючи механізм визначення податку на нерухомість, окремі автори відзначають його 
неадекватність, внаслідок відсутності прив’язки до ринкової вартості об’єкту нерухомості, що суттєво 
знижує фіскальну віддачу і суперечить світовій практиці [9, с. 349].  

Ми підтримуємо цю позицію і вважаємо, що вдосконалення механізму означеного податку 
лежить у площині визначення адекватної бази його нарахування та надання можливості місцевим 
органам самоврядування встановлення податкових ставок та коефіцієнтів, що враховують 
розташування об’єкту нерухомості та якість житлової площі. 

Невід’ємною складовою системи майнового оподаткування є земельний податок, роль якого 
поглиблюється в галузі сільського господарства. Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які 
перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), що перебувають у власності. 
Тобто, податкове зобов’язання наступає не тільки за фактом користування земельною ділянкою або 
земельною часткою, а в першу чергу за фактом володіння даним об’єктом, що обумовлює віднесення 
земельного податку до складу майнових.  

Невиконання впродовж тривалого часу земельним податком принципу фіскальної достатності та 
відсутність джерел наповнення місцевих бюджетів, призвело до рішучих кроків з боку Уряду: 
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наприкінці 2011 р. була прийнята Постанова № 1185, відповідно до якої для врахування змін у 
рентному доході до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 
р. (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756 [7]. Як наслідок, з 1.01.2012 р. база 
оподаткування земельного податку та база розрахунку розміру орендної плати суттєво збільшились, 
що негативним чином відобразиться на обсязі прибутку, а відповідно і знизяться податкові 
надходження від платників податку на прибуток, оскільки орендна плата є складовою витрат, а 
земельний податок зменшує прибуток, що підлягає оподаткуванню (рис. 3).  

 
Рис. 3. Наслідки підвищення оціночної вартості сільськогосподарських угідь 

 
Разом з цим, незмінним залишається податкове навантаження для платників фіксованого 

сільськогосподарського податку (ФСП), базою оподаткування для яких, згідно із ст. 303 Податкового 
кодексу України, залишається нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, 
проведена станом на 1 липня 1995 р. [6]. Як наслідок, ще більший розрив спостерігається у 
податковому навантаженні для платників, що перебувають на загальній системі оподаткування та 
платників ФСП. З 1.01.2012 р. з 1 га угідь необхідно сплатити 22,07 грн. земельного податку та 6,23 
грн. ФСП, тобто ранжування у податковому навантаженні перевищує 3,5 разів, чим поглиблються 
методологічна неузгодженість земельного податку та ФСП. Вважаємо, що бази оподаткування ФСП та 
земельного податку повинні бути ідентичними, а за рахунок ставок (для земельного – 0,1%, а для ФСП 
– 0,15%) буде досягатись дотримання методології формування комплексного податку. 

Проведений у попередніх дослідженнях аналіз формування систем майнового оподаткування в 
зарубіжних країнах свідчить про тенденції поступового переходу від відокремленого до комплексного 
оподаткування землі та нерухомості [8]. Передумовою включення земельного податку до складу 
податку на майно є функціонування повноцінного ринку землі, що визначає можливість реальної 
оцінки вартості земельної ділянки. Проте в Україні на даний час ринок земель сільськогосподарського 
призначення досі не функціонує, що обумовлює недоцільність включення, на даному етапі, 
земельного податку до складу загальномайнового.  

Додатково зазначимо, що комплексне оподаткування землі та нерухомості передбачає 
запровадження методики оцінки землі та розміщених на ній об’єктів нерухомості, сутність якої полягає 
у визначенні податкової вартості кожного з видів нерухомого майна, які у кінцевому підсумку 
сформують базу оподаткування до якої застосовуватиметься ставка загальномайнового податку. 
Апробація методики потребує часу та фінансових ресурсів, тому на найближчу перспективу вважаємо 
доцільним відокремлене функціонування земельного податку та податку на нерухомість. 

Беззаперечним є факт залежності вартості земельної ділянки від наявності і складу 
розташованих на ній об’єктів нерухомості, і навпаки, розміщення земельної ділянки впливає на 
ринкову вартість нерухомого майна, тому в подальшій перспективі вбачаємо можливим використання 
зарубіжного досвіду комплексного оподаткування землі та нерухомості. 

Одним із різновидів майнових податків, який на даний час не застосовується в Україні є податок 
на майно підприємств.  

Головною метою оподаткування майна підприємств є створення стимулів для звільнення від 
надлишкового майна, що не використовується в процесі господарської діяльності, і, в свою чергу, 
зумовлює іммобілізацію обігового капіталу [2, с. 124]. Об’єктом оподаткування майна юридичних осіб у 
більшості країн світу виступають основні засоби, що знаходяться на балансі, нематеріальні активи, 
незавершені капітальні вкладення [9; с. 206, с. 213]. Не є об’єктами оподаткування земельні ділянки. 
Ставки означеного податку є поміркованими, і не перевищують 2-3% середньорічної (Росія) чи 
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залишкової (Франція, Грузія) вартості майна. Перевагами даного податку є незалежність від 
результатів фінансово-господарської діяльності, стабільність податкової бази, мінімальні можливості 
щодо ухилень та забезпечення місцевих бюджетів постійним і стабільним джерелом доходів. 

За умови запровадження в Україні податку на майно підприємств необхідно:  
- по-перше, визначити помірні податкові ставки, зважаючи на те, що майнові податки повинні 

лише доповнювати прибуткові і не відзначатись конфіскаційною та дискримінаційною спрямованістю;  
- по-друге, передбачити віднесення податку на майно на фінансові результати.  
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи, зазначимо, що система майнового 

оподаткування в Україні перебуває на стадії становлення і в порівнянні з іншими країнами, кількість 
майнових податків є обмеженою. Водночас, майнові податки здатні забезпечити справедливий 
перерозподіл податкового навантаження та стимулювати фізичних та юридичних осіб більш 
ефективно використовувати наявне майно.  

Вважаємо, що на етапі становлення системи майнового оподаткування в Україні для 
забезпечення виконання нею фіскальних та регулюючих завдань необхідно врахувати наступне: 

- для уникнення множинного оподаткування одного і того ж об’єкту передбачити чітке 
розмежування механізмів прибуткового і майнового оподаткування; 

- майнові податки доцільно віднести до складу місцевих, що дозволить використати в повній мірі 
їх податковий потенціал та посилити зв'язок між сплатою податків та зворотнім потоком суспільних 
послуг;  

- на часі актуальним залишається питання впорядкування методики визначення бази земельних 
платежів, розв’язання якого потребує проведення сучасної грошової оцінки; 

- при формуванні складових системи майнового оподаткування в Україні доцільно було б 
звернути увагу на світовий досвід оподаткування майна юридичних осіб, адаптація якого до 
вітчизняної фіскальної практики сприяла б оптимізації та підвищенню ефективності використання 
основних виробничих фондів підприємств.  

Врахування наданих пропозицій при формуванні системи майнового оподаткування в Україні 
сприятиме справедливому перерозподілу податкового навантаження та зміцненню фінансової бази 
місцевих бюджетів.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення специфіки застосування майнових 
податків в галузі сільського господарства.  
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КАТЕГОРІАЛЬНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Питання визначення та підтримання фінансової стабільності набуває 

все більшої актуальності як серед науковців, так і серед відповідних органів регулювання. Ця 
проблема особливо загострилася в останні роки після гострої фази світової фінансової кризи 2008-
2009 рр., коли постала потреба вироблення дієвої концепції посткризового розвитку. У розвинутих 
ринкових економіках загрози фінансовій стабільності можуть породжуватися різними причинами, 
серед яких особливе місце посідають циклічність економічного розвитку країн, низький рівень 
прозорості корпоративного управління та структури власності, а також недостатність конкурентних 
відносин у деяких галузях. Ураховуючи високий рівень інтернаціоналізації та глобалізації 
національних економік у світове господарство, вплив зовнішнього фактору на забезпечення 
фінансової стабільності виходить на перший план. На сьогодні все ще не існує єдиного уніфікованого 
поняття фінансової стабільності, яке б було загальноприйнятим і чітко відмежовувалося від понять 
«фінансова стійкість» та «фінансова безпека». 

Для практичного вирішення проблеми забезпечення фінансової стабільності наприкінці 90-х рр. 
ХХ століття почала діяти Програма оцінки фінансового сектора, що стала спільним проектом 
Світового банку та Міжнародного валютного фонду, а у 1999 році почав діяти Форум з фінансової 
стабільності. Для з’ясування питання структурних зрушень «Групою двадцяти» (G-20) було 
організовано Раду з фінансової стабільності (англ. The Financial Stability Board) у 2009 році. Проте, 
з’ясування теоретичних питань сутності фінансової стабільності ці інституції перед собою не ставили. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему визначення фінансової стабільності як 
економічної категорії розробляли зарубіжні та вітчизняні науковці, серед яких на увагу заслуговують 
праці Я.В. Белінської, В.П. Биховченко, Л.Е. Гаджиевої, В. Козюка, В.В. Коваленко, В. Корнєєва, 
Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, Дж. Стігліца, Ж.-К. Тріше, Л. Річардсона, Г. Шиназі, С. Фішера, а 
також роботи співробітників центральних банків багатьох країн та провідних міжнародних організацій.  

Однак, поки що не існує загально визначеного підходу до детермінації поняття «фінансової 
стабільності» та співвідношення його з іншими економічними категоріями, серед яких особливе місце 
посідають «фінансова стійкість» та «фінансова безпека». 

Постановка завдання. Метою статті є визначення фінансової стабільності як економічної 
категорії та обґрунтування відмінних рис у змістовному наповненні схожих економічних категорій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стабільність є однією зі складових 
макроекономічної стабільності держави. Для підтримки стабільності цін та ефективного проведення 
монетарної політики необхідно забезпечити стабільність фінансової системи. На сьогоднішній день 
науковці та експерти виокремлюють три об’єкта фінансової стабільності: банківська система, 
підприємницький сектор та фінансова система в цілому. У даній статті об’єктом дослідження виступає 
фінансова система країни. На сьогодні не існує єдиного підходу до трактування фінансової 
стабільності як економічної категорії.  

Ряд науковців, серед яких А. Крокет, Л. Річардсон фінансову стабільність починають визначати 
як стан, що протилежний фінансовій нестабільності, коли у економіці виникають дестабілізаційні 
ситуації, а у результаті – загрози виникнення системної кризи. В основі такого тлумачення лежить 
факт циклічності економіки і гіпотеза наявності внутрішньої схильності приватних фінансових 
інститутів періодично стикатися з проявами кризових явищ в економіці. Подальша дестабілізація в 
економіці призводить до виникнення дисбалансів і криз. При дослідженні економічних процесів та 
явищ переважна більшість американських політологів дотримується саме такої точки зору щодо 
фінансової стабільності. Однак при такому тлумаченні відсутня критична точку зору щодо факторів, які 
забезпечують фінансову стабільність. 

Схожим до цієї групи поглядів є варіант трактування поняття «фінансова стабільність» з боку 
Європейського центрального банку, де зазначається, що це саме умова, при якій фінансова система 
здатна протистояти негараздам, а також вирішувати проблему фінансової незбалансованості. Фахівці 
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різних центральних банків світу, зокрема, Національного банку Республіки Казахстан теж притримуються 
позиції експертів із ЄЦБ. Вони фінансову стабільність розуміють як відсутність диспропорцій в економіці, 
що можуть призвести до подальшої негативної корекції фінансових ринків, виникнення системної кризи і 
нездатності фінансових інститутів забезпечувати безперебійне функціонування фінансової системи, а 
також підтримувати ділову активність реального сектора економіки [5].  

Другим узагальненим способом трактування поняття «фінансової стабільності» став такий стан 
фінансової системи, за якого зберігається оптимальний вибір у співвідношенні 
«інвестиції/заощадження». Тут кожна держава здатна вести виважену економічну політику для того, 
щоб оцінити реальний рівень ризиків та ефективність ризик-менеджменту. Іншими словами, 
зберігається збалансованість між стійкістю та ефективністю фінансового сектора. Автором такої 
позиції є відомий фінансист, голова ЄЦБ у період 2003-2011 рр. Жан-Клод Тріше [9, c. 45]. Тим не 
менш, відсутні коментарі щодо рівня, який був би оптимальним у такому співвідношенні, а також не 
робиться поправка на рівень розвитку країни. 

Дещо під іншим кутом зору розглядають дане питання такі науковці як Ю.М. Сапачук, Г. Шиназі, 
які вказують на основні частини фінансової стабільності та функції, які виконує фінансова система або 
держава в цілому. Зокрема, мають виконуватись такі завдання, як забезпечення ефективного 
перерозподілу ресурсів від власників заощаджень до самих інвесторів, вчасне передбачення шоків та 
ризиків на функціонування економіки, а також результативний процес управління такими негативними 
явищами. Доцільно було б зазначити, яким чином держава чи фінансова система може виконувати ці 
завдання. 

Як правило, прихильники доктрини монетаризму розглядають фінансову стабільність з позиції 
делегування центробанку експліцитного мандату на забезпечення її без відповідних екстраполяцій 
щодо стану глобальної економіки [4, c. 34].  

Міжнародний валютний фонд у своєму виданні з фінансової стабільності більше зосереджує увагу 
на головному завданні самого видання, а не на трактуванні поняття «фінансова стабільність». Тож у 
своєму аналізі МВФ приходить до висновку, що основним завданням такого підходу є надання пояснень 
щодо джерел даних і визначень, концепцій і методів, що використовуються у макропруденційному аналізі. 
Нагадаємо, що у даному випадку мається на увазі дослідження та оцінка вразливих місць і сильних сторін 
фінансових систем для зниження ймовірності провалу фінансової системи [4, c. 37]. 

Недоліком усіх цих визначень є неможливість дати вичерпну якісну характеристику фінансової 
стабільності та адекватну кількісну оцінку прийнятного її рівня через інтегрований показник чи систему 
окремих індикаторів. 

На сьогодні поняття «фінансової стабільності» (англ. financial stability) часто ототожнюють з 
категорією «фінансова стійкість». На думку А.В. Лазня, дані поняття не можна ототожнювати чи навіть 
використовувати як синоніми. Ми схильні притримуватися такої ж позиції. Оскільки фінансова стійкість 
більш вузьке поняття та означає саме можливість фінансової системи повертатися до стану рівноваги 
після шоків або кризових явищ в цілому. Фінансова стабільність означає незмінність структури 
фінансової системи та перебування її постійно у стані рівноваги. 

Іноді фінансову стабільність також розглядають як фінансову безпеку. Чинне законодавство 
України дає чітке визначення категорії «фінансова безпека». Так, у Наказі Міністерства економіки 
України від 02 березня 2007 року фінансова безпека трактується як «стан бюджетної, грошово-
кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити 
ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання» [9]. У той же 
час зазначається, що фінансова безпека є однією зі складових економічної безпеки, яка визначається 
як «стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 
здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави» [9]. 

Білоруські науковці досить чітко визначають поняття економічної безпеки, що, по суті, можна 
ототожнювати з українським трактуванням «фінансової безпеки». Автори навчального посібника 
«Економічна безпека і економічна політика» за загальною редакцією А.В. Бондаря та С.Н. Князева 
термін «економічна безпека» розглядають як стан економіки й інститутів влади, при якому 
забезпечується гарантований захист національних інтересів, гармонічний, соціально направлений 
розвиток країни в цілому, достатній економічний потенціал навіть при найбільш несприятливих 
варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів, підтримання соціально-політичної стабільності 
суспільства [2, c. 78]. Схожу думку висловлюють й інші науковці, серед яких Е.А. Олейников, 
Л.Е. Гаджиева, В.К. Сенчагов та інші [9, c. 45]. 

Як правило, саме вітчизняні та російські науковці фактично ототожнюють такі поняття, як 
«фінансова безпека» і «фінансова стабільність». Серед них найбільшої уваги заслуговують думки 
С. Козлова, який вважає, що фінансова безпека по суті є стабільний стан фінансової системи, який 
спрямований на економічний розвиток [3, c. 27]. 
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У свою чергу О. Василик досить виважено підходить до трактування поняття «фінансова 
безпека» у контексті надійної захищеності фінансової системи від зовнішніх і внутрішніх загроз [1, c. 
108]. Близьким за цією думкою є судження А. Сухорукова. У своїх працях В.К. Сенчагов ще більш 
ґрунтовно дослідив проблематику фінансової безпеки. На його думку, цю економічну категорію слід 
розглядати у контексті такого розвитку фінансової системи, фінансових відносин і процесів в країні, 
при яких будуть сформовані необхідні прийнятні  фінансові умови і ресурси для соціально-економічної 
стабільності і розвитку суспільства, збереження цілісності й єдності фінансової системи (включаючи 
грошову, бюджетну, кредитну, податкову і валютну системи), успішного протистояння внутрішнім і 
зовнішнім загрозам держави [11, c. 5-6].  

Фінансова безпека є однією з десяти складових економічної безпеки. Вона має складну 
багаторівневу структуру, що має самостійні підсистеми. Вважаємо за доцільне розглядати поняття ж 
«фінансова стабільність» як передумову функціонування фінансової безпеки держави.  

Існує ще й інший підхід щодо відмежування понять «фінансова стабільність» від схожих 
економічних категорій. Він ґрунтується на принципі відношення до часу. Тут автори виходять з того, 
що умови існування будь-якої системи, будь-якого суб’єкту, по-перше, не будуть фіксовані і визначені. 
По-друге, вони постійно знаходяться у перехідному стані. Тому неминуче існують умови, які суб’єкт 
безпеки не в змозі контролювати. Більш того, навіть не маючи можливості контролювати якісь умови, 
суб’єкт здатний нейтралізувати згубні наслідки їх впливу і вихідні від них загрози. 

Важливо, що для опису стану фінансової системи держави доцільніше використовувати термін 
«фінансова стабільність», що має більш динамічну характеристику, так як безпека втілює відсутність 
загроз для виживання, а стабільність – це здатність компенсувати такі погрози в разі їх виникнення за 
рахунок внутрішніх адаптаційних можливостей [7, c. 45-46].  

Розвиток світогосподарських зв’язків та поширення у фінансово-кредитній сфері в останні роки 
глобалізаційних процесів призводить до виникнення парадоксу. Його суть полягає у тому, що спочатку 
лібералізація руху капіталу сприяє підвищенню ефективності національних економік та притоку 
прямих інвестицій, а згодом до високого рівня залежності й, відповідно, до ймовірності поширення 
кризових явищ однієї держави на економічну систему всіх країн, що стає можливим через рух 
спекулятивного капіталу та нарощування обсягів боргових зобов’язань [10, c. 117]. 

На сьогоднішній день вирішення питання забезпечення фінансової стабільності покладена на 
центральні банки країн світу, а міжнародні валютно-фінансові організації можуть надавати 
рекомендації щодо ефективного проведення такої політики. Переважна більшість центробанків країн 
ОЕСР уже на сьогодні регулярно на щоквартальній або піврічній основі готують огляди або звіти про 
фінансову стабільність, де вказують основні індикатори фінансової стабільності та надають короткі 
коментарі визначеним показникам. 

Важливим фактом також є те, що деякі центробанки створили внутрішні комітети для 
забезпечення фінансової стабільності. Зокрема, міждисциплінарний підхід при проведенні операцій в 
області фінансової стабільності використовує центральний банк Німеччини, а Банк Англії має 
спеціальний підрозділ з фінансової стабільності у своєму складі. 

В Україні нещодавно у Національному банку України створено Департамент економічної 
політики, у складі якого виокремлюють Управління з фінансової стабільності. Він якраз займається 
аналізом і моніторингом окремих показників фінансової стабільності. 

На думку члена правління Європейського центрального банку, Президента Національного банку 
Австрії Евальда Новотни, для забезпечення фінансової стабільності країни необхідно забезпечити 
незалежність національного банку від протиборства у країні та політичних змін [6]. 

Вважаємо за доцільне у питанні дослідження фінансової стабільності зосередити увагу на 
такому аспекті, як регулювання зі сторони держави. Для багатьох країн світу, серед яких і Україна, дії 
держави мають бути спрямовані у період посткризового відновлення на дерегуляцію бізнесу, а також 
формування сприятливого фіскального простору. Крім цього, не слід ототожнювати схожі за 
змістовним навантаженням, але все ж відмінні один від одного поняття «фінансова стабільність», 
«фінансова стійкість» та «фінансова безпека». 

На нашу думку, термін «фінансова стабільність» за змістовним навантаженням перебуває між 
поняттям «фінансова стійкість» і «фінансова безпека». Більш того, при розгляді даного питання 
виходимо з думки тієї групи науковців, які переконані у тому, що фінансова стабільність є однією із 
передумов забезпечення фінансової безпеки держави.  

На нашу думку, «фінансову стабільність» як економічну категорію слід розглядати в розрізі 
властивості фінансової системи збалансовано функціонувати під дією негативних внутрішніх і 
зовнішніх факторів, а також можливість її своєчасно нейтралізувати шоки для усунення небезпек 
виникнення та розповсюдження кризових явищ в економіці держави та світу. 

Висновки з даного дослідження. Отже, у процесі формування концепції посткризового 
розвитку країн потрібне не лише розроблення системи практичних заходів щодо забезпечення 
фінансової стабільності, але й категоріальна визначеність у даному питанні. На сьогодні відсутня 
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одностайність відносно трактування фінансової стабільності як економічної категорії. Її розглядають з 
точки зору відношення до часу, здатності до відновлення у випадку структурних зрушень в економіці 
та через співвідношення «інвестиції/заощадження». Поняття «фінансова стабільність» є своєрідним 
буфером між «фінансовою стійкістю» та «фінансовою безпекою», займаючи так звану «золоту 
середину» у змістовному навантаженні понять. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКІВ – 
ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ 

 БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
 

Постановка проблеми. Робота з проблемними кредитами потребує від комерційних банків 
України на сучасному етапі використання нових напрямів та забезпечення високої кваліфікації і 
спеціальної підготовки працівників, які відповідають за формування політики управління проблемною 
заборгованістю, аналіз та оцінку ризиків позичальників, моніторинг та роботу з проблемними 
кредитами, оцінку фінансового стану позичальників, аналіз та супровід інвестиційних проектів для 
реалізації яких надавали кредити. В умовах економічної кризи дана проблема тільки поглиблюється, 
адже ризик непогашення заборгованості за кредитними зобов’язаннями зростає і кількість проблемних 
кредитів банків збільшується. Тому вартість проведення ефективної кредитної політики та організації 
кредитної роботи в банку, включаючи досвідчену команду кредитного аналізу та контролю, 
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безперечно, набагато нижча за витрати з управління проблемними кредитами та збитки, яких можна 
буде уникнути. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню питань проблемних кредитів банків та 
методів їх повернення присвячені праці В. Алексійчука, В. Андрійчука, П. Лайка, І. Кириленка, 
А. Мороза, А. Васюренка, В. Міщенка. Однак, незважаючи на суттєві наукові результати, отримані 
вищезазначеними та іншими вченими, сутність та проблеми управління проблемними кредитами 
залишаються малодослідженими. Саме це й зумовило вибір теми дослідження та свідчить про його 
актуальність й потребує більш глибокого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття природи та причин світової фінансово-
економічної кризи та її наслідків у банківській системі України, а проведення аналізу управління 
проблемними кредитами як основними показниками, що характеризують стан ліквідності банків і 
платоспроможність населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Говорячи про реалії сучасної фінансової системи 
світу, можна стверджувати, що основним й найбільш значимим провідником сучасних фінансових криз 
залишається коливання грошової маси в обігу національних господарств. Рецесія та падіння ВВП 
провідних ринкових країн сучасності спровоковані, як би це парадоксально не звучало, саме 
зменшенням кредитних фінансових ресурсів [1]. Нинішні національні господарства провідних країн 
світу функціонують в умовах постійно зростаючих боргів, чим і забезпечується їх благополуччя. Проте, 
така “фінансова піраміда боргів” може стабільно працювати лише за рахунок повернення і вчасної 
сплати відсотків за борговими зобов’язаннями, адже створення нових банківських грошей і, відповідно, 
безперебійне постачання ринку грошима можливе лише за умов виконання взятих боржниками на 
себе зобов’язань повернути суму кредиту і процентів за ним, у протилежному – кількість грошей 
постійно зменшуватиметься [4]. 

Замислюючись безпосередньо над нинішнім станом банківської системи України, важливо 
повернутись до причин, що стали джерелом виникнення ланцюга взаємопов’язаних подій із 
загострення ліквідності та платоспроможності банків на вітчизняному банківському ринку [2]. Після 
динамічного зростання ринку кредитування у нашій країні протягом 2004-2008 років, відбувся 
раптовий спад темпів зростання кредитування у річному обчисленні зі 172,0 % у грудні 2008 року до 
107,6 % у листопаді 2009 року. Докризовий великий попит на кредити не завжди відповідав реальним 
можливостям позичальників щодо обслуговування та погашення отриманих кредитів, оскільки 
позичальники не завжди можуть об’єктивно оцінити наслідки інфляції, ризик безробіття, зростання цін, 
зменшення доходів [5]. Кредити, надані фізичним особам, протягом зазначених років “кредитного 
буму” зростали вищими темпами, ніж кредити, надані суб’єктам господарювання. Разом з тим, 
більшість кредитів, наданих фізичним особам, – це були кредити на придбання товарів іноземного 
виробництва (авто, побутова техніка, мобільні телефони тощо), тобто відбулося приховане 
фінансування іноземних виробників, не в останню чергу за активного проникнення на вітчизняний 
ринок банків з іноземним капіталом. Незважаючи на проблеми з ліквідністю, які виникли наприкінці 
2008 року, банки продовжували кредитування юридичних осіб у національній валюті. В умовах 
дефіциту довгострокової ресурсної бази інших депозитних корпорацій (банків), складного 
макроекономічного середовища, коливань валютного курсу гривні та невпевненості у напрямку 
розвитку економічної ситуації кредити надавалися, в основному, на короткостроковий термін [3].  

Неспроможність певної частини підприємств виконувати свої боргові зобов’язання перед 
банками призвела до зростання за 2009 рік заборгованості сектору нефінансових корпорацій за 
простроченими кредитами до 52,4 млрд. грн. (порівняно з 10,3 млрд. грн. у 2008 році). Унаслідок 
погіршення платоспроможності населення (зменшення реальних доходів ), наявності значних 
фінансових ризиків, існуючої заборгованості за раніше отриманими кредитами та посилення вимог 
банків щодо оцінки кредитоспроможності клієнтів, кредитування сектору домашніх господарств, 
починаючи з серпня 2008 року, характеризувалось щомісячною низхідною динамікою. Темпи падіння 
спостерігались за всіма видами валют і за всіма строками користування. 

У 2010 році діяльність банківського сектору України характеризувалась стабільним припливом 
коштів до банківської системи, пожвавленням кредитування, нарощуванням регуляторного капіталу 
банків та зростанням його адекватності, зниженням, порівняно з попереднім роком, рівня збитків та 
зменшенням кількості збиткових банків. За станом на 01.01.2011 р., залишки за кредитами, наданими 
резидентам, перевищили докризовий рівень і набули максимального значення за всі роки 
незалежності України – 735,3 млрд. грн. Не дивлячись на зростання оптимістичних тенденцій, ситуація 
продовжувала залишатися напруженою. Індикатором цього виступають, перш за все, рівень 
проблемних кредитів у кредитних портфелях банків. За 2010 рік відбулося зростання обсягів 
негативно класифікованих кредитних операцій на 13% (за 2009 рік – 3,3 раза), а їх частка у загальному 
обсязі кредитної заборгованості збільшилась з 13,1 до 14,9 %. Співвідношення витрат банків до їх 
доходів дорівнювало 109,5 % (порівняно зі 126,9 % у 2009 році). За підсумками 2010 року було 
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зафіксовано від’ємний фінансовий результат діяльності банківського сектору в розмірі 13.0 млрд. грн., 
що майже втричі менше, ніж за 2009 рік [6].  

Наступний фінансовий 2011 рік характеризувався стабільним припливом коштів до банківської 
системи України, зростанням ринку банківського кредитування, поліпшенням якості кредитного 
портфеля та скороченням простроченої заборгованості за кредитами. Протягом вказаного року 
поліпшилась робота з проблемними кредитами. Прострочена заборгованість за наданими кредитами 
за звітний рік зменшилась на 6,6 % (на 5,6 млрд. грн.) – до 79,3 млрд. грн., що становило 9,6 % від 
кредитних операцій. Водночас, негативно класифікована заборгованість за наданими кредитами 
(сумнівна та безнадійна) зросла на 5,8 % (на 7,7 млрд. грн.) – до 139,1 млрд. грн. (за 2010 рік – на 13 
%), хоча їхня частка у структурі заборгованості за кредитними операціями скоротилася на 0,6 
процентного пункту – до 14,3 %. За підсумками року фінансовий результат діяльності банків 
поліпшився порівняно з 2010 роком, хоча й залишився від’ємним. Сума збитків банківського сектору за 
2011 рік становила 7,7 млрд. грн., що майже удвічі менше порівняно з 2010 роком (13.0 млрд. грн.).  

Аналізуючи 2012 рік з позиції розвитку ринку кредитних операцій, що проводились банківськими 
установами, очевидно, найбільший вплив на його активність справила динаміка довіри до банків, яка, 
в першу чергу, проявлялася у залученні депозитних ресурсів населення. У динаміці депозитів 
протягом дев’яти місяців зазначеного року переважала тенденція до зростання. Загальний обсяг 
депозитів за січень – вересень 2012 року збільшився на 8,2 % – до 529,3 млрд. грн. Такий приріст 
забезпечено як за рахунок зростання депозитів у іноземній, так і в національній валютах, яке протягом 
цього періоду становило 9,8 % та 7,0 % відповідно. 

Позитивну динаміку депозитного портфеля банків досягнуто виключно за 
рахунок притоку до банківського сектору заощаджень населення. За підсумками січня – вересня 

2012 року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 14,0 % – до 350,4 млрд. грн. З огляду на 
погіршення ринкових очікувань, починаючи з червня 2012 року, у структурі приросту депозитів 
фізичних осіб почали домінувати депозити в іноземній валюті. За підсумками січня-вересня 2012 року 
депозити фізичних осіб у іноземній валюті збільшилися на 14,8 %, тоді як у національній – на 13,2 %. У 
січні-вересні обсяг депозитів юридичних осіб зменшився на 1,5 % (до 178,9 млрд. грн.), у тому числі в 
національній валюті – на 0,9 %, в іноземній – на 2,8 %. 

Оптимізація Національним банком України вимог з формування обов’язкових резервів у напрямі 
стимулювання банків до залучення довгострокових коштів відповідним чином відобразилася на 
строковій структурі їх депозитів [7]. Так, питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі 
за станом на 01 жовтня 2012 року збільшилася до 35 % з 33 % за станом на початок поточного року. 
Збільшення довгострокових депозитів за січень – вересень 2012 року становило 13,5 %. 

Незважаючи на збільшення депозитної бази банків та вжиття Національним банком України 
стимулюючих монетарних заходів, кредитна активність банків поки що відновлюється недостатньо 
високими темпами. Загальний обсяг залишків кредитів за січень-вересень 2012 року збільшився на 1,2 
% – до 802,7 млрд. грн., зокрема, у національній валюті – на 6,1 %, тоді як в іноземній – зменшився на 
6,0 %. Таке збільшення загального обсягу кредитування відбулося, насамперед, завдяки залученню 
кредитів суб’єктами реального сектору економіки. Загальний обсяг залишків кредитів, наданих 
суб’єктам господарювання за січень-вересень 2012 року збільшився на 3,5 % – до 618,2 млрд. грн. 
Темпи кредитування у національній валюті майже в 4 рази випереджали відповідний показник в 
іноземній валюті. Помірні темпи збільшення кредитування корпоративного сектору в поточному році 
порівняно з минулим (приріст обсягів кредитування реального сектору економіки у січні-вересні 2011 
року становив 13,7 %), насамперед, пояснюються наявністю значних зовнішніх ризиків та 
невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації на ринках. Загальний обсяг кредитів, наданих 
фізичним особам, протягом січня-вересня 2012 року зменшився на 6,0 % – до 184,5 млрд. грн. 
Зокрема, залишки кредитів, наданих фізичним особам у національній валюті, протягом цього періоду 
збільшилися на 12,4 %. Натомість, обсяг кредитів, наданих населенню у іноземній валюті, в умовах 
заборони споживчого кредитування у іноземній валюті зменшився на 19,6 %. Обсяг кредитів, наданих 
населенню у іноземній валюті, за підсумками вересня поточного року вперше з 2003 року став 
меншим порівняно з відповідним показником у національній валюті. Отже, динаміка банківського 
кредитування в поточному році супроводжувалася нівелюванням валютних диспропорцій, 
накопичених напередодні кризи 2008 року. 

Зазначене вище відповідним чином відобразилося на валютній структурі кредитного портфеля 
банків. Так, за станом на 01 жовтня 2012 року частка кредитів у іноземній валюті в загальному їх 
обсязі знизилася з 40,7 % до 37,9 %. Зменшення доларизації кредитного портфеля банків сприяло 
підвищенню потенціалу банківської системи в протидії зовнішнім шокам. Так, зокрема, станом на 
початок 2009 року показник доларизації кредитів становив майже 60%. Таким чином, протягом ІІІ 
кварталів 2012 року спостерігалась тенденція до розміреного розвитку кредитного ринку з витісненням 
іноземної валюти, хоча її частка продовжує займати третину кредитних операцій і становить ще доволі 
високу загрозу фінансовій і національній безпеці України. 
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2011-2012 роки стали роками повернення фінустанов до докризової політики кредитування. Вже 
зараз банки стали пропонувати населенню кредити під 0% річних, роздавати кредитні картки “у 
подарунок” і покращувати пропозиції за споживчими позиками. 

В абсолютному вираженні в поточному році споживчі кредити стали одним з найбільш 
швидкозростаючих сегментів. На даний момент з усіх видів кредитування найбільшою популярністю у 
клієнтів користується кредитування авто та кредитування без застави. Дуже затребуваними 
залишаються кредити готівкою і на покупку побутової техніки. 

У багатьох сегментах (кредитування по мережах побутової техніки та електроніки, наприклад) 
частка продаж у кредит вже досягла докризового рівня. Великі банки також заговорили про 
пожвавлення іпотеки, але кількість виданих кредитів на житло в місяць ще у десятки разів менша, ніж 
до кризи. 

Сьогодні починає простежуватися тенденція поновлення докризових принципів споживчого 
кредитування. Збільшується кількість банківських пропозицій по споживчому кредитуванню, зростають 
суми кредитів, зменшуються ефективні ставки. У той же час, банківські установи досить ретельно 
оцінюють фінансовий стан позичальника, і отримати позику може далеко на кожен. Ризик 
неповернення позики по кредитах готівкою і на товари компенсується високими ставками по кредиту. 

За період з квітня 2010 р. по квітень 2012 р. кількість банків, що кредитують за кредитом під 
заставу збільшилося в 5,7 раза, по кредиту готівкою – у вісім разів, по кредиту на товари – у три рази. 
За цей же період середня ефективна ставка на ринку істотно знизилася – на 8,6 п.п. за споживчими 
кредитами під заставу (у гривні, строком на п’ять років); на 8,8 п.п по кредитах готівкою (у гривні, строк 
– один рік). 

Максимальна сума по кредитах під заставу сьогодні становить 1,5 млн. грн. (збільшилася у 7,5 
раза за період з квітня 2010 р. по квітень 2011 р.); по кредитах готівкою – 150 тис. грн.; по кредитах на 
товари – 25 тис. грн. 

Банки пропонують кредити готівкою і кредити на товари без довідки про доходи (для 
оформлення кредиту необхідні такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний 
номер). Більшість банків пропонують кредити як готівкою, так і на пластикові карти [8]. 

Споживче кредитування фізичних осіб сьогодні представлено кредитами готівкою (на будь-які 
цілі), кредитами на придбання товарів і кредитами під заставу нерухомості. Так, ще донедавна банк 
“Надра”, що знаходився під ризиком банкрутства пропонує кредити готівкою на будь-які цілі до 50 тис. 
грн. під 9,99 % річних, у той час як депозити сягають 23% річних. Кредити готівкою (термін – один рік) 
видають вісім банків з топ-50, під заставу (термін – п’ять років) – 18 банків, на товари (термін – один 
рік) – шість банків. 

На сьогодні середня ефективна ставка по кредитах під заставу складає 20,62% в гривні строком 
на п’ять років. По кредитах готівкою – 64,44% у гривні для терміну кредиту в один рік. По кредитах на 
товари середня ефективна ставка дорівнює 72,72% у гривні для кредиту строком на один рік. 
Максимальний термін за кредитами готівкою становить п’ять років, за кредитами під заставу – 10 
років, по кредитах на товари – три роки. На даний момент активний розвиток банками кредитування 
готівкою і надання товарів у кредит викликаний високою прибутковістю таких позик, яка часом може 
досягати 60-80% річних і вище, і їх великою доступністю внаслідок невеликої суми кредитування. 

Ринок споживчого кредитування “Альфа-банку (Україна)” в 2011 р. зріс, як мінімум в 1,5 рази (з $ 
1 млрд. до $ 1,5 млрд.). Враховуючи достатньо високий рівень неповернення за такими кредитами, 
ефективні ставки на ринку часом сягають 100% річних. Мінімальна ж ставка становить сьогодні 
близько 55% річних. 

Сьогодні населення почало більш тверезо ставитися до своїх можливостей. А банки, в свою 
чергу, перестали видавати кредити неплатоспроможним клієнтам, як це було в докризовий час. 

Кредитування поступово відновлюється, але до повного відновлення системи кредитування ще 
дуже далеко. Багато у чому банкам зараз легше оцінювати позичальників – якщо людина мала кредит 
раніше і справно платила за нього в період кризи, то ймовірність того, що в період відновлення 
економіки у неї почнуться проблеми, досить низька. 

Щоб конкурентоспроможність українських компаній за кордоном підтримувалась на належному 
рівні, банки повинні більш жорстко ставитися до оцінки позичальників, але при цьому знижувати 
ставки. Інакше вітчизняну банківську систему знову чекає хвиля валютних кредитів. При цьому, 
заборона НБУ тут не допоможе, оскільки українські компанії будуть брати кредити безпосередньо за 
кордоном через спеціальні компанії. До того ж, високі ставки привели до широкого поширення 
кредитування купівель, де велику частину відсотків платить продавець (стимулюючи продажі). 

Висновки з даного дослідження. На основі проведеного дослідження було встановлено 
причини виникнення світової фінансової кризи у 2008 році, зокрема у частині, що стосується 
безпосередньо України. Отримані дані засвідчують, що рівень кредитування української економіки 
залежить, перш за все, від довіри населення до банківських установ, показником чого виступають 
заощадження населення на банківських рахунках – депозитах на відповідний термін зберігання. 
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Важливо відмітити, що результати дослідження, отримані у цій статті показують, що громадяни 
України часто більше витрачають, ніж заощаджують, що нерідко виявляється у їхній нездатності 
платити згідно термінів кредитної угоди. Тому банкам слід більш критичніше ставитися до 
позичальників, адже недобросовісне ставлення до оцінки платоспроможності клієнтів відбивається на 
здатності банків підтримувати свою ліквідність на належному рівні. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Постановка проблеми. Облікова політика має велике значення для всіх видів підприємницької 
діяльності – виробничої, комерційної, грошово-кредитної, банківської, страхової, для усіх галузей 
господарювання – промисловості, сільського господарства, будівництва тощо і скрізь вона має своєї 
особливості. Від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежить ефективність управління 
господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на тривалу перспективу. Створення 
облікової політики – трудомісткий і відповідальний процес, адже підприємству доведеться не один рік 
працювати і враховувати свої активи і зобов’язання згідно з розробленою ними обліковою політикою. 
Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства на тривалий період, сприяє посиленню 
обліково-аналітичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що 
відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього 
середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів у конкурентній боротьбі. 

Формування облікової політики – це процес, який ніколи не припиняється, не прив’язаний 
жорстко до жодних термінів, у результаті якого розробляється модель бухгалтерського обліку, що 
відповідає потребам даного конкретного підприємства в даний конкретний період часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження щодо вирішення 
проблемних питань та різних аспектів в організації обліку та обліковій політиці підприємств проведені 
провідними вітчизняними вченими Ю.А. Веригою [1], А.М. Волошиним [1], Т.В. Войтенко [2], 
П.Є. Житним [3], Л.Б. Пантелійчук [4], М.С. Пушкарем [7], М.Т. Щирбою [7] та іншими. Проте механізм 
формування облікової політики потребує подальшої детальної розробки, а саме уточнення принципів 
формування облікової політики. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення принципів формування облікової політики, 
які повинні бути єдиними для формування облікової політики з фінансового, податкового та 
управлінського обліку. Обґрунтування поставленої мети базується на тому, що раціональне 
поєднання принципів бухгалтерського обліку у системі облікової політики є потужним інструментом в 
управлінні будь-якого підприємства, що відіграє суттєву роль в реалізації його стратегії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Існування різних видів обліку викликано потребою 
максимально задовольнити інтереси різних груп користувачів облікової інформації, що, у свою чергу, 
визначає особливості облікової політики, в якій реалізується стратегія підприємства, а також вимоги 
своєчасного формування економічної інформації, її достовірності, доступності та корисності для 
користувача. Зацікавленими можуть бути сторонні користувачі інформації з непрямим фінансовим 
інтересом, сторонні користувачі інформації з прямим фінансовим інтересом, а також внутрішні 
користувачі інформації. 

Визначення дійсних причин конкретних змін та прийняття правильного фінансового рішення 
можливе лише за умови ознайомлення з обліковими принципами та оцінкою, за допомогою яких 
отримано інформацію. Ці принципи у більшості випадків знаходять відображення в примітках у вигляді 
розкриття облікової політики.  

В нашій країні можливість використання підприємствами окремих елементів облікової політики 
з’явилася відносно недавно. Зокрема, в затвердженому у 1993 році „Положенні про організацію 
бухгалтерського обліку і звітності” було, передбачено, що підприємства та організації можуть самостійно 
встановлювати організаційну форму бухгалтерської роботи, визначати форму і методи бухгалтерського 
обміну, розробляти систему внутрішньовиробничого обліку, звітності й контролю, визначати права 
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працівників на підпис документів, виділяти на окремий баланс свої філії, представництва, відділення та 
інші відокремлені підрозділи. А в офіційний обіг термін „облікова політика” введений лише у 1999 році 
(Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”). 

Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 
облікова політика визначається як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основною її метою є забезпечення 
одержання достовірної інформації про результати фінансово-господарської діяльності, необхідної для 
користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних управлінських рішень [5].  

Більшість авторів облікову політику визначають як сукупність способів ведення бухгалтерського 
обліку. Облікова система – це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про фінансово-
майновий стан підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення 
про реальний стан справ підприємств [3]. Облікова політика – це вибрана підприємством, з урахуванням 
встановлених норм та особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення 
його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності та якісної 
системи управління [2]. В той же час, необхідно погодитись з думкою інших авторів, що облікова політика 
підприємств України, крім ведення обліку, включає досить широке поняття його організації [8]. При 
формуванні облікової політики, на думку Ю.А. Вериги та А.М. Волошина, недоцільно включати вимоги, які 
чітко встановлені законодавством, а зазначати тільки ті моменти, за якими підприємству надано право 
вибору [1]. Окрім цього, існують більш широкі погляди на значення та застосування інструментарію 
облікової політики. Облікова політика підприємства має бути спрямована на розкриття творчих здібностей 
підприємців у підвищенні ефективності господарювання, впровадженні нових технологій для задоволення 
власних потреб і виконання зобов’язань перед державою [4]. 

На основі різних підходів до визначення сутності облікової політики, зроблено висновок про 
необхідність розгляду облікової політики на двох рівнях: макро-, та мікрорівні. Облікова політика, на 
макрорівні – це політика державних органів щодо розвитку обліку в Україні шляхом затвердження 
відповідних нормативно-законодавчих актів, які визначаються та проводяться через бюджетну, 
банківську, податкову систему та правоохоронні органи. Облікова політика на мікрорівні – це політика 
конкретного підприємства щодо система цільових установок і способів розвитку фінансового, 
управлінського та податкового обліку в розрізі організаційних, технічних та методичних аспектів. 

Первинною складовою облікової політики є принципи, які, відповідно до Закону „Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, визначаються як „...базові концепції, які 
кладуться в основу відображення в обліку і звітності господарської діяльності суб’єкта 
господарювання”. Принципами облікової політики є правила, які використовуються при вимірюванні, 
оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 
Принципи облікової політики – це положення, які формують основи бухгалтерського обліку і які мають 
постійних та несуперечливий характер [5]. 

В Листі Міністерства фінансів України „Про облікову політику” №31-34000-10-5/27793 від 
21.12.05 зазначено, що на основі принципу послідовності, облікова політика підприємства має 
передбачати постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Облікова 
політика може змінюватися тільки, якщо змінюються на підприємстві статутні вимоги, якщо змінюються 
вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, або якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення 
подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Розпорядчий документ 
про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за 
необхідності вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до облікової політики змін, що за 
обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на її зміст, розпорядчий документ 
про облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції [6]. 

Зазначимо, що в Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
наведені основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (обачності, повного 
висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування, відповідності доходів і витрат, 
превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового 
вимірника та періодичності) [5], якими необхідно керуватися формуючи облікову політику.  

Ми виділяємо наступні основні принципи щодо формування облікової політики (рис.1): 
Зміни у обліковій політиці можливі лише у випадках зміни законодавства, розробки 

підприємством нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов його діяльності 
(реорганізації, зміни власників, зміни видів діяльності тощо). 

Таким чином, організація роботи підприємства та облікового процесу починається з формування 
облікової політики. Ретельно продумана облікова політика забезпечує ефективну фінансово-
господарську діяльність підприємства, а також максимальний ефект від ведення обліку. Основою для 
прийняття рішень про облікову політику має бути формування повної, достовірної, правдивої 
інформації, яка максимально ефективно розкривала б інформацію про діяльність підприємства для 
зацікавлених осіб-користувачів. 
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Рис. Основні принципи формування облікової політики 

 
При формуванні принципів облікової політики має дотримуватися найважливіша умова – єдність 

облікової політики на підприємстві, тобто, вибір способів ведення обліку має здійснюватися на єдиних 
засадах. Облікова політика будується таким чином, щоб бухгалтерський облік вівся раціонально та 
економно, за розмірами підприємства та масштабами його діяльності. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, принципи формування облікової політики 
повинні бути єдиними для формування облікової політики з фінансового, податкового та 
управлінського обліку. Це дозволить визначити єдину складову даних видів обліку, конкретизувати і 
зміцнити їх взаємозв’язок, в цілях підвищення якості, точності та ефективності обліку і звітності 
економічного суб’єкта. Встановлено, що подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку потребує 
наукового тлумачення понятійно-категоріального апарату. Зокрема, в роботі запропоновано авторське 
трактування облікової політики, а саме: облікова політика на макрорівні – це політика державних 
органів щодо розвитку обліку в Україні шляхом затвердження відповідних нормативно-законодавчих 
актів, які визначаються та проводяться через бюджетну, банківську, податкову систему та 
правоохоронні органи; облікова політика на мікрорівні – це політика конкретного підприємства щодо 
система цільових установок і способів розвитку фінансового, управлінського та податкового обліку в 
розрізі організаційних, технічних та методичних аспектів. 
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М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 260 с. 

8. Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник / 
В. Сопко, В. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2000. – 260 с.  

 

Основні принципи формування облікової політики 

Повнота В бухгалтерському обліку повинні відображатися абсолютно всі господарські 
операції 

Своєчасність 
Кожну операцію слід враховувати в тому періоді, в якому вона здійснена, 
незалежно від часу фактичного отримання або виплати грошей 

Несуперечність Відповідності даних аналітичного і синтетичного обліку 

Раціональність 
Витрати на ведення бухгалтерського обліку повинні бути обґрунтованими, 
здійснюваними пропорційно умовам господарської діяльності та кількості 
співробітників підприємства 

Послідовність 
Прийнята підприємством облікова політика застосовується послідовно з року в 
рік. При цьому облікова політика на майбутній рік підлягає щорічному розкриттю в 
Примітках, що входить до складу річної фінансової звітності підприємства за 
звітний рік 

Порівнянність Зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 325 

УДК 339.13:338:631.155 
Горлачук М.А., 

к.е.н., доцент, докторант кафедри економіки, 
організації і планування в агропромисловому комплексі 

Горлачук О.А., 
викладач кафедри економіки, організації і  

планування в агропромисловому комплексі 
Тернопільський національний економічний університет 

 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ 

 
Постановка проблеми. Функціонування аграрного ринку в Україні вимагає використання 

відповідної методологічної і методичної бази, яка дозволила б проводити достовірний аналіз поточної 
ситуації, кон’юнктури, вимірювати вплив окремих факторів функціонування ринку та здійснювати на 
основі цього прогнозування й регулювання його розвитку. 

До цього часу науково не обґрунтовано єдиної комплексної методики оцінки функціонування 
аграрного ринку. Крім того, не існує єдиної методологічної основи стосовно чіткого визначення самих 
категорій «аграрний ринок», «сільськогосподарський ринок», «агропродовольчий ринок», «ринок 
аграрної продукції», «ринок сільськогосподарських товарів» [1; 2; 4; 5; 6; 8; 14] та ін. 

Для характеристики окремих процесів, параметрів ринку аграрної продукції нерідко використовують 
економічні категорії і показники, що належать до методологічних розробок часів планової економіки і, як 
правило, переважно ті із них, що характеризують економічну ефективність виробництва продукції: 
продуктивність, собівартість, рентабельність та ін. Застосування цих показників в жодному разі не зменшує 
їх значення, однак сучасне наукове дослідження аграрного ринку включає також вивчення питань, які 
охоплюють закономірності, притаманні економічній системі сучасного типу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розв’язання питань 
функціонування і регулювання аграрного ринку та його окремих аспектів здійснили вітчизняні вчені, 
серед яких слід відмітити праці В.Г. Андрійчука, Ю.П. Воскобійника, М.Я. Дем’яненка, 
С.Л. Дусановського, А.В. Іванька, С.М. Кваші, М.Ф. Кропивка, М.А. Лендєла, Ю.Я. Лузана, І.І. Лукінова, 
Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, М.В. Місюк, М.Я. Месель-Веселяка, Т.О. Осташко, М.К. Пархомця, 
Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, А.М. Стельмащука, Б.К. Супіханова, О.М. Супруна, Я.О. Тивончука, 
М.М. Федорова, О.М. Шпичака та ін. 

Серед  зарубіжних наукових розвідок заслуговують на увагу дослідження  Д. Бузенкеля,           
Х.-Г. Бургера, Е. Волькена, С. фон Крамон-Таубаделя, Ф. Крамера, Д. Кульмана, М. Кьолера, 
У. Кьостера, Д. Лєнка, А. Мюллера, Р. Рупалли, Х. Тойтенберга, Т. Шмідта, М. Шмітца, Л. Штріве та ін. 

Аграрний ринок розглядається науковцями як економічно регульована система у декількох 
аспектах: по-перше, як організаційна структура із взаємопов’язаними ланками (товаровиробниками, 
споживачами та інфраструктурою); по-друге, як економічна система відносин, між складовими якої 
певною мірою проявляється регулятивна роль держави [6]; по-третє, як соціально-економічна 
інституція, для котрої притаманна циклічність виробництва [12], розподілу, обміну і споживання 
агропродовольчої продукції. Однак, вимагають подальших досліджень методичні питання оцінки 
функціонування аграрного ринку, його ефективності, попиту і пропозиції, рівня забезпечення аграрною 
продукцією, що зумовлюють актуальність теми дослідження. 

Постановка завдання. Метою даної статті є узагальнення наукових засад методологічного 
інструментарію оцінки функціонування аграрного ринку, обґрунтування власних розробок і пропозицій 
стосовно даної проблематики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток методологічних підходів 
стосовно оцінки функціонування ринкових структур суспільства використовує широку класифікацію, в 
основі якої лежать різні розмежувальні критерії. Природно, що вид ринку визначається насамперед 
видом товару, який на ньому продається чи купується [8]. 

Крім предметних, ринки можуть класифікувати також за особистісними, просторовим 
(регіональним) і часовими ознаками [4; 9; 10; 13; 14]. Для характеристики ринку використовують також 
його кількісні та якісні характеристики, фактор доступності, організованості, регулювання і т.п. 

Сьогодні розв’язання проблеми методологічної оцінки функціонування аграрного ринку відбувається 
у двох площинах. По-перше, для характеристики економічних процесів на ринку адаптують методи і 
показники, вироблені за часів планової економіки, хоча вони не завжди достатньо описують досліджувану 
проблему, та, по-друге, методологічні прийоми і показники західної економічної школи, які вироблені 
протягом достатньо тривалого періоду дії ринкових відносин в економічній системі розвинутих країн світу. 
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Останнє, однак, нерідко є перешкодою для їх застосування в Україні, де відносно не тривалий час 
відбувається процес формування цивілізованого ринкового середовища. 

Зокрема, окремі аспекти цієї проблематики зумовлюються різною методологічною основою 
розрахунку цих показників і відсутністю в Україні достатньої чи достовірної інформаційної, 
нормативної або ж статистичної бази для їх застосування. 

Наприклад, офіційна вітчизняна статистика на відміну від країн Європейського Союзу не охоплює 
даних про споживання м’яса на душу населення за видами (яловичина, свинина, птиця, баранина, 
кролятина та ін.) [7; 13; 14], водночас досить обмежена статистика також про щомісячні обсяги 
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах 
населення. Відсутність такої інформації не дозволяє обґрунтовано проводити аналіз співвідношення 
попиту і пропозиції на аграрному ринку, його достовірності. Вказані показники визначають на основі 
наближених розрахунків, шляхом проведення моніторингу аграрного ринку тощо. 

Крім того, методологічна оцінка функціонування аграрного ринку в Україні має особливості. Під 
ними слід розуміти використання вже напрацьованих вітчизняною і зарубіжною економічною науковою 
думкою способів, методик тощо і розробку нових для вирішення актуальних проблем вітчизняного 
аграрного ринку, зокрема тих, які охоплює методологія його функціонування. 

Методологічний аспект функціонування аграрного ринку ґрунтується на врахуванні принципів, 
спільних для усього процесу розвитку національного ринку в країні: 

- оптимального поєднання макроекономічного регулювання і мікроекономічного 
саморегулювання; 

- підходу до ринку як до цілісності, який функціонує в умовах використання механізмів дії 
економічних законів − попиту, пропозиції, конкуренції, граничної корисності, економічної рівноваги та ін.; 

- підвищення економічної ефективності виробництва; 
- здійснення державного регулювання шляхом інвестиційної політики, дотаційного механізму, 

регулювання банківських ставок за кредити, формування нормативно-правової бази тощо; 
- ефективного ціноутворення, завдяки чому визначається суспільна корисність і споживна 

вартість товару; 
- соціальної спрямованості − забезпечення позитивних соціальних зрушень в доходах і рівні 

споживання продукції населенням тощо. 
У ринковій економіці товарні ринки функціонують як відносно самостійні організаційні механізми, 

що взаємодіють між собою і в своїй сукупності утворюють національні або світові ринки продукції. 
Система ринків − це складне переплетіння горизонтальних, вертикальних, галузевих, структурних і 

функціональних зв’язків, недостатнє вивчення яких призводить до поверхового трактування явищ і 
процесів, що відбуваються на окремих ринках продукції. Досить часто відбувається ототожнення їхніх 
параметрів, і, навіть, самих ринків, що неправомірно. Наприклад, досліджуючи ринок молока і 
молокопродуктів, деякі науковці розглядають його як складову продовольчого ринку [2], оскільки ринок 
продовольства − це сукупність обмінних відносин, за допомогою яких здійснюється виробництво, 
реалізація та споживання продуктів харчування. Аналогічно методично помилково було б розглядати 
ринок свинини чи увесь аграрний ринок як складову ринку продовольства. Це зумовлено тим, що не вся 
аграрна продукція використовується для продовольчих цілей, вона використовується також для 
виробничого споживання у галузях господарського комплексу країни, на технічні цілі тощо (наприклад, 
казеїн, м’ясо на корм у звірівництві та ін.). У цій ситуації правомірним є твердження про ринок молока і 
молочної продукції, свинини чи увесь аграрний ринок як основи функціонування продовольчого ринку. 

У зв’язку з цим нами розроблено об’єкто-суб’єктну модель функціонування полісистемних зв’язків 
аграрних ринків окремих видів продукції, що лежать в основі виділення відповідного ринку за предметною 
ознакою. Дану модель розглянемо на одному із видів аграрного ринку − ринку свинини (рис. 1). В її основі 
покладено принцип відокремлення горизонтальних (виділення аграрного ринку і ринку свинини (живих 
тварин), вертикальних (виокремлення сировинного ринку) і функціональних зв’язків. 

Як видно з рис. 1, з організаційної точки зору вертикальна складова дозволяє розмежувати 
також п’ять рівнів (форм) ринків, які формують рух продукції від виробника до кінцевого споживача на 
ринку свинини: великогуртовий, средньогуртовий, дрібногуртовий, роздрібно-гуртовий і роздрібний. 

Середньогуртовий ринок забезпечує розподіл товару, що надходить безпосередньо з виробництва з 
великої кількості підприємств, якими на ринку свинини є аграрні підприємства різних організаційно-
правових форм господарювання і власності, а також особисті селянські господарства населення. Його 
правомірно розглядати як закупівлю свиней, що здійснюється заготівельними організаціями і 
м’ясопереробними формуваннями. Аграрні виробники є основними і прямими суб’єктами первинної 
пропозиції свинини на ринку, обсяг якої визначає формування товарних ресурсів сировинного ринку для 
переробної індустрії АПК країни і задоволення попиту на продовольчому ринку. 

Як показано на рис. 1, частина продукції може також пропонуватися сільськогосподарськими 
підприємствами і особистими селянськими господарствами населення безпосередньо на 
продовольчому ринку. 
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Рис. 1. Об’єктно-суб’єктна модель функціонування 
аграрного ринку (ринку свинини) 

 
Середньогуртовий за формою організації ринок є одним з найголовніших у вертикальній ієрархії 

ринків. По-перше, саме тут здійснюються обмінні відносини між виробниками галузі і 
м’ясопереробними підприємствами, визначається ціна на живу і забійну вагу свиней, а також 
співвідносяться витрати на виробництво (живої, забійної ваги) з одержаними доходами від реалізації 
свиней. По-друге, сировинний ринок визначає фізичний обсяг товарних ресурсів − пропозицію свинини 
− і попит на неї з боку переробної індустрії (тому його можна позначити також як “забійний”, 
“переробний” ринок свинини), економічну ефективність функціонування, а також рівень доходів 
м’ясопереробних підприємств. 

Таким чином, на сировинному ринку здійснюється на основі попиту і пропозиції первинний 
розподіл виробленої в живій/забійній вазі свинини, фінансових ресурсів та визначається економічна 
ефективність функціонування його суб’єктів: виробників свинини і м’ясопереробних підприємств. Тому, 
в першу чергу від організації сировинного ринку, ефективності і прозорості взаємовідносин між його 
контрагентами залежить формування цивілізованого аграрного ринку в цілому. 

Великогуртовий ринок представлений переробними підприємствами і забезпечує розподіл 
товару із виробництва, яке в Україні в значній мірі є монополізованим: продукція виробляється 
невеликою кількістю підприємств, до яких передусім належать потужні м’ясопереробні підприємства. 
Монополія є переважно історично складеною. М’ясопереробні підприємства є суб’єктами первинного 
попиту і вторинної пропозиції свинини та продукції з неї на продовольчому ринку. 

Під первинним попитом ми розуміємо попит, що спрямований не лише на задоволення 
особистого споживання населення. Тобто, він також включає попит на сировинному ринку м’яса 
свинини, або, іншими словами, це попит на свинину з метою її подальшої промислової переробки чи 
використання не в продовольчих цілях (на корм звірям). Первинний попит забезпечується первинною 
пропозицією свинини, а вторинна пропозиція формується м’ясопереробними підприємствами 
внаслідок промислової переробки аграрної продукції. 

Продовольчий ринок свинини охоплює також дрібногуртовий, роздрібно-гуртовий і роздрібний за 
формами організації ринки. Дрібногуртовий опосередковує перерозподіл товарів у сфері торгівлі і 
здійснюється, як правило, невеликими партіями. Роздрібно-гуртовий − забезпечує розподіл товарів і їх 
доведення, переважно, до перепродавців, а також до прямих споживачів свинини і продукції з неї. 
Роздрібний − представляє наступний етап товароруху на аграрному ринку. Він забезпечує доведення 
товарів до кінцевого споживача − населення, а також персоніфікований перерозподіл товарів між 
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кінцевими споживачами − фізичними особами. Прикладом такого ринку є невеликі стаціонарні торгові 
точки (магазини, кіоски, лотки, палатки тощо) та продуктові ринки. 

У кінцевому підсумку виробництво свинини (первинна і вторинна пропозиція), початкові запаси і 
її імпорт формують сукупну (загальну) пропозицію свинини на внутрішньому ринку країни, а особисте 
споживання, виробниче споживання і експорт свинини − сукупний (загальний) попит. Визначені в 
об’єктно-суб’єктній моделі зв’язки, їх параметри формалізують процеси, що відбуваються на 
аграрному ринку, і вказують на динамічні структурно-функціональні співвідношення між контрагентами 
ринку у формуванні товарних ресурсів на ньому. Їх аналіз дозволяє розмежувати показники з метою 
кількісної і якісної оцінки аграрного ринку. 

При цьому, важливо конкретизувати, якою повинна бути сукупність показників необхідних для 
його комплексної оцінки. З метою комплексної оцінки аграрного ринку обґрунтовано використовувати 
три групи показників: а) пропозиції, б) попиту і в) задоволення попиту і пропозиції. 

Показники пропозиції, розглянуті на прикладі ринку свинини, включають: 
- первинну пропозицію (Пп) на сировинному ринку, яка вимірюється кількістю реалізованих за 

певний період часу (рік, квартал, місяць тощо) свиней (в живій/забійній вазі) сільськогосподарськими 
підприємствами, спеціалізованими комплексами по відгодівлі свиней, особистими селянськими 
господарствами населення та ін.; 

- вторинну пропозицію (Пв) − визначається обсягом виробленої за певний період часу продукції з 
свинини м’ясопереробними підприємствами різних форм власності; 

- обсяг експорту (Е) і початкові запаси свинини (Зп). 
У свою чергу розмір первинної пропозиції безпосередньо залежить від обсягу виробництва 

(вирощування) в живій вазі свиней (В). Співвідношення між ним і розміром первинної пропозиції буде 
характеризувати з точки зору виробництва приріст (В/Пп>1), зменшення (В/Пп<1) і незмінність (В/Пп=1) 
товарних ресурсів за певний період часу на ринку. Обсяги вирощування живої ваги в свинарстві 
визначають показники чисельності поголів’я свиней, їх продуктивність (прирости), кількість виробників 
свинини і структура виробництва за категоріями аграрних формувань. Кількість виробників свинини на 
ринку залежить від показників економічної ефективності виробництва у галузі. Зниження ефективності 
виробництва аж до збитковості призводить до переміщення капіталу в інші галузі господарського 
комплексу країни і зменшення чисельності виробників передусім шляхом ліквідації свиноферм, 
банкрутства чи концентрації виробництва. 

Наступну групу показників, які необхідно застосовувати для оцінки функціонування аграрного 
ринку, становлять показники попиту. До них належать: 

- показники первинного попиту − обсяги закупівель свиней (Зс) в живій/забійній вазі за певний 
період часу (рік, квартал, місяць тощо) заготівельними організаціями і м’ясопереробними 
підприємствами; 

- обсяг імпорту свинини (І); 
- обсяг споживання свинини (С) − вимірюється споживанням на душу населення (Сн) і 

виробничим споживанням (Св); виробниче споживання − вимірюється обсягом свинини, що 
використовується в непродовольчих цілях: на промислові потреби і корм; 

- раціональний рівень споживання (Рс), вимірюється в натуральному виразі. Методологічною 
основою для його визначення є науково обґрунтована норма споживання продукції на душу 
населення. Критичний рівень споживання (Рк) − розраховується на основі норми фізіологічного 
мінімуму споживання, розробленої Інститутом гігієни харчування України. Фактичний рівень 
споживання (Фс)− фактичне споживання на душу населення. 

Третя група показників охоплює показники задоволення попиту і пропозиції. До них пропонуємо 
віднести: 

- ціну реалізації − вона відображає стан, коли попит і пропозиція врівноважуються − 
збалансовані; 

- рівень самозабезпеченості − один з найважливіших показників − відображає питому вагу 
власного виробництва свинини у загальному обсязі її споживання. 

У зв’язку з тим, що у науковій літературі дослідники по-різному трактують способи його 
визначення, виникають неоднакові і навіть протилежні теоретичні висновки, які заперечують один 
одного. Наприклад, не зовсім правильним є загальний метод обчислення рівня самозабезпеченості 
потреб країни певним видом продукції за рахунок власного виробництва [3]. Цей показник 
обчислюється як співвідношення обсягів “виробництва до всіх ресурсів без урахування зміни запасів і 
експорту”. Недолік методу полягає в тому, що він “перекручує дійсне становище та надає занижені 
показники самозабезпеченості країни агропродовольчими продуктами”. Тому запропонований метод 
визначення рівня самозабезпеченості [3] базується на розрахунку співвідношення власного 
виробництва певного продукту у визначений проміжок часу до обсягу його споживання на 
внутрішньому ринку в тому ж періоді, а обсяг зовнішніх закупівель продукту до внутрішнього 
споживання визначає залежність країни від імпортних закупівель. 
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З цієї точки зору, представляє інтерес закордонний досвід розрахунку показника рівня 
самозабезпеченості певним продуктом. У міжнародній практиці він розраховується як відношення 
власного виробництва продукції до споживання, яке включає споживання на харчові потреби, на корм, на 
промислове використання і втрати [13; 14]. Власне виробництво не враховує експорт або імпорт продукції. 

Визначення рівня самозабезпеченості за відповідними видами продукції важливе також з точки зору 
продовольчої незалежності країни. Прийнято, що продовольчу незалежність можна вважати достатньою, 
якщо у загальному обсязі споживання питома вага власного виробництва дорівнює не менше 80 % [11]. 

Проте, при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку рівень споживання може бути низьким 
внаслідок низької купівельної спроможністю населення, а тому обсяги власного виробництва можуть 
перевищити внутрішнє споживання відповідних видів продукції, що зовсім не гарантує продовольчу 
безпеку країни, де, цілком ймовірно, населення недохарчовується або ж потерпає від голоду. Тому 
розглянуті методи визначення рівня самозабезпеченості не дають однозначної оцінки стосовно 
достатніх обсягів виробництва, споживання і продовольчої незалежності. 

З врахуванням цього, а також аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду нами пропонується 
визначення рівня самозабезпеченості, яке дозволяє вирішити зазначену проблему. В його основі 
покладено врахування зв’язку між рівнем самозабезпеченості і, з другого боку, платоспроможним попитом 
на ринку, медико-фізіологічними нормами споживання на душу населення та фактором продовольчої 
незалежності країни (експортом-імпортом). Основними показниками, що розглядаються, є надлишковий, 
нормативний, ефективний, критичний, недостатній і фактичний рівень самозабезпеченості. 

Як видно з рис. 2, нормативний − це такий рівень самозабезпеченості власним виробництвом у 
відповідних видах агропродовольчої продукції, при якому її власне виробництво забезпечує внутрішнє 
споживання на виробничі потреби і особисте споживання населення, розраховане на основі 
раціонального рівня споживання продукції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Рівень самозабезпеченості власним виробництвом агропродовольчої продукції 

 
Надлишковий рівень виникає при перевищені нормативної самозабезпеченості, тобто становить 

більше 100 %. 
Критичний рівень передбачає обсяг власного виробництва і платоспроможний попит на ринку, 

які забезпечують фізіологічний мінімум споживання на душу населення, а також виробниче 
споживання продукції. 

Обсяг власного виробництва, що нижчий від критичного рівня, спричиняє недостатній ступінь 
самозабезпеченості, а різниця між нормативним і критичним рівнем утворює ефективну 
самозабезпеченість. 

Виходячи із даних теоретичних узагальнень, за критерій продовольчої незалежності (безпеки) 
країни можна вважати обсяг власного виробництва, яке забезпечує ефективний і надлишковий рівень 
самозабезпеченості у відповідних видах продукції. Рівень самозабезпеченості в Україні є недостатній, 
що посилює необхідність імпорту продукції та залежність від нього, а надлишковий рівень пропозиції 
навпаки − зумовлює експортну експансію. 

При цьому рівень самозабезпеченості розраховується за формулою: 
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де Рс − ступінь самозабезпеченості, %; Вв − обсяг власного виробництва, тонн; Сн − особисте 
споживання населення, тонн; Св − виробниче споживання, тонн; В − втрати, тонн. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, дослідження засвідчує необхідність з’ясування 
сутності аграрного ринку, розробки і обґрунтування методологічних оцінок його функціонування у 
сучасних умовах розвитку економіки. Роль і місце окремих видів аграрного ринку в системі об’єктно-
суб’єктних зв’язків характеризується горизонтальною, вертикальною і функціональною складовими 
його функціонування. 

Функціонування аграрного ринку вимагає використання відповідної методологічної і методичної 
бази, яка дозволила б проводити достовірний аналіз кон’юнктури, вимірювати вплив окремих факторів 
на функціонування ринку і здійснювати прогнозування та регулювання його розвитку. З цією метою 
необхідно впровадити в облік державної статистики додаткові показники для комплексної оцінки 
аграрного ринку і використовувати такі категорії як первинна і вторинна пропозиція, первинний попит; 
надлишковий, нормативний, ефективний, критичний, недостатній і фактичний рівень 
самозабезпеченості; критерії продовольчої незалежності країни у виробництві агропродовольчої 
продукції. 
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Постановка проблеми. Своєчасна адаптація до зовнішніх сприятливих і несприятливих умов, 

аналіз альтернативних варіантів розвитку і вироблення механізмів їх здійснення багато в чому повинні 
базуватися на оперативній інформації. Своєчасному ухваленню рішень сприяє ефективна система 
оперативного обліку та контролю, що дозволяє своєчасно аналізувати та оцінювати тенденції розвитку, 
використання внутрішніх ресурсів, процесів виробництва і потенційних можливостей, забезпечуючи тим 
самим ефективне функціонування системи управління, спрямованої на збільшення доходів підприємства. 

В сучасних економічних умовах успіх бізнесу багато в чому залежить від якості інформації, на 
основі якої приймаються рішення. 

У ході оперативного обліку відбувається регламентована реєстрація, накопичення, відповідне 
угруповання, систематизація даних, що відображають діяльність кожного структурного підрозділу. 
Отримання користувачами – керівниками структурних підрозділів – оперативної, достовірної та 
релевантної інформації має вирішальне значення для оцінки ходу виробництва і прийняття 
обґрунтованих заходів зі своєчасного коректування управлінських рішень. 

Ринкові відносини обумовили об'єктивну необхідність значного підвищення уваги до організації 
оперативного контролю, який орієнтований не на виявлення і фіксацію порушень або втрат, що вже 
відбулися, а на їх запобігання або усунення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним проблемам теорії і практики 
оперативного обліку, взаємодії функцій управління та інформаційного забезпечення в різних галузях 
національної економіки присвячені численні роботи відомих вітчизняних і закордонних учених, які 
зробили істотний внесок у розвиток і вдосконалення сучасної системи обліку. Серед них: 
М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, В.О. Ластовецький, В.Г. Линник, 
Ю.А. Литвин, Л.В.Нападовська, Г.О. Партин, В.В. Сопко, П.А. Хомин та інші. 

Значний внесок у формування методології контролю та його застосування внесли: А.Ф. Аксененко, 
А.Н. Кашаєв, В.Ф. Палій, М.В. Кужельний, М.Г. Чумаченко, Ю.Я. Литвин, Є.В. Калюга, В.С. Рудницький, 
Б.Ф. Усач, Ф.Ф. Бутинець, В.О. Шевчук та інші. Однак, зазначені автори основну увагу приділяли питанням 
контрольної роботи підприємства у цілому, а не його структурних підрозділів і процесів. 

Необхідно відзначити, що праць відносно методології оперативного обліку та контролю в 
економічній літературі явно недостатньо, а потреба у них висока. Це обумовлює актуальність теми 
виконаного дослідження. 

Постановка завдання. Мета дослідження – висвітлити на основі комплексного і системного 
дослідження стан і розвиток оперативного обліку та контролю у системі управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавленість суб'єктів господарювання у 
продуманій мінімізації витрат та випуску якісної конкурентоспроможної продукції може бути досягнута 
з впровадженням у господарську практику інноваційних проектів, сучасних інформаційно-технічних і 
комунікаційних засобів. Умови ринкової економіки вимагають розробки методології оперативного 
обліку та контролю. 

У процесі оперативного управління вирішується безліч завдань, пов'язаних з вибором 
оптимального варіанта побудови виробничо-господарської діяльності в часі. Оперативний облік при 
цьому представляє процес розробки потоку управлінських рішень, спрямованих на реалізацію 
планових показників у бізнес-процесах господарюючих суб'єктів [2]. 

Дослідження існуючих у науковій літературі трактувань оперативного обліку [3; 5] дозволяють 
зробити висновок про те, що автори у цілому сходяться на думці про необхідність розгляду 
оперативного обліку для поточного спостереження за процесами та господарськими операціями з 
метою оперативного управління ними. 

У працях економістів відзначається, що в оперативному обліку відображаються окремі факти 
господарського життя, господарські явища, об'єкти без взаємозв'язку з іншими проявами виробничо-
господарської діяльності підприємств. 

Таке твердження неправомірно, так як у господарсько-фінансовій діяльності всі процеси 
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взаємодіють і тісно пов'язані між собою. Крім того, метою оперативного обліку є одержання інформації 
про факти господарського життя у встановлений часовий інтервал, що дозволяє виявити їх відхилення 
від плану. 

Отже, оперативний облік спрямований на забезпечення управлінської ланки оперативною 
інформацією, необхідної для поточного аналізу результатів господарської діяльності підприємства, 
прийняття на цій основі оптимальних управлінських рішень і здійснення контролю за їх реалізацією. 

Без раціонального використання ресурсів неможливо ефективне управління діяльністю 
підприємства. Тому, перш за все, необхідна інформація про наявність та рух різних видів майна, 
капіталу та зобов'язань підприємства. У зв'язку з цим, виникає необхідність одержання інформації з 
метою спостереження, вимірювання, накопичення, зберігання, передачі, узагальнення, аналізу та 
оцінки змін, що відбуваються. 

Функція оперативного обліку тісно пов'язана з функціями оперативного контролю, аналізу, 
регулювання виробничих завдань і реалізації управлінських рішень, але вони є похідними, тому що не 
можуть здійснюватися самостійно без інформації оперативного обліку. 

У зв'язку з цим, організація ефективної системи обліку, що забезпечує одержання користувачами 
оперативної, достовірної та релевантної інформації має вирішальне значення для оперативної оцінки 
процесу виробництва і прийняття обґрунтованих рішень по своєчасному їх коректуванню. 

У літературних джерелах оперативний облік часто називають «оперативно-технічним обліком», 
однак, при цьому автори розкривають лише його складову в частині оперативності і не аргументують 
свою позицію в технічній частині. Підтримуючи точку зору В.П. Астахова [1], вважаємо, що технічний 
аспект не визначає зміст оперативного обліку, а показує лише спосіб його досягнення. 

Можна припустити, що автори [1; 3; 5], використовуючи термін «оперативно-технічний облік», 
мають на увазі оперативний облік виробничих процесів. Але це не зовсім так: у сферу інтересів 
оперативного обліку потрапляє не тільки виробнича, але й інша інформація, яка впливає на бізнес-
процеси, що відбуваються, і яка спрямована на вирішення довідково-контрольних, організаційно-
розпорядчих, планово-координаційних завдань усіх сторін діяльності підприємства. 

Оперативний облік використовує інформаційні можливості для поточного управління бізнес-
процесами, які не знаходять відображення в бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік віддалений 
від місць прийняття оперативних рішень, він, як правило, централізований, не може фіксувати кожну 
господарську операцію в момент здійснення і визначати її вплив на поставку матеріалів, виконання 
ділянками добових завдань з виробництва робіт, виконання договірних зобов'язань перед 
замовниками тощо. 

Організація та методологія бухгалтерського обліку недостатньо пристосовані до оперативного 
моделювання господарських процесів, яке розраховане, перш за все, на задоволення інформаційних 
потреб, що постійно виникають у місцях оперативного управління. Вирішення цього завдання можливе 
лише у системі оперативного обліку. 

Широке впровадження на підприємствах автоматизованих систем управління і зміна технології 
обробки облікової інформації не приводять до злиття окремих видів обліку, більш того, обумовлюють 
необхідність їх самостійного існування та взаємодії. Модель взаємодії різних видів обліку (бухгалтерського 
та оперативного) в системі управління на основі первинної інформації, що обробляється в системі 
оперативного обліку, який є основною бухгалтерського обліку як системи, представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель обміну обліковою інформацією в системі управління 
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Функції контролю відіграють важливу роль у підготовці аналітичної інформації, необхідної для 
прийняття та обґрунтування рішень щодо регулювання процесу виробництва. Здійснюючи контроль, 
оцінюють функціонування об'єкта управління, виявляють виробничі резерви, визначають можливі 
варіанти прийняття управлінських рішень, що реалізуються на етапі регулювання тощо [4]. 

Основне завдання функції контролю полягає у своєчасному інформуванні менеджерів про 
відхилення, що виникають у процесі виробництва, шляхом зіставлення даних оперативного обліку про 
фактичний стан об'єкта управління з плановою і нормативною інформацією. При цьому виявляється 
значимість, або суттєвість відхилень, прогнозується можливість виконання виробничої програми без 
здійснення коригувальних впливів на хід виробництва. 

Процес контролю – це діяльність суб'єктів контролю, спрямована на виконання прийнятих рішень 
шляхом реалізації певних завдань, принципів, методів, застосування технічних засобів і технології 
контролю. Він характеризується трьома складовими: змістовною; організаційною; технологічною. 

Контроль проводиться з метою встановлення відповідності якості виконання прийнятого 
рішення, попередження можливих порушень і помилок, своєчасного виявлення відхилень від 
планових показників, поставлених завдань і встановлених термінів. 

Зміст контролю проявляється у виконуваних ним функціях: діагностики стану справ, 
орієнтування, коригування дій. 

Процес контролю включає чотири стадії: встановлення норм діяльності (функціонування), збір 
даних про фактичні результати, порівняння та оцінку фактичного й очікуваного підсумків виконання, 
розробку та реалізацію коригувальних дій [6]. 

Дослідження показали, що оперативному контролю відводиться роль встановлення 
своєчасності виконання завдань, виявлення відхилень фактичних показників діяльності від планових 
(кошторисних, нормативних) з метою усунення факторів, що заважають досягти запланованих 
результатів. Його нерідко ототожнюють з поточним контролем. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про неправомірність такого підходу до 
оперативного контролю, що полягає у порівнянні фактичних результатів із запланованими, так як рано 
чи пізно фактичний результат стає відомим, але до цього часу вже буває складно що-небудь зробити, 
якщо фактичний результат не виправдав себе. 

Ми вважаємо, що для оперативного контролю доцільно використовувати не фактичні, а прогнозовані 
показники. Необхідно передбачити ймовірність настання подій і на основі прогнозу здійснювати 
коригувальні дії, які дозволять допомогти привести майбутні фактичні результати до бажаних. 

Можливість передбачення, прогнозування фактичних результатів заснована, як правило, на 
знаходженні одного або декількох показників (індикаторів), які заздалегідь сигналізують про можливі події. 
Індикатор – це відхилення поведінки об'єкта контролю від норми функціонування. Індикатори дозволяють 
запобігати небажаним наслідкам або вчасно вносити коригування, для того щоб поправити становище. 

Оперативний контроль пов'язаний з процесами, які необхідні організації для перетворення 
ресурсів у продукти або послуги (рис. 2). 

 
Рис. 2. Форми оперативного контролю в процесі перетворення ресурсів у продукти або 

послуги 
 
Розгляд сутності оперативного контролю дозволяє зробити висновок про те, що оперативний 

контроль виступає в системі управління ресурсами в наступних формах [4; 6]: 
-  попередній контроль використовується до початку господарської операції. З його допомогою 

перевіряється правильність поставлених завдань, достовірність і точність виконаних прогнозів, 
можливість забезпечення ресурсами планованих операцій. Завданням попереднього контролю є 
з'ясування доцільності та законності здійснення операцій; 

-  поточний контроль використовується від початку практичного здійснення господарської операції 
до моменту досягнення необхідного результату. У процесі поточного контролю здійснюються вимірювання, 

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ 
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порівняння, оцінка контрольованого об'єкту, а також виробляються і виконуються коригувальні дії, що 
дозволяють в термін і з необхідною якістю досягти запланованих кінцевих результатів; 

-  наступний контроль вивчає та оцінює показники процесів, що відбулися, і забезпечує 
керівництво інформацією для здійснення перспективного планування. 

Раціональна організація виконання управлінських рішень на основі даних систематичного 
контролю за дотриманням норм та їх якісного виконання є передумовою забезпечення ефективності 
всієї системи оперативного контролю. 

Висновки з даного дослідження. Для побудови максимально ефективної оперативної 
обліково-контрольної системи на підприємстві необхідно створювати оперативну базу даних, що 
формується на основі первинних документів, з якої згодом можна вилучати необхідну кількість 
аналітичної інформації. Інформація, що міститься у первинних документах, стане доступною на всіх 
рівнях управління та обліку по мірі її введення в систему. Формування єдиної інформаційної бази 
даних дозволяє значно скоротити час пошуку актуальних відомостей. Важливою перевагою такого 
підходу є робота декількох служб з одним і тим же первинним документом. Засоби розділення доступу 
дозволяють не тільки обмежити перегляд і зміну інформації, але і контролювати дії всіх виконавців. 

Для оперативного обліку та контролю необхідно мати систематизований перелік усіх видів 
документів, що використовуються на підприємстві (як внутрішніх, так і зовнішніх), встановити систему 
позначення (кодування) документів організації, надати їм всі необхідні ідентифікаційні ознаки (назва, 
позначення, приналежність, дата введення, номер редакції, номер сторінки, загальну кількість 
аркушів). Крім того, необхідно мати список всіх використовуваних усередині підприємства журналів 
реєстрації та книг обліку із зазначенням відповідальних за їх ведення. 
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КРЕДИТНІ РИЗИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Кредитування сільськогосподарських підприємств для комерційних 

банків як основних постачальників кредитних ресурсів було і залишається сферою підвищеного 
ризику, у порівнянні з іншими галузями. У зв’язку із цим, практика зарубіжних країн, особливо тих, що 
розвиваються, і де сільськогосподарські виробники стикаються із подібними проблемами при 
залученні позичкових ресурсів, свідчить про те, що кредити для сільського господарства, як правило, 
пропонують переважно спеціалізовані аграрні (сільськогосподарські) банки, оскільки комерційні банки 
та інституції, орієнтовані на мікрофінансування, намагаються триматися осторонь від надання позик 
для даної галузі. Саме тому пошук способів удосконалення виявлення та управління кредитними 
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ризиками з метою мінімізації їх негативного впливу як на кредитора (комерційний банк), так і на 
позичальника (сільськогосподарське підприємство) є актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ідентифікації та управління кредитними 
ризиками на новому етапі розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств із 
комерційними банками завжди звертало на себе увагу як дослідників, так і практиків. Різні аспекти 
проблематики теоретичного і практичного плану як з позиції банку, так і з точки зору позичальника, 
відображали у своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені: В. Александров, В. Алексійчук, В. Андрійчук, 
В. Вітлінський, П. Гайдуцький, О. Гудзь, І. Гуцал, М. Дем’яненко, В. Лагутін, М. Малік, В. Месель-
Веселяк, М. Мних, Е. Морсман, П. Саблук, М. Савлук, Р. Слав’юк, І. Чапко та інші.  

Зазвичай, одним із ключових елементів системи управління кредитним ризиком дослідники 
справедливо вважають страхування, не приділяючи при цьому належної уваги вимірюванню банківських 
ризиків, що стосуються власне кредитування аграріїв, залишаючи вирішення даного питання на розсуд 
комерційних банків (за відсутності спеціалізованих сільськогосподарських), для яких чи не єдиним 
справедливим і логічним способом нівелювання негативного впливу кредитних ризиків є підвищення 
процентної ставки, що перекриває доступ сільгоспвиробникам до банківських кредитних ресурсів. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є виявлення основних видів кредитних 
ризиків, з якими на сьогоднішній день найчастіше стикаються сільськогосподарські підприємства, а 
також способів їх мінімізації як з позиції банків, так і самих підприємств-позичальників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільгоспвиробники в країнах, що розвиваються, 
як правило, більш уразливі до впливу ризиків сільського господарства, ніж їх колеги із промислово 
розвинених країн, в значній мірі через те, що під час процесу виробництва вони мають обмежений 
доступ до використання нових інтенсивних технологій (у тому числі, для боротьби із негативними 
природно-кліматичними умовами). Крім того, вони знаходяться у надзвичайно несприятливому 
становищі з точки зору доступу до формальних інструментів управління фінансовими ризиками. 
Більшість дієвих державних програм підтримки або відсутні, або просто не можуть бути доступними 
для дрібних фермерів, або ж взагалі скасовані чи звужені після лібералізації сільськогосподарського 
сектора і ринкових інструментів, які дозволяють виробникам розділяти ризики з підприємствами із 
кращою капіталізацією [8, c. 2]. 

Однією з ключових проблем як вітчизняних, так і зарубіжних комерційних банків, що стосуються 
кредитування сільськогосподарських підприємств, є труднощі у вимірюванні ризиків, пов’язаних із цією 
групою позичальників, а також відсутність спеціалізованого персоналу більшості банківських установ 
для їх моніторингу і оцінки. Адже дуже важко точно виміряти банківські ризики для кожного 
конкретного банку в регіоні чи навіть країні, щоб знати специфічні ризики і проблеми, що з ними 
пов’язані. Однак, як правило, більшість банків у різних країнах у тій чи іншій мірі потерпають від 
впливу цих ризиків, незважаючи на свою приналежність до державного сектору або гарантії, 
преференції чи пільги, надані урядом стосовно фінансово-кредитного забезпечення підприємств 
сільського господарства [9, c. 1-2]. 

Якщо дивитись на проблему з боку українських сільгоспвиробників, то щоб отримати кредит, їм 
потрібно подолати безліч перешкод, величезна частка яких є наслідком некомпетентної діяльності самих 
аграріїв. Серед основних перешкод: недостатнє розуміння кредитних ризиків; погано визначені права 
сторін при оформленні застави; низька фахова підготовка спеціалістів з оцінки сільськогосподарського 
майна; високі процентні ставки; низька капіталізація кредитних спілок у сільській місцевості; відсутність 
зовнішнього або міжнародного фінансування та страхування ризиків; відсутність уніфікованої банківської 
політики; відсутність фінансових навичок та належного обліку в малих агропідприємствах; низька 
рентабельність та нестабільний рух готівки в сільському господарстві; застарілі методи керівництва; 
слабка диверсифікація виробництва; дефіцит ліквідних гарантій [5]. 

Разом з тим, аграрії-позичальники (особливо дрібні товаровиробники) мають дуже мізерні 
можливості та недостатню компетентність для застосування складних моделей визначення кредитних 
ризиків, що розроблені для великих комерційних банків. За відсутності доступу, вони також не можуть 
орієнтуватися на своєчасну та достовірну інформацію фінансових ринків (біржовий курс акцій, 
коливання процентних ставок тощо), які публікуються рейтинговими агентствами і дають змогу 
користувачам оцінити рівень тих чи інших ризиків [10, c. 4]. 

На рис. 1 зображено види ризиків, які, на нашу думку, мають найбільший вплив не лише на 
ефективність кредитування, але й на саму здатність сільськогосподарських товаровиробників 
отримати і, що найголовніше, повернути тіло кредиту з відсотками 

Так, внутрішні ризики (зниження продуктивності виробництва продукції та можливість втрати 
заставленого майна) можуть здійсню вати негативний вплив на загальний фінансовий стан 
сільськогосподарського підприємства, а отже, і на його платоспроможність та кредитоспроможність. 
Основні ризики зовнішнього характеру стосуються можливих змін кредитної політики банку-кредитора, 
а також держави як однієї зі сторін при пільговому кредитуванні тощо [1, c. 112]. 

Через загальний високий рівень ризику комерційні банки надають сільгоспвиробникам, в основному, 
короткострокові кредити для поточного операційного забезпечення господарської діяльності. Недостатня 
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доступність кредитних коштів протягом усього виробничого циклу, особливо тих, що надані без 
забезпечення або позик на придбання оборотних засобів, перешкоджає належному ресурсному 
забезпеченню багатьох товаровиробників, що є причиною низької врожайності культур в українських 
сільськогосподарських підприємствах, невисокого рівня їх доходів, низької якості продукції [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура видів кредитних ризиків сільськогосподарських підприємств* 
*Джерело: згруповано автором 
 
Ключовою проблемою і одним із найвагоміших ризиків сфери кредитування агросектору 

залишається постійне погіршення якості і зниження ліквідності об’єктів застави – рухомого і 
нерухомого майна, майнові права на які найчастіше виступають забезпеченням коротко- і 
довгострокових позик; це вимагає пошуку та активного впровадження інших фінансових інструментів 
(цінних паперів, складських розписок, застава товарів в обороті та переробці тощо).  

Однак про дані види забезпечення доцільно вести мову при короткостроковому кредитуванні, 
тоді як проблему недостатності середньо- і довгострокових позик для аграріїв у світі вирішують 
шляхом запровадження іпотеки земель сільськогосподарського призначення, за наявності добре 
налагодженого законодавства і, як наслідок, надійних механізмів захисту прав землевласників, а 
також справедливої оцінки таких земель. 

Важливо також розуміти, що у розрізі відносин "сільськогосподарське підприємство – комерційний 
банк" застава землі має таку ж економічну сутність, як і застава будь-якого іншого активу [2, c. 26]. 
Кредитора вона цікавить, передусім, як гарантія повернення кредиту (у разі неможливості позичальника 
виконати свої зобов’язання) і вже потім – як природний ресурс. Тому для нього є важливою можливість 
вигідно і в короткі терміни реалізувати предмет іпотеки в разі неплатоспроможності клієнта. При цьому 
банки повинні мати не лише право, а й можливість реалізувати заставу неплатоспроможних боржників. 
Адже сама реалізація передбачає довгий ланцюг юридичних процедур. У Франції, наприклад, необхідно 4 
роки, щоб кредитор повернув гроші [6, c. 94-98].  

На жаль, усі ці факти свідчать не на корить негайного зняття мораторію на операції з купівлі-
продажу земель сільськогосподарського призначення, який ось уже не перший рік продовжується в 
Україні. 

Іншим дієвим способом мінімізації ризику неповернення кредиту є широке застосування 
страхування ризиків. В Україні розвиток страхування сільськогосподарської діяльності гальмується 
високою вартістю, яка з роками не знижується, складністю оформлення страхового договору, 
відсутністю страхового аудиту та інформації про діяльність страхових компаній, кваліфікованих 
спеціалістів зі страхування ризиків [5]. 

Незважаючи на те, що сьогодні сільськогосподарське страхування – вид немасовий і, зазвичай, 
невигідний як для страховиків, так і для господарств, для реалізації кредитного проекту 
сільськогосподарське підприємство, яке вступає у позикові відносини, зобов’язане придбати 
страховий поліс, незалежно від того, чи отримає кредит на загальних, чи на умовах здешевлення 
вартості кредитних ресурсів за рахунок коштів бюджету [1, c. 115]. 

Вітчизняним законодавством передбачено обов’язкове страхування обмежених видів 
сільськогосподарських ризиків (врожаю зернових культур і цукрових буряків, тварин на випадок 
загибелі, знищення, вимушеного забою, страхування відповідальності постачальників тваринницької 
продукції, ветеринарних препаратів тощо [3]; крім цього здійснено спробу регулювання відносин у 
сфері страхування сільгосппродукції, що здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту 
майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників [4]. Однак, на нашу думку, дані 
нормативно-правові акти не здатні на практиці розширити сфери застосування сільськогосподарського 
страхування, у тому числі в частині кредитних відносин. 

До практики звиклого страхування доцільно долучати перестрахування, тобто придбанням 
страховки страховою компанією (страховиком) у іншої компанії (перестраховка) у якості засобу 
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передачі всіх або частини ризиків перестраховку, якому виплачується перестрахувальна премія. Це 
важливо для страхових компаній, які покривають взаємопов’язані ризики і таким чином ризикують 
покривати значні втрати. Без перестрахування страхові внески повинні бути встановлені на дуже 
високому рівні, щоб накопичити достатньо резервів на покриття потенційно високих втрат. У 
перестрахувальних схемах страховик і перестраховик можуть розподіляти страхові премії і ризик 
шляхом встановлення квот, які визначатимуть їхні частки премії та збитків [8, c. 3]. 

Висновки з даного дослідження. Світова практика свідчить, що сільськогосподарське 
кредитування піддається змінам, що у значній мірі зачіпає оцінку та менеджмент кредитних ризиків. 
Традиційні методи оцінки сільськогосподарських кредитних ризиків базуються на максимальному зборі 
фінансової інформації кредитором про позичальника та його бізнес, в тому числі для зменшення 
інформаційної асиметрії. Це несе за собою значні фінансові затрати і зусилля персоналу. Сучасні 
моделі якісної кредитної оцінки дають змогу мінімізувати особисті контакти та побудову 
взаємовідносин кредитора i позичальника, більше покладаючись на такі фактори як інформація 
кредитних бюро, кредитні історії з інших банків тощо [7, c. 212-213]. 

Якщо вести мову про кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, то, за 
відсутності спеціалізованих на обслуговуванні агросектора банківських установ, удосконалення 
потребують чинний механізм часткової компенсації з держбюджету відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків для сільськогосподарських підприємств, залучення позик через кредитні спілки, 
операції фінансового лізингу тощо. Розбіжності щодо принципових положень деяких аспектів 
кредитування у різних нормативно-правових актах, що іноді суперечать один одному і, як наслідок, 
значно ускладнюють залучення кредиту, теж вимагають перегляду й доопрацювання [1, c. 5].  

Сільськогосподарське страхування не повинно сприйматися як панацея для вирішення усіх 
проблем, пов’язаних із кредитуванням сільськогосподарських виробників. Адже страхування не 
забезпечує повної компенсації всіх збитків фермерів; воно включає в себе адміністративні та технічні 
труднощі, завдаючи також моральної шкоди і, що більш важливо, тягне за собою фінансові витрати у 
вигляді страхових внесків, які виробники часто не мають змоги виплачувати самостійно. У цьому 
випадку фінансова підтримка уряду повинна проявлятися у частковому покритті страхових платежів, 
щоб зберегти страхову компанію від банкрутства. Це у значній мірі залежить від фінансових 
можливостей уряду з надання таких субсидій на щорічній основі. Проте, як свідчить досвід, такі 
можливості є хронічно обмеженими. 
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Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання вимагають від підприємств 

агропромислового комплексу підвищення ефективності виробництва на основі впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом 
та багатьох інших чинників. 

Важливу роль у реалізації цього завдання відводиться економіко-статистичному аналізу 
діяльності агроформувань. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, 
обґрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються 
резерви підвищення ефективності виробництва. Створення умов для ефективного 
конкурентоспроможного аграрного виробництва повинна забезпечувати державна ціленаправлена 
політика. За цих умов залишається важливою проблема аналізу ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств та удосконалення його важливих функцій. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченню проблеми аналізу ефективності діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників значну увагу приділяли такі вчені-економісти: Андрійчук А.Г., 
Мазуренко О.В., Мармоза А.Т., Пархоменко А.М., Прокопенко К.О., Савицька Г.В., Скачек Н.Ю., 
Сулима М.І., Юрчишин В.В. та інші. Проте, ряд проблем, зокрема методичного напряму, залишилися поза 
належною увагою і потребують вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка методичних засобів статистичного аналізу 
щодо оцінки ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону, 
обґрунтування основних показників їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринку проблема ефективного 
виробництва є вирішальною для будь-якої галузі економіки. Проте ефективність у кожній галузі 
економіки має свої особливості. Зокрема, найважливішими чинниками зростання економічної 
ефективності сільськогосподарського виробництва є переведення його на сучасну індустріальну 
основу, прискорення науково-технічного прогресу у цій сфері економіки, удосконалення форм 
організації виробництва, розвиток та зміцнення міжпартнерських зв’язків, впровадження інноваційних 
технологій, вироблення маркетингових стратегій. 

 Ефективність виробництва полягає у тому, щоб на кожну одиницю матеріальних, трудових і 
фінансових витрат істотно збільшувати обсяг виробництва і доходу шляхом зниження 
матеріаломісткості, скорочення трудових витрат і значного підвищення якості продукції. Лише на цій 
основі можна успішно вирішувати економічні і соціальні проблеми регіону, країни. Тому важливо, щоб 
такий аналіз здійснювався в цілому по господарству, кожному підрозділу не тільки за підсумками року, 
де можливо, поквартально, й помісячно, щоб поточний виробничий процес був під постійним 
контролем, а висновки оперативного аналізу можна було б використовувати для коригування поточних 
господарських операцій. У зв’язку з цим, головна увага статистичного аналізу повинна приділятися 
виявленню закономірностей та потенційних резервів, особливо, визначенню чинників і шляхів 
підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в різних за формою і 
змістом підприємствах. 

При аналізі показників і розрахунках на перспективу важливе значення має застосування 
сучасних економічних та статистико-математичних методів з використанням технічних засобів. 
Підвищення рівня економічних показників сільськогосподарського виробництва – процес об’єктивний. 
Однак, міра дії його ефективності залежить від повноти і глибини пізнання та впровадження форм 
конкретного прояву цього процесу. Із зростанням економічної ефективності аграрного виробництва 
дедалі актуальнішою стає проблема розрахунку, обліку , аналізу та планування його показників [1; 2]. 

Суть поняття «ефективність виробництва» визначається як відношення одержаних результатів 
до затрат праці і засобів виробництва у матеріальному виробництві. З метою її оцінки та виміру 
застосовують критерії і різні економічні показники. Критерій ефективності – економічна категорія, 
специфічна для кожного способу виробництва, вибір якого не може бути довільним. У науковому 
розумінні критерій – це якість, властивість ефективності, що відображає найістотнішу суть, тобто є 
основним принципом оцінки. Показники ж ефективності характеризують її з кількісного боку. 

Ефективність виробництва – це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво 
вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох чинників – робочої сили, основних засобів, 
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предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з 
метою отримання певних споживчих вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. 
Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на 
однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одержати далеко не однакові за 
величиною результати. В такому випадку ведуть виробництво з різною ефективністю [3; 4]. 

Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, доцільно розрізняти такі види 
ефективності: технологічну, економічну і соціальну. Технологічна – це результат взаємодії чинників 
виробництва, що характеризує досягнуту продуктивність живих організмів, які використовуються у 
сільському господарстві. 

Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, 
за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. Соціальна ефективність – поняття, 
що відображає поліпшення соціальних умов життя людей. Вона є похідною від економічної 
ефективності. 

Проте, у вітчизняній практиці немає єдиного підходу до оцінки ефективності діяльності 
сільськогосподарського виробництва [5; 6]. Основні показники, що використовуються для аналізу 
результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, науковці поділяють на дві групи: 

- обсяги і вартість виробленої та реалізованої продукції; 
- ефективність діяльності господарюючих суб’єктів. 
До першої групи можна віднести такі показники: валова продукція, кінцева та чиста продукція. 

Найбільш поширеним з них є вартість валової продукції у постійних цінах минулого року, що дозволяє 
розраховувати ряд вартісних економічних показників для характеристики рівнів річної, денної та годинної 
продуктивності праці, фондовіддачі основних і оборотних засобів, фондомісткості виробництва, а також 
темпів зростання окремих показників у цілому по галузі (рослинництву і тваринництву), за окремими 
підприємствами і для дослідження тенденцій цих показників у часі й просторі [7; 8] (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Ефективність використання сільськогосподарських угідь у Тернопільській області 

 
Рік  2011 р. у % до 

Показники 
1990  2000  2010  2011  1990 р. 2010 р. 

Валова продукція-всього, млн. грн. 
у постійних цінах 2010 р.), у тому числі: 
продукція рослинництва 
продукція тваринництва 

9531,4 
5107,9 
4423,5 

5273,8 
3258,0 
2015,1 

5825,6 
3875,1 
1950,5 

7295,0 
5379,0 
1916,0 

76,5 
105,3 
43,3 

125,2 
138,8 
98,2 

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 1054,7 1030,1 959,9 959,4 90,9 99,9 
Валова продукція сільського господарства на 100 га 
сільськогосподарських угідь, тис. грн. 898,0 503,6 604,1 755,7 84,1 125,1 
Валова продукція рослинництва на 1 га 
сільськогосподарських угідь, грн. 4829 3163 4037 560,6 116,0 138,8 

Джерело: [7] 
 
Так, рівень ефективності використання землі можна оцінювати за валовою продукцією 

сільського господарства на 1 га сільськогосподарських угідь. У 2011 р. валова продукція на 1 га 
сільськогосподарських угідь збільшилася порівняно з 2010 р. на 25,1 %, однак порівняно з 1990 р. вона 
знизилася на 15,9 %. Такий спад ефективності використання сільськогосподарських угідь був 
спричинений різким скороченням поголів’я тварин і, відповідно, зменшенням вартості продукції 
тваринництва. Нажаль, ситуація у тваринництві є досить складною і в домогосподарствах населення. 
Для цієї категорії господарств, як і для сільськогосподарських підприємств також характерне 
скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва, проте, темпи такого скорочення є набагато 
нижчими (11,5 % у домогосподарствах населення і 46,0 % у сільськогосподарських підприємствах). 

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає у тому, щоб на кожну одиницю 
ресурсів (витрат) – трудових, матеріальних і фінансових – досягнути максимально можливого 
збільшення обсягу виробництва і прибутку (доходу) [9]. 

Таким чином, макроекономічним критерієм ефективності виробництва стає зростання 
продуктивності й суспільної праці, яке відображається в конкретних показниках ефективності виробничо-
господарської та будь-якої іншої діяльності суб’єктів господарювання. При формуванні системи показників 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання слід дотримуватися таких основних принципів: 

-  забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та системи конкретних показників 
ефективності діяльності; 

-  відображення ефективності використання кожного із видів застосовуваних ресурсів; 
-  можливості застосування показників ефективності до управління різними ланками 

виробництва на підприємстві; 
-  здійснення провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних 

резервів зростання ефективності виробничої діяльності. 
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На основі зазначених принципів побудована система показників ефективності виробництва, яка 
включає кілька груп: 

1) узагальнюючі показники ефективності виробництва; 
2) показник ефективності використання праці; 
3) показник ефективності використання виробничих засобів; 
4) показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів та інвестицій). 
У виробничій діяльності сільськогосподарських підприємств часто виокремлюють також 

ефективність застосовуваних і споживчих ресурсів як специфічні форми вияву загальної ефективності 
виробництва. 

Узагальнюючий показник ефективності застосовуваних ресурсів підприємства ( Езр ) 
розраховують за формулою: 

КпвпФобФозЧп

Vчп
Езр

×++
=

)(
,    (1) 

де Vчп  – обсяг чистої продукції підприємства; Чп  – чисельність працівників підприємства; 
Фоз  – середньорічний обсяг основних засобів; Фоб  – вартість оборотних засобів; Кпвп  – коефіцієнт 
повних витрат праці, що визначається на макрорівні як відношення чисельності працівників у сфері 
матеріального виробництва до обсягу створеного за розрахунковий рік національного доходу. 

 Узагальнюючим показником ефективності споживання ресурсів є показник витрат на одиницю 
товарної продукції, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво і збут товарів (рівень 
собівартості). 

 До узагальнюючих показників ефективності виробництва зараховують і показник частки 
приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, який розраховують за формулою: 

100)1( ×
∆
∆−=

Vв

Рз
Чінт ,      (2) 

де Чінт – частка приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва; Рз∆  – 
приріст застосовуваних ресурсів за певний період; Vв∆  – приріст обсягу виробництва продукції за цей 
же період (рік), %. 

 Загальногосподарський ефект використання одиниці продукції як узагальнюючий показник 
ефективності обчислюється як приріст чистого прибутку (доходу) за відрахуванням вартості придбаної 
продукції виробничо-технічного призначення [10]. 

 Висновки з даного дослідження. На даному етапі економічна ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств, зокрема, тваринницької продукції залишається низькою. Більшість 
сільськогосподарських підприємств Тернопільської області практично не отримують прибутків від своєї 
діяльності. Основними причинами цього є неефективне використання ресурсів через недосконалість 
технологій, а отже, й висока собівартість та низькі реалізаційні ціни на тваринницьку продукцію. 

 На нашу думку, необхідно впорядкувати процес державної підтримки діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, оскільки держава не виконує своїх зобов’язань перед 
сільськогосподарськими виробниками продукції та селом, зокрема. 

 Вважаємо за необхідне, удосконалити показники статистичної звітності, які б дозволяли 
здійснювати економіко-статистичний аналіз результатів діяльності сільськогосподарських підприємств 
не тільки у цілому та за галузями, а й з урахуванням спеціалізації агарних підприємств, як це 
практикується за кордоном. 

 Вирішення цієї проблеми сприятиме процесу подальшого удосконалення вітчизняної 
статистичної методології та створить підґрунтя для порівняння статистичних показників на 
міжнародному рівні. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКІВ  
МЕТОДОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 
Постановка проблеми. Сучасні ринкові умови діяльності підприємств та організацій 

вимагають створення ефективної банківської системи, яка повинна відповідати міжнародним 
стандартам та сприяти отриманню передових позицій розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання 
на світовій арені. Одним із визначальних критеріїв оцінки стану функціонування банківських установ є 
конкурентоспроможність.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та методологічні питання відносно 
конкурентоспроможності організацій розглядали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, зокрема: 
М.Ю. Портер, В.А. Виноруков, Р.А. Фатхутдінов, В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань та інші. Проте потребують 
більш детального вивчення особливості застосування комплексного підходу щодо оцінки 
конкурентоспроможності саме банківських установ, їх потенційних можливостей стосовно набуття 
зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг.  

Постановка завдання. Метою даного наукового дослідження стало системне вивчення 
сутності категорії «конкурентоспроможність», висвітлення результатів проведення оцінки 
конкурентоспроможності банків заснованої на теорії конкурентних переваг та визначення 
можливостей покращення результатів їх діяльності у динамічно змінюваному жорсткому 
конкурентному бізнес-середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес розвитку ринкової економіки 
характеризується нестабільністю як зовнішнього, так і внутрішнього організаційного середовища, що 
спричиняє змінюваність впливу порівнюваних конкурентних переваг суб`єктів кредитно-фінансового 
ринку на формування їх конкурентних позицій а це, у свою чергу, означає, що конкурентоспроможність 
банків, як і решти фінансових установ, є відносним поняттям. 

Виходячи з узагальнення досвіду трактування провідними вченими сутності поняття 
«конкурентоспроможність» [1; 2; 3; 4], нами запропоновано власні визначення вищезазначеного 
поняття стосовно банківської сфери, а саме: 

1. Конкурентоспроможність – це властивість, яка забезпечує можливість суб’єкту ринку – банку – 
успішно змагатися з іншими, відповідати головним вимогам ринку та задовольняти потреби споживачів. 

2. Конкурентоспроможність – це здатність банків боротися за прихильність споживача. 
3. Конкурентоспроможність – це сукупність властивостей (характеристик, зовнішніх та внутрішніх 

конкурентних переваг) певного банку, які забезпечують можливості тримати передові позиції, 
перемагати у конкурентній боротьбі та долати випробування ринку. 

                                           
∗ Науковий керівник: Розкошна О.А. – к.е.н., доцент 
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Отже, існують різні підходи до визначення суті та оцінки конкурентоспроможності організацій, 
тобто відсутня їх уніфікація. Кожна галузь економіки формує свою власну базу показників, які і 
визначатимуть конкурентоспроможність. До того ж, проблема щодо оцінки конкурентоспроможності 
зумовлена ще й тим, що в українських банках майже відсутні системність та комплексність стосовно 
визначення стану конкурентоспроможності та набору показників (критеріїв) її оцінки.  

Управління конкурентоспроможністю банку є досить складним процесом, який уособлює 
сукупність прийомів цілеспрямованого впливу, дій керівників щодо формування потужного потенціалу 
банківської установи та спрямування його на забезпечення можливостей банку стати одним із 
найбільш впливових суб’єктів на фінансовому ринку. 

До основних конкурентних переваг банку віднесені такі: кредитний портфель, клієнтська база, 
імідж банку, професійність менеджменту, готовність власників та керівництва рятувати банк, 
фінансова стійкість [5]. Проте можна додати ще деякі суттєві позитивні характеристики банківських 
установ, що також визначатимуть рівень їх конкурентоспроможності, а саме: наявність унікальних 
банківських продуктів, високий рівень кваліфікації банківського персоналу, чітка стратегії розвитку 
установи, велика кількість філій та представництв. 

Сучасна система управління банками повинна бути спроможною напрацювати та реалізувати 
новітні методики щодо оцінки їх конкурентоспроможності.  

Нами апробована на практиці методика оцінки конкурентоспроможності банківських установ, що 
базується на конкурентних перевагах банків, або на ключових факторах їх успіху чи 
конкурентоспроможності. Застосування вищезазначеної методики передбачає необхідність з’ясування 
фактичного стану наявності найбільш впливових конкурентів на ринку банківських послуг в Україні. У 
таблиці 1 за даними журналу «Економічна правда» представлений рейтинг найпотужніших 10 банків-
лідерів за такими конкурентними перевагами як: кредитний портфель, клієнтська база, імідж, 
професійність менеджменту, готовність власників та керівництва рятувати банк, фінансова стійкість[5]. 

Так, згідно таблиці 1 лідируючі позиції в Україні у 2011р. посідали наступні банки: ПАТ 
«Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ВТБ 
банк», ПАТ «ОТП банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ІНГ банк Україна», ПАТ «Сбєрбанк Росії», ПАТ 
«КІБ Креді Агріколь». Варіанти рівнів оцінювання банків представлені наступним чином: 10 – 
ідеальний стан розвитку, 9 – висока оцінка розвитку, 8 – оцінка «добре», 7 – стабільний розвиток, 6 – 
оцінка «задовільно», 5 – середній рівень розвитку, 4 – слабкі позиції, 3 – оцінка «незадовільно», 2 – 
жахливий стан, 1 – катастрофічний стан, 0 – нульовий варіант розвитку. 

Таблиця 1 
Рейтинг банків України за конкурентними перевагами у 2011р. 

 
Конкурентні переваги № 

з/п 
Назва банку 

Кредитний 
портфель 

Клієнт 
ська 
база 

Імідж Професійність 
менеджменту 

Готовність 
рятувати 
банк 

Фінансова 
стійкість 

Середня оцінка 
у рейтингу 

1. ПАТ «ІНГ банк 
Україна» 

6,83 6,83 7,33 7,50 6,83 7,67 7,07 – 
«стабільний» 

2. ПАТ «ВТБ банк» 5,50 6,17 7,00 7,33 8,67 7,33 7,06 - 
«стабільний» 

3. ПАТ «Приватбанк» 6,33 6,67 6,67 8,00 7,00 7,17 6,92 - 
«задовільний» 

4. ПАТ «Укрексімбанк» 5,67 6,33 6,33 6,83 9,40 6,50 6,87 - 
«задовільний» 

5. ПАТ «Райффайзен 
банк Аваль» 

4,67 6,67 7,50 7,33 7,83 6,83 6,69 - 
«задовільний» 

6. ПАТ «ОТП банк» 6,00 6,00 6,17 7,00 7,50 6,33 6,53 - 
«задовільний» 

7. ПАТ «Сбєрбанк 
Росії» 

5,33 5,33 6,17 6,17 8,67 6,33 6,46 - 
«задовільний» 

8. ПАТ 
«Промінвестбанк» 

5,00 6,33 5,33 6,83 8,67 6,17 6,44 - 
«задовільний» 

9. ПАТ «Укрсоцбанк» 4,83 6,17 6,50 7,17 7,83 6,17 6,42 – 
«задовільний» 

10. ПАТ «КІБ Креді 
Агріколь» 

7,00 6,50 6,50 6,67 6,00 6,33 6,41 – 
«задовільно» 

Джерело: [5] 
 
Згідно даних таблиці 1, ПАТ «ІНГ банк Україна» має найвищу оцінку розвитку на ринку 

фінансово-кредитних послуг, яка становить 7,07 із 10 балів, що означає стабільність функціонування 
банківської установи. Дещо нижчий рівень розвитку має ПАТ «ВТБ банк», відповідно середня оцінка 
його складає 7,06 балів, що також забезпечує характеристику «стабільний». Всі інші банки отримали 
оцінку рівня розвитку, яка відповідає позиції «задовільний». Найнижчий щабель у представленій 
десятці посідає ПАТ «Укрсоцбанк» (6,42 балів) та ПАТ «КІБ Креді Агріколь» (6,41 балів), які мають 
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оцінку «задовільний». Нажаль, жоден з представлених вище банків не здобув рівня оцінки: «ідеальний 
стан розвитку», «добре» чи «висока оцінка». 

Розглянемо більш детально характеристики банків у розрізі їх конкурентних переваг. Всі 
вищенаведені фінансово-кредитні установи мають найнижчу оцінку за такою конкурентною перевагою як 
стан формування кредитного портфелю. Відомо, що дана конкурентна перевага означає сукупність 
кредитів наданих банком з метою отримання доходів. Низький рівень оцінки кредитного портфелю 
свідчить про недостатню забезпеченість банків фінансовими ресурсами. Окрім того, даний показник 
визначає ще й ступінь розвитку та доходність банку. Так, дещо краще за інших, в сенсі більш вдалого 
управління кредитним портфелем, в Україні за показниками таблиці 1 функціонував ПАТ «КІБ Креді 
Агріколь». За даними фінансової звітності ПАТ «КІБ Креді Агріколь» 2011 р., нами проаналізовано його 
кредитний портфель в розрізі різновидів ризику [6]. Слід зазначити, що найбільшу питому вагу у 
загальному обсязі кредитного портфелю мають стандартні кредити (69,35 %). Це є позитивною 
тенденцією, оскільки проценти та суми боргу сплачуються вчасно, що значно зменшує ризики. Найбільшу 
частку нестандартних кредитів становлять кредити «під контролем» – 21,37 %. Позитивною тенденцією є й 
те, що найбільш ризикові кредити, а саме: сумнівні та безнадійні складають незначну питому вагу, 
відповідно – 1,39 та 3,39 % [6]. Для ефективного управління кредитним портфелем, а отже і для 
забезпечення конкурентоспроможності банку необхідно контролювати та упереджувати ризики, які можуть 
бути як у банків, так і у реальних споживачів банківських послуг, що фігурують на фінансовому ринку з 
приводу здійснення кредитних операцій. Керівництву банків потрібно регулярно проводити аналіз стану 
кредитного портфелю та значно покращувати перебіг операцій, особливо, з проблемними кредитами. 

Наступним етапом застосування методики оцінки конкурентоспроможності банків є аналіз такої 
конкурентної переваги як стан розвитку клієнтської бази, що визначається якістю обслуговування та 
ступенем задоволення потреб споживачів послугами та фінансовою стійкістю, тобто станом банку, 
який характеризується можливістю пристосуватися до будь-яких фінансових змін бізнес-середовища 
та достатністю майна для погашення зобов’язань. За даними таблиці 1 нами з’ясовано, що 
найпотужнішу клієнтську базу має ПАТ «ІНГ банк Україна», менш потужнішу – ПАТ «Сбєрбанк Росії». 
Проте відсутній уніфікований підхід щодо аналізу системи показників стосовно даної категорії переваг. 
Ми вважаємо, що аналіз вище зазначеної конкурентної переваги доцільно проводити за такими 
основними критеріями, як: надійність депозитних вкладів, оцінка відвідувачів порталу «Банки України», 
кількість банкоматів та клієнтів. Саме ці категорії найбільшою мірою і відзначатимуть потужність 
клієнтської бази. Слід зазначити, що найбільшою мірою оцінка клієнтської бази може бути 
представлена шляхом детального вивчення її за допомогою проведення соціологічних обстежень, бо 
саме вони сприятимуть забезпеченню отримання більш вірогідних даних. 

Особливої уваги потребує дослідження такої складової конкурентоспроможності банку, що 
потребує абсолютної чіткості та системності вивчення, як фінансова стійкість, наявність якої 
констатуватиме факт оптимізації використання фінансових ресурсів та ефективність прийняття 
управлінських рішень з фінансових питань. Нами з’ясовано, що ПАТ «ІНГ банк Україна» має найвищу 
оцінку за конкурентною перевагою «фінансова стійкість» – 7,67 балів (див. таблицю 1). Детальний 
аналіз даної ситуації та визначення факторів впливу на результати оцінки дозволять підтвердити 
результати проведеного рейтингу. 

Нами були розраховані та проаналізовані коефіцієнти фінансової стійкості за аналітичними даними 
ПАТ «ІНГ банк Україна», зокрема: платоспроможності, незалежності, фінансового важеля, які і визначили 
фінансово стійкий стан розвитку установи. Так, коефіцієнт платоспроможності вище вказаного банку 
віддзеркалює ситуацію того, що на 1 грн. вкладених коштів припадає 0,15 грн. власного капіталу. Значення 
коефіцієнту платоспроможності є вищим за нормативне (нормативне значення коефіцієнта має складати 
не менше ніж 0,04). Розрахунок коефіцієнту незалежності вище зазначеного банку, а відтак і його стійкості 
щодо кон'юнктурних змін на ринку здійснювався за допомогою аналізу відношення власного капіталу до 
зобов'язань банківської установи. Відомо, що капітал банку має на 25-30 % покривати зобов'язання, і 
реальне значення повинно бути меншим за нормативне (коефіцієнт незалежності ПАТ «ІНГ банк Україна» 
становить 0,18). Оптимальне значення коефіцієнта фінансового важеля, який є оберненим показником до 
коефіцієнта надійності і розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку має бути 
наближено до співвідношення 20 : 1. Проте, у нашому випадку останнє складає 5,32 : 1. Даний факт 
свідчить про те, що висока оцінка банку у фактичному рейтингу не завжди може констатувати його 
фінансову стійкість, оскільки він є кращим серед інших [7]. 

Наступним етапом аналізу конкурентоспроможності є вивчення та дослідження конкурентних 
переваг за якими банки отримали найвищі оцінки у загальному рейтингу, зокрема це: професійність 
менеджменту, імідж банку та готовність керівництва рятувати банк. Вищевказані конкурентні переваги 
можуть бути сформовані завдяки наявності ефективної системи управління банківської установи, яка 
має забезпечувати можливості виконання керівниками на високому професійному рівні таких 
універсальних функцій управління як: планування, організація, контроль, мотивація. 
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Розглянемо стан розвитку українських банків у контексті ефективності управління, професійності 
менеджменту. На рисунку 1 представлено рейтинг банків України: ПАТ «Приватбанк», ПАТ «ІНГ банк 
Україна», ПАТ «ВТБ банк» за конкурентною перевагою «професійність менеджменту». 

 

 
Рис. 1. Рейтинг банків з урахуванням конкурентної переваги 

 «професійність менеджменту» 
Джерело: [5] 
 
Згідно даних рисунка 1, найкращі позиції за професійністю менеджменту посідають ПАТ 

«Приватбанк» (8,0 бал. з оцінкою «добре»), ПАТ «ІНГ банк Україні (7,5 бал. з оцінкою «стабільний») та ПАТ 
«ВТБ банк» (7,33 бал. з оцінкою «стабільний»). Зазначені банки змогли не лише забезпечити ефективність 
управління, але й реалізувати на практиці свої стратегічні наміри, оскільки оцінки їх позицій за більшістю 
конкурентних переваг, і особливо за «професійністю менеджменту» є найвищими. Для більш детального 
аналізу доцільно розглянути деякі складові системи управління, що сприяли такому успіху. Основою 
діяльності вище вказаних банківських установ є Кодекс корпоративної етики працівників банку. Кожен 
співробітник має виконувати правила, що представлені у даному організаційно-розпорядчому документі. У 
таблиці 2 представлені ціннісні орієнтири системи управління банків (діяльності керівників та рядових 
виконавців банку), які були взяті із фактично діючих Кодексів корпоративної етики таких банків, як: ПАТ 
«ІНГ банк Україні», ПАТ «Приватбанк» [7; 8]. 

Таблиця 2 
Ціннісні орієнтири системи управління банків: ПАТ «ІНГ банк Україні», ПАТ «Приватбанк» 

 
Назва банку 

ПАТ «ІНГ банк Україні» ПАТ «Приватбанк» 
Ціннісні орієнтири системи 

управління банків відкритість для нових ідей, творчий підхід, 
ініціативність, клієнт в центрі уваги, щирість, 

завбачливість 

орієнтація на потреби клієнта, 
відповідальність, 

фінансова дисципліна, 
безконфліктність 

 
До зазначених у таблиці 2 цінностей, що сприяють ефективності управління, позитивності іміджу 

банку і, як результат – забезпеченню конкурентоспроможності, доцільно додати ще деякі, а саме: 
забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів, формування загальної мети і прагнення її 
досягти шляхом реалізації нових ідей та творчого підходу, корпоративний дух, постійне навчання 
персоналу, набуття передового досвіду, дисципліна та відповідальність. 

Окрім вищевикладеного, апробація представленої методики оцінки конкурентоспроможності 
банку передбачає дослідження такої конкурентної переваги як «готовність власників та керівництва 
рятувати банк». За нашими спостереженнями, власники та керівники банків готові до захисту своїх 
установ і мають такі можливості, що підкреслює важливість розвитку саме банківської сфери їх 
бізнесу, і як підтвердження наявності такої позитивної тенденції – майже всі банківські установи 
отримали високі оцінки за вказаними позиціями. Проте, слід зазначити, що визначення рівня даної 
переваги потребує доступу до закритої інформації, особливо тієї, що стосується аналізу фінансового 
стану материнських структур, а тому є припущення щодо суб’єктивності отриманих оцінок у таблиці 1 
відповідно вищезазначеної конкурентної переваги. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, нами був набутий досвід апробації методики 
дослідження конкурентоспроможності банків, що заснована на теорії конкурентних переваг і яка 
передбачає порівняння характеристик діяльності, насамперед, ефективно функціонуючих банків. 
Вважаємо, що конкурентні переваги, які стали основою у визначенні стану конкурентоспроможності 
доцільно представити у вигляді ключових факторів успіху банківських установ, орієнтація на які і 
забезпечуватиме високі результати їх діяльності. 
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ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. У сучасних умовах об'єктивно існує необхідність пошуку форм і 

методів забезпечення управлінських рішень результативною інформацією, яка може бути запорукою 
їх стабільності та ефективності в конкурентному ринковому середовищі. Тому, виходячи з 
вищеозначених умов, необхідно дослідити існуючі методики аналізу основної операційної діяльності 
та на основі розглянутих методик, сформувати єдину модель аналітичного дослідження основної 
операційної діяльності підприємства з урахуванням усіх факторів, що впливають на результати 
відтворювального процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам аналітичної оцінки основної 
операційної діяльності приділена значна увага у працях таких науковців як В.В. Ковальов, Є.В. Мних, 
Г.В. Савицька, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, С.І. Шкарабан та інші. Але, при цьому, можна 
відзначити, що незважаючи на значний науковий доробок, частина питань є недостатньо 
висвітленими, що зумовлює актуальність проведення досліджень у визначеному напрямку. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка оптимального складу параметричних 
показників у методиці оцінки основної операційної діяльності промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим завданням аналізу усіх аспектів 
функціонування підприємства виступає етап дослідження основної операційної діяльності, яка являє 
собою взаємопов’язаний комплекс господарських процесів: матеріально-технічне забезпечення, 
виробництво продукції, реалізація продукції та стратегічна оцінка умов формування інноваційного 
середовища. 

Багатоаспектність процесу основної операційної діяльності визначає різноманіття поглядів та 
підходів щодо методики проведення аналітичного дослідження, а, отже виникає потреба у 
ґрунтовному вивченні окремих авторських методик вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. 

В своїх роботах автори М.Г. Чумаченко, Г.В. Савицька, Т.Д. Костенко, Н.В. Тарасенко, 
Б.Є. Грабовецький [2; 4; 6; 9; 10] розглядають методику аналізу основної операційної діяльності у 
контексті процесів виробництва і реалізації продукції, товарів та послуг, тобто науковцями визначено 
такі основні напрями економічного аналізу: 

- оцінка якості складання та виконання виробничих планів (виробничої програми) підприємства; 
- визначення впливу чинників на виконання плану з виробництва продукції (товарів, робіт, 

послуг); 
- підрахунок резервів можливого збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції за 

рахунок застосування системи заходів організаційно-технічного характеру. 
Основний наголос у розроблених методиках аналізу зроблено на методику розрахунку 
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показників, які характеризують результати процесу виробництва: якість продукції, асортимент 
продукції, структура товарної продукції, брак у виробництві, обсяг реалізованої продукції. Розглядаючи 
виробничу діяльність як складову основної операційної діяльності, авторами не було враховано 
основні чинники, які безпосередньо впливають на формування виробничого потенціалу підприємства: 

- у контексті аналізу виробничої діяльності не приділяється увага аналізу забезпеченості 
виробничого процесу ресурсами для створення нового продукту, тобто аналітичні дослідження 
заготівельної діяльності (матеріально-технічного забезпечення) наводяться в розрізі використання 
матеріальних ресурсів. Такий аналіз є актуальним саме в розрізі аналізу основної операційної 
діяльності (виробництва продукції), оскільки від стану розвитку системи матеріально-технічного 
забезпечення підприємства залежать основні показники діяльності, що досліджуються у подальшому 
– ціна продукції, якість, асортимент, тобто цей процес є передумовою функціональної частини 
виробничого процесу; 

- наведена у роботі М.Г. Чумаченка [4] методика аналізу бракованої продукції зводиться до 
розрахунку питомої ваги виявлених непридатних виробів і при цьому не вказується на оцінку вартості 
поворотного браку за рахунок його реалізації як побічної продукції; 

- незначна увага приділена аналізу залишків незавершеного виробництва, які можна оцінити та 
проаналізувати не лише за динамікою за останні кілька періодів та за результатами інвентаризацій, 
але й через вплив таких факторів як: рівень накопичення витрат, тривалість циклу виготовлення 
окремих вузлів та деталей та інших чинників. Такий аналіз достатньо важливий, оскільки вказує на 
ступінь іммобілізації оборотних активів. 

Досліджуючи компоненти методики аналізу основної операційної діяльності, запропонованої 
А.Д. Шереметом [11], виокремлюємо такі завдання, які вирішуються в результаті аналізу: 

- оцінка динаміки і виконання плану за основними показниками обсягу, структури і якості 
продукції; 

- перевірка якості планових показників, їх напруженості та реальності; 
- оцінка чинників впливу на показники обсягу виробництва і реалізації; 
- розробка заходів по використанню резервів для підвищення темпів приросту продукції, її якості 

та асортименту. 
Проте у методиці аналізу основної операційної діяльності, викладеної А.Д. Шереметом [11] не 

враховано наступні основні аспекти: 
- не досліджується питання оцінки рівня освоєння нових видів продукції та їх вплив на загальний 

асортимент продукції та загальний обсяг реалізації підприємства; 
- поза увагою залишаються питання аналізу бракованої продукції та можливих шляхів 

скорочення питомої ваги непридатної продукції в загальному обсязі випущеної продукції, а також 
автором не досліджуються методика аналітичного дослідження реалізації продукції в контексті 
виконання або невиконання портфелю укладених угод з контрагентами на поставку продукції. 

Методичні підходи до аналізу основної операційної діяльності, описані В.В. Ковальовим та 
О.М. Волковою [5] передбачають виконання наступних завдань: 

- аналіз категорій продукції; 
- аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції; 
- аналіз продуктивності; 
- аналіз комплектності та ритмічності виробництва; 
- аналіз браку у виробництві. 
Аналіз наведених методичних підходів свідчить про такі недоліки: 
- відсутність методики розрахунку показників, що характеризують якість, структуру, сортність та 

асортимент випущеної продукції; 
- поза увагою залишився аналіз матеріально-технічного забезпечення виробничого процесу; 
- недостатньо розкрито методичні підходи до аналізу ринкового становища підприємства та 

конкурентоспроможності продукції на ринках збуту; 
- не висвітлено аспект щодо підвищення обсягів випущеної та реалізованої продукції за рахунок 

використання резервів, які можна виявити в результаті аналізу операційної діяльності. 
Наведені недоліки у своїй сукупності свідчать про недосконалість запропонованої методики 

В.В. Ковальовим та О.М. Волковою та вказують на неможливість її застосування в сучасних умовах 
господарювання, коли особливо важливу роль відіграє дія ринкових механізмів регулювання 
підприємницької діяльності. 

Зазначені недоліки вищевказаних методичних підходів до аналізу основної операційної 
діяльності свідчать частковий підхід до реалізації поставлених завдань для досягнення мети 
аналітичного дослідження. 

Розглядаючи методику аналізу основної операційної діяльності, що викладена А.І. Гінзбургом 
[1], яку він пропонує у контексті аналізу виробничого підприємництва, ми дійшли висновку, що автор 
пропонує вирішити такі основні завдання при проведенні аналізу: 
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- здійснити оцінку динаміки валової та товарної продукції в цілому і за елементами; 
- охарактеризувати динаміку асортименту, структури та якості продукції; 
- оцінити ритмічність випуску продукції. 
У цілому, запропонована методика відповідає принципу комплексності при аналізі основної 

операційної діяльності, але існує певна низка неточностей, які притаманні даній методиці, а саме: 
- відсутність характеристики інформаційної бази аналізу основної операційної діяльності 

підприємства, що свідчить про недотримання принципу повноти при формулюванні комплексної 
методики дослідження; 

- наявність недоліків у викладенні методики розрахунку показника асортиментності продукції, а 
саме невірний вибір проміжних даних для розрахунку результативного показника; 

- автором не приділяється увага системі маркетингових досліджень (маркетингового аналізу) 
суб’єкта господарювання, яка є необхідною передумовою початку процесу створення будь-якої 
продукції в умовах ринкового господарювання; 

- вказана методика аналізу основної операційної діяльності не передбачає застосування 
оперативних управлінських рішень за результатами аналізу, оскільки не охарактеризовано види 
резервів, які виявляються в ході проведення дослідження діяльності. 

Підходи до аналізу основної операційної діяльності, запропоновані В.І. Петровою [8] та 
С.Б. Барнгольц [3] підтверджують їх комплексність і дозволяють вирішувати такі завдання: 

- характеристика інформаційної бази аналізу основної операційної діяльності; 
- оцінка темпів виробництва валової та товарної продукції; 
- аналіз показників якості, сортності, асортименту продукції; 
- аналіз браку та незавершеного виробництва; 
- аналіз реалізації продукції; 
- розробка заходів по виявленню та мобілізації резервів, що виявлені за результатами 

проведеного аналізу. 
Єдиними недоліком вищезазначених методик є відсутність алгоритмів щодо аналізу ринкових 

позицій підприємства та конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку, але така ситуація 
пояснюється тим, що дані методики були розроблені за радянських часів, тобто за умов існування 
планової економіки та функціонування державного замовлення на всі види продукції та формування 
державними фінансовими органами основних якісних показників, що стосуються цін на продукцію та її 
якості, тобто потреби в аналізі ринку не існувало, оскільки не існувало ринку в повному сенсі цього 
поняття. 

Незважаючи на цей недолік, вказані методики аналізу основної операційної діяльності найбільш 
повно розкривають зміст процесу ґрунтовного дослідження та надають можливість для 
формулювання цілісної інформаційної бази, що слугує основою для прийняття управлінських рішень. 

Також недостатньо уваги у розглянутих методиках аналізу операційної діяльності приділено, в 
контексті інноваційного розвитку підприємства, аналізу інноваційних процесів та їх результатів. 

Враховуючи значну кількість критеріїв оцінки результатів процесу основної операційної 
діяльності підприємства, методику аналізу щодо такої діяльності можна розглядати у двох ракурсах, а 
саме – з позиції техніко-економічного аналізу, який досліджує основні процеси техніко-організаційного 
рівня на підприємстві та їх вплив на основну діяльність, а також з точки зору взаємозв’язків «обсяг 
виробництва – витрати – прибуток» (управлінського аналізу), тобто іншої складової методики 
комплексного аналітичного дослідження, яка забезпечує для прогнозування можливих змін у процесі 
функціонування підприємства, для визначення найоптимальніших шляхів розвитку господарського 
механізму. 

Ефективність операційного аналізу для розробки управлінських рішень визначається тим, що 
маркетингові дослідження, облік витрат, фінансовий аналіз і виробниче планування стають єдиним 
інструментом управління фінансами, що дозволяє проводити просте і ефективне моделювання 
впливу різних факторів на розмір прибутку, який отримує підприємство, а саме: 

- обсяг і структура виробництва і реалізації продукції; 
- склад і величина витрат (як змінних, так і постійних); 
- ціни на продукцію; 
- структурні зрушення в асортименті продукції [7]. 
Враховуючи основні компоненти управлінського та стратегічного аналізу, доцільно сформувати 

можливу схему аналізу основної операційної діяльності, що створить базис для вирішення тактичних 
та стратегічних задач підприємства та сприятиме інтенсифікації діяльності, а саме: 

1. Оцінка логістичної системи підприємства та проведення маркетингових досліджень 
конкурентного середовища (PEST-аналіз, SWOT-аналіз). 

2. Аналіз та характеристика основних параметрів основної операційної діяльності підприємства. 
3. Оцінка реінжинірингових процесів основної діяльності, що проводяться керівництвом та 

інноваційності виробничого процесу. 
4. Розробка тактичних заходів щодо реалізації програми розвитку та побудова стратегії ведення 
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основної операційної діяльності на основі оцінки результатів аналізу та прогнозних розрахунків. 
Висновки з даного дослідження. Таким чином, нами запропоновано, враховуючи досліджені 

методики аналізу основної операційної діяльності, виділяти ключові об’єкти, що враховують наявність 
аналізу функціонування інноваційного механізму промислового підприємства, на які буде спрямовано 
проведення аналітичного дослідження. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 
 

Постановка проблеми. З позиції розгляду малого підприємства як об’єкта економічної 
власності, головною метою діяльності даного суб’єкта для власника є здатність підприємства 
генерувати прибуток. Хоча, на перший погляд, така мета є досить простою і тривіальною, проте її 
досягнення потребує ґрунтовного аналізу підприємницької структури, виробничого процесу, системи 
управління підприємством і управління прибутком, зокрема.  

Загальновідомо, що малий бізнес функціонує на засадах самофінансування, тобто головним 
джерелом фінансових ресурсів є той таки прибуток, отриманий підприємством у попередньому 
періоді. І хоча, на перший погляд, така форма фінансування малого бізнесу є загально 
розповсюдженою, все ж таки, і у такому випадку можуть виникати певні ризики, як наприклад: ризик 
зв’язування реінвестованого прибутку у матеріальних запасах; зниження рентабельності капіталу; 
замороження прибутку в дебіторській заборгованості.  

Така ситуація виступає каталізатором та актуалізує дослідження механізму інноваційного 
управління прибутком малого підприємства з концепції економічної власності через призму 
забезпечення «перетворення» згенерованого підприємством прибутку в гроші, з одночасним 
забезпеченням фінансування його діяльності за рахунок цього ж прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі питанням управління 
підприємствами малого бізнесу уваги приділено достатньо. Цій проблематиці присвячені, зокрема, 
праці провідних учених України: О. Амоші, Б. Буркинського, В.Гейця, В. Гриньової, Л. Драгуна, 
В. Ткаченка, Р. Тяна, Б. Холода, М. Чумаченка; а також зарубіжних: І. Ансоффа, Г. Бірмана, Ю. Блеха, 
П. Друкера, Н. Ільїна, Я. Мелкумова, В. Шахназарова, Й. Шумпетера та інших. 

Проблеми стратегічного управління малим та середнім бізнесом аналізувались у роботах 
З. Варналія, Л. Воротіної, Л. Громяка, М. Долішнього, Ю. Клочка, Л. Мельника, С. Мочерного, 
Ю. Ніколенка, С. Реверчука, В. Сизоненка, А. Чухна. 

У свою чергу, дослідженню економіко-математичних методів і моделей у сфері управління 
підприємствами малого бізнесу приділялась увага таких науковців як Іващука О., Кулаїчева О., 
Замкова О., Черняка О., Ящука Д. та ін. Однак, попри актуальність згаданої проблематики, наявні 
публікації недостатньо висвітлюють дані питання, що зумовлює подальше вдосконалення наукових 
підходів у цій площині. 

Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження економіко-математичного 
моделювання реалізації функції економічної власності у малому бізнесі. 

1. Виклад основного матеріалу дослідження. В контексті дослідження доречно нагадати 
основні положення теорії обмежень (Thеory of Constrains), котрі будуть покладені нами в основу 
розробки моделі реалізації функції економічної власності в малому бізнесі, яка може вважатися і 
моделлю управління прибутком. Перші положення вищезгаданої теорії були розроблені Е. Голдратом 
і Дж. Коксом у 1986 р. [8]. 

Основне положення, котре ми поклали у розробку моделі – в процесі функціонування певної 
економічної системи відбувається взаємодія взаємопов’язаних елементів, результат роботи кожного з 
яких впливає на інші елементи, і в кінцевому результаті впливає на досягнення мети.  

Ще одне досить конструктивне положення теорії обмежень це необхідність встановлення 
певних обмежень (верхніх і нижніх меж – Bоttlе nеck) для показників діяльності в рамках економічної 
бізнес-системи. Це передбачає знаходження ключової, слабкої чи слабо прогнозованої ланки у бізнес 
ланцюгу і управління нею. Тобто певний показник повинен коливатись у встановлених допустимих 



  
  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА   

 

 350 

межах. Саме у теорії обмежень практикується використання такого показника для підготовки 
найкращого управлінського рішення. 

Наступне досить суттєве для власника-керівника підприємства положення цієї теорії – прибуток, що 
отримується власником, повинен бути співставним з інвестованим у підприємство капіталом. Але, з іншого 
боку, наявність прибутку від діяльності малого бізнесу не гарантує достатніх коштів для рефінансування і 
отримання особистого прибутку власника. Тобто постає питання – як забезпечити подвійну мету діяльності 
малого бізнесу, котра випливає з концепції економічної власності, а саме – яку частку прибутку 
підприємства малого бізнесу можна вилучати на власне споживання і при яких умовах? Для яких 
показників діяльності малого бізнесу і які саме межі повинні бути встановлені, яким чином їх визначити? 

Отже, змоделюємо вищезазначену ситуацію. Нехай V0 – вартість активів малого підприємства в 
теперішній момент часу t=0, V1 – теперішня зведена вартість активів підприємства через певний 
період (часу; як правило рік) діяльності. 

Зрозуміло що, якщо діяльність підприємства успішна, то: 
 V1>V0, (1) 
а його прибуток П1 за рік становитиме : 
 П1=V1 – V0 (2) 
 
Через k позначимо відношення теперішньої зведеної вартості річного прибутку до початкової 

вартості активів V0, тобто коефіцієнт використання активів: 

 

0

1

V

П
k = , (3) 

при чому k > 0 з урахуванням умов (1) та (2). Нам необхідно визначити допустимі межі 
відношення теперішньої зведеної вартості річного прибутку до початкової вартості активів малого 
бізнесу з метою максимізації прибутку від діяльності. Це означає, що нам потрібно визначити межі 
коливання, згідно теорії обмежень для цільового показника − відношення теперішньої зведеної 
вартості річного прибутку до початкової вартості активів малого бізнесу (коефіцієнта використання 
активів) і знайти умови оптимальних управлінських рішень для власника. 

Формулу (3) запишемо у вигляді: 
 

01 kVП =   (4) 

Підставивши у ліву частину формули (4) формулу (2), отримаємо рівність: 
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,

VkV

kVVV

+=
=−   (5) 

У кінці періоду (року) діяльності підприємства власник приймає рішення (тактичне) про 
використання прибутку. Можливі наступні варіанти рішення: 

1) весь прибуток вилучається з метою споживання; 
2) весь прибуток спрямовується на розвиток підприємства; 
3) частина прибутку вилучається, а частина спрямовується на розвиток. 
Вибір варіанту рішення, а у випадку вибору третього варіанту вибір відповідної частини прибутку 

повинен бути підпорядкований довгостроковій цілі діяльності підприємства, отже і загальній стратегії 
досягнення загальної мети. 

У випадку, якщо підприємство є лише частиною економічної власності та за матрицею БКГ є 
“дійною коровою”, то звичайно ж прийнятнішим є перший варіант рішення, але у випадку, коли 
підприємство є уособленням всієї економічної власності індивіда такий варіант менш прийнятний. У 
випадку вибору другого варіанту рішення не буде забезпечено отримання особистого прибутку 
власника, що як зазначалось вище є вираженням ефективного управління економічною власністю. 
Коефіцієнт використання активів є прийнятним цільовим показником в даній ситуації, оскільки 
повністю вписується в запропоновані нами підходи до побудови стратегій управління економічною 
власністю. Позначимо через V1n вартість активів підприємства через один період діяльності після 
прийняття і виконання рішення про використання прибутку на особисте споживання. 

Зокрема, якщо буде прийнятий перший варіант рішення, то 

 01 VV n = , (6) 

тобто вартість активів підприємства не зміниться порівняно з теперішньою. 
При виборі другого варіанту рішення, а саме про спрямування всього прибутку на розвиток 

бізнесу виконується рівність: 

 11 VV n =  (7) 

У першому випадку прибуток, спрямований на споживання П1с збігається з П1: 

 11 ПП
с

= , (8) 
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а в другому: 

 01 =
с

П . (9) 

При виборі третьої альтернативи розмір П1с залежить від частки x, спрямованої на споживання, 
де:  

 10 << x , (10) 
при цьому виконується формула: 

 11 xПП
с

= . (11) 

Вартість активів підприємства V1n після вилучення прибутку П1с виражається формулою:  

 
сn ПVV 111 −=   (12) 

Підставивши у формулу (12) формулу (11), отримаємо: 

 111 xПVV n −=   (13) 

 
Крім наведених вище, еквівалентних між собою формул (12) та (13), отримаємо інші. Зокрема, 

якщо у формулу (13) підставити значення V1 за формулою (5), матимемо: 

 101 )1( xПVkV n −+=   (14) 

Ще одну формулу для вираження V1n отримаємо, підставивши у формулу (13) значення П1: 

 011 xkVVV n −= . (15) 

Якщо крім того, у формулу (15) підставити вираз (5), то отримаємо 001 )1( xkVVkV n −+= , 

або після спрощення: 

 ))1(1(01 xkVV n −+= . (16) 

Розглянемо тепер стратегічну мету, яка полягає в отриманні максимально можливого прибутку 
за два роки. Для цього припустимо, що коефіцієнт використання активів малого підприємства є не 
змінним і у другому періоді діяльності тобто, прибуток П2 за другий рік діяльності підприємства буде 
пропорційний до вартості активів підприємства V1n станом на початок другого року з тим самим 
коефіцієнтом пропорційності k, що виражається формулою (3), так що виконуватиметься рівність: 

 nkVП 12 = . (17) 

Зрозуміло, що для реалізації такої мети весь прибуток П2 повинен бути вилучений (це випливає 

з самого визначення), тобто 22 ПП
с

= . 

Поставлена мета, у математичних термінах означає, що максимізації підлягає сума прибутків 
П1с і П2: 

 max21 →+= ППS
с

 . (18) 

При виборі рішення про вилучення отриманого всього прибутку на особисте споживання за 
формулою (8) сумарний прибуток S за два роки становитиме: 

 21 ППS += . (19) 

З урахуванням формули (4) вираз (19) набуває значення: 
 

 20 ПkVS += , (20) 

а з врахуванням формули (17) прибуток (20) записуємо у вигляді: 

 nkVkVS 10 +=  (21) 

Підставивши у формулі (21) значення V1n за формулою (12), отримаємо: 

 )( 110 с
ПVkkVS −+= . (22) 

З урахуванням того, що відповідно до розглядуваного варіанту рішення величина П1с збігається 
з П1, з формули (22) отримуємо: 

 )( 110 ПVkkVS −+= .  

З останньої формули на основі рівності отримуємо: 

 02kVS =   (23) 

При виборі рішення про спрямування всього прибутку у діяльність малого підприємства 
сумарний прибуток за два роки його діяльності S з урахуванням рівності збігається з прибутком за 
другий рік його діяльності: 

 2ПS =   (24) 



  
  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА   

 

 352 

Формулу (24) з урахуванням рівності (17) запишемо у вигляді: 

 nkVS 1= , 

або додатково, враховуючи рівність (7), 

 1kVS = . (25) 

Підставивши вираз (25) у формулу (15), отримаємо: 

 ( ) 01 VkkS += . (26) 

Порівняємо тепер сумарний прибуток за два роки діяльності (26) з прибутком за два роки у 
випадку вибору рішення про вилучення всього отриманого прибутку на особисте споживання (23): 

 12)1( 2
00 >⇒>⇒>+ kkkkVVkk  (27) 

Отже, другий варіант рішення кращий від першого, якщо коефіцієнт використання активів 
більший від одиниці. Але при більш реалістичному припущенні k<1 кращим буде перший варіант 
рішення. 

Знайдемо тепер прибуток S при виборі третього варіанту рішення тобто рішення про вилучення 
частини прибутку і спрямування іншої частини на розвиток підприємства. Оскільки цей прибуток 
залежить від частки прибутку спрямованої на споживання − x, то позначатимемо його через S(x): 

 2121)( ПxПППxS
с

+=+=   (28) 

Підставивши у (28) формулу (4), матимемо: 

 20)( ПxkVxS += . 

З урахуванням формули (17) остання формула набирає вигляду: 

 nkVxkVxS 10)( += . (29) 

Поєднуючи формули (29) та (16), виразимо S(x) через x, V0 та k: 

 )).1(1()( 00 xkkVxkVxS −++=  (30) 

Прибуток за формулою (30) є лінійною функцією від x, яка може бути або монотонно 
зростаючою, або монотонно спадною в залежності від значення коефіцієнта біля аргументу x. Тому 
формулу (30) запишемо у зручнішому вигляді: 

 ).()()( 2
0

2
0 kkVxkkVxS ++−=   (31) 

Отже, якщо 0)( 2 >− kk , що можливо при k<1, то функція прибутку (31) монотонно зростає: 

21
2

0
2

0
2

01
2

0 )()()()( xxkkVxkkVkkVxkkV <⇔++−<++− . 

і при спрямуванні x (частки прибутку реінвестованого у розвиток) до найбільшого можливого 

значення 1 прямує до величини )2( 0kV : 

 
0

1
2)( kVxS

x →
→ .  (32) 

Як показує формула (32), у цьому випадку прибуток прямує до значення (23), яке отримане при 
першому варіанті розв’язання. 

Отже, можна зробити висновок, що при плануванні максимізації прибутку за два роки діяльності 
підприємства, часткове вкладення прибутку за перший рік роботи у розвиток підприємства є 
недоцільним. 

Виникає питання, чи можна цей висновок перенести на більш довгострокову ціль максимізації 
прибутку. Розглянемо випадок трьох періодів діяльності підприємства )3( −n . Якщо в кінці першого і 

другого року діяльності підприємства буде застосовано перший варіант рішення, то сумарний 
прибуток за три роки виразиться формулою: 

 03kVS = . (33) 

Формули (23) при 2=n  та (33) при 3=n  можна узагальнити на загальну кількість періодів n: 

 0nkVS = . (34) 

Якщо два роки підряд застосовувати даний варіант рішення, то прибуток за третій рік діяльності 
виразиться формулою: 

2
0

3
0 )1()1( kVkVS +−+=

, 
або 

 
2

0 )1( kkVS +=  (35) 
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Формулу (35) можна узагальнити на довільну кількість періодів n: 

 
1

0 )1( −+= nkkVS . (36) 

З’ясуємо тепер, за якої умови прибуток (35) перевищує прибуток за три роки діяльності за 
формулою (33): 

 73,0133)1(3)1( 2
0

2
0 ≈−>⇒>+⇒>+ kkkVkkV . (37) 

При 13 −>k  пріоритетнішим буде подвійне вилучення прибутку, ніж подвійне спрямування 
прибутку на розвиток підприємства. 

Аналогічно можна порівняти прибутки за n періодів: 

 1)1()1( 1

1
11

000 −>⇒+<⇒+< −−− nnn nkknkkVVnk . (38) 

Якщо наприклад, 5=n , то умова (38) набуває виду: 495.0154 ≈−>k , 

                   а при 10=n : 292.01109 ≈−>k . 
Якщо буде прийняте рішення про вилучення для споживання частини прибутку x, причому 

однакової як після першого і після другого року діяльності підприємства, то сумарний прибуток на 
споживання за три роки обчислюється за формулою: 

 =++=++= nnсс
kVxkVxkVПППxS 210321)(  

 ( )( ) 2
000 ))1(1(11 xkxkVxkxkVxkV −++−++= . (39) 

Якщо у формулу (39) підставити значення 1=x , то отримаємо 03kVS(1) = , 

тобто формулу (33), а якщо у (39) підставити 0=x , то отримаємо  
2

0 )1()0( kkVS += ,  

тобто формулу (35), що означає узгодженість третього варіанту рішення з першим та другим при 
відповідних значеннях параметру x.  

Відмінність прибутку (39) при 3=n  від прибутку (31) при 2=n  полягає у нелінійності функції 
(39) щодо x. 

Для подальшого аналізу формулу (39) залишимо у наступному вигляді: 

 [ ]2222
0 )1()22()()( kkkxkkxkVxS ++−−+−=   (40) 

Щоб знайти точку екстремуму функції (40), обчислимо її похідну: 

( )22
0 22)(2)( kkkkxkVxS −−+−=′

, 
прирівняємо отриману похідну до нуля: 

 ( ) 022)(2 22
0 =−−+− kkkkxkV   (41) 

і розв’яжемо рівняння (41) щодо x 

 
)(2

22
2

2

kk

kk
x

−
−−=   (42) 

Для того, щоб значення x за формулою (42) було точкою максимуму функції, потрібно, щоб 

похідна другого порядку )(xS ′′  була від’ємною: 

 ( ) 02)( 2
0 <−=′′ kkkVxS . (43) 

Умова (43) виконується, якщо k менше від одиниці )1( <k . 

Вважаючи, що умова (43) виконується, знайдемо умови, за яких вираз (42) знаходиться в межах 
від нуля до одиниці відповідно до припущення про третій варіант рішення використання прибутку: 

 ( ) 1
2

22
0 2

2

<
−
−−<

kk

kk
. (44) 

Розв’яжемо спочатку ліву частину подвійної нерівності (44) 

 0
)(2

22
2

2

>
−
−−

kk

kk   (45) 

Оскільки виконується умова (43), тобто знаменник в лівій частині нерівності (45) додатний: 

0)(2 2 >− kk , то нерівність (45) виконується, якщо і чисельник додатний: 
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 022 2 >−− kk . (46) 
Нерівність (46) еквівалентна наступній 

 022 2 <−+ kk . (47) 
Загальний розв’язок нерівності (47) 

 
4

117

4

117 −<<−−
k   

при врахуванні умови 0>k  зведеться до інтервалу: 781.0
4

117
0 ≈−<< k  

Розв’яжемо тепер другу частину подвійної нерівності (44): 

1
)(2

22
2

2

<
−
−−

kk

kk , 

22 2222 kkkk −<−−  при 1<k , 23 >k ; 
3
2>k  

Отже, формула (42) надає максимального значення прибутку )(xS  за умови: 

 
4

117
3
2 −<< k   (48) 

У табл. 1 подано числові результати моделювання розміру прибутку S за формулою (40) для різних 
значень k з діапазону (48) та порівняння цього прибутку з прибутком, який міг би бути отриманий при 
послідовному застосуванні першого варіанту рішення, тобто вилучення всього прибутку на особисте 

споживання при умовній вартості активів малого підприємства 1000000 =V  грн. 

Таблиця 1 
Порівняння результатів прийняття рішень щодо використання прибутку власником 

підприємства 
 

k, коефіцієнт використання 
активів S(x) max (грн.) 3kV0 (грн.) Абсолютна перевага (грн.) Відносна 

перевага 
0,674 20 2320,22 20 2280,22 40,00 0,02% 

0,682 20 4720,81 20 4560,44 160,37 0,08% 

0,689 20 7220,40 20 6840,66 370,74 0,18% 

0,697 20 9810,66 20 9120,88 680,78 0,33% 

0,781 21 2510,3 21 1410,10 1100,24 0,52% 

0,705 21 5320,26 21 3690,32 162,94 0,76% 

0,712 21 8520,34 21 5970,54 2270,80 1,05% 

0,720 22 1310,60 21 8250,76 3050,84 1,40% 

0,728 22 4520,18 22 0530,98 3980,20 1,81% 

0,735 22 7880,34 22 2820,19 5060,14 2,27% 

0,743 23 1410,51 22 5100,41 6390,09 2,80% 

0,75 23 5130,29 22 7380,63 7740,66 3,41% 

0,758 23 9050,50 22 9660,85 9380,65 4,09% 

0,766 24 3200,19 23 1950,07 11250,12 4,85% 

0,773 24 7590,71 23 4230,29 13360,41 5,71% 

Джерело: Розраховано автором за допомогою електронних таблиць MS Еxcеl 
 
З наведених у табл. 1. даних бачимо, що використання такого варіанту рішень в управлінні 

прибутком, коли частина прибутку вилучається, а частина спрямовується на розвиток та фінансування 
діяльності підприємства малого бізнесу дає абсолютну перевагу майже 6% за умови коли коефіцієнт 
використання активів дорівнює 0,77. Окрім того, проведене моделювання дає змогу стверджувати, що 
для забезпечення отримання особистого прибутку власника та прибутку на реінвестування в бізнес 
коефіцієнт використання активів підприємства малого бізнесу повинен коливатися в межах від 0,67 до 
0,77. Узагальнимо вище висвітлену модель. Для n періодів загальна сума довгострокового прибутку 
рівна сумі вартостей активів Vt і прибутку П. З врахуванням (4) запишемо: 

 )()()1( ttt kVVV +=+   (49) 
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У випадку, коли коефіцієнт пропорційності прибутку до вартості активів однаковий протягом n-
періодів, вилучимо з формули (49) прибуток на споживання і отримаємо для n періодів (шляхом 

нескладних перетворень), з врахуванням kq <≤0 : 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ;1;1;1
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Підсумовуючи вартість активів у n-му періоді і вилучені прибутки за ці n– періодів, отримаємо 
цільову функцію, яку потрібно максимізувати, а саме: 

 ( )=−+++−+++−+=+= −1
00 )1(...)1(1)1( nn

nn qkqkqVqkVПVS  
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)1(  (50) 

 
Введемо наступні позначення: 

αβ=q ; 10 <α< ;  α−=β 1 ; 

де:  
α – частина прибутку що вилучається на особисте споживання; 
β – частина прибутку що йде на розвиток підприємства. 
Тоді: 
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Після спрощення формула набуває остаточного вигляду: 

 








+

β
−β+= 1

1)1(
0

nk
VS .  (51) 

Для знаходження її максимуму прирівняємо похідну до нуля. 

[ ] 01)1()1( 1
2
0 =+β+−β+β

β
=′ −

β
nn kknk

V
S . 

Оскільки, для n розв’язати це рівняння точними методами не можливо, розглянемо випадок n=2: 

[ ] [ ] 2
0

2222
2

02
2

0 2221)1()1(2 kVkkkk
V

kkk
V

S =−−+=++−+=′ ββββ
β

βββ
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Отже при 2=n  точки максимуму для функції (51) не існує.  

Випадок 3=n : 

[ ] 0321)1()1(3 223332
2
0 >ββ=+β+−β+β

β
=′

β kkkkk
V

S  

отже при 3=n  , максимуму теж не існує. 
Висновки з даного дослідження. Дане узагальнення моделі дає нам змогу зробити досить 

важливі висновки, а саме: 
- у проміжних (значень) варіантів максимуму функції (51) не існує, а це означає, що прибуток на 

споживання можна вилучати постійно, що повністю узгоджується з основним положенням ефективної 
реалізації економічної власності про те що, прибуток має забезпечувати якісне розширене відтворення 
підприємця, який керує підприємством, членів його сім’ї, а також розширене відтворення підприємств; 

- максимум прибутку не може бути досягнутий у випадку коли коефіцієнт використання активів 
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малого підприємства є постійним протягом всіх періодів діяльності підприємства. Це свідчить про те, 
що малому підприємству для досягнення максимуму можливого прибутку необхідно нарощувати 
вартість активів (як вартість економічної власності).  

Розроблена нами модель та її узагальнення окреслюють і такий перспективний і не достатньо 
досліджений нині напрям досліджень у галузі фінансового менеджменту, як оптимізація частки 
реінвестованого прибутку. 

Отримана нами формула (48) є обмеженням для цільового показника управління малим 
підприємством з позиції економічної власності − коефіцієнта використання активів, згідно з теорією 
обмежень. 

Основним критерієм, на основі якого власники-підприємці мають приймати рішення про 
реінвестування певної частки прибутку та використання іншої частки на особисте споживання 
власника, є відношення теперішньої зведеної вартості річного прибутку до початкової вартості активів 
підприємства малого бізнесу − коефіцієнта використання активів малого підприємства у системі 
управління економічною вартістю. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
Постановка проблеми. Обсяги фінансування освіти, охорони здоров’я та інших галузей 

бюджетної сфери, які забезпечуються в сучасних умовах, є переконливим свідченням необхідності 
зміни вимог до системи обліку, як інформаційного джерела прийняття управлінських рішень. Сутність 
інноваційних підходів з розглянутої проблематики полягає у забезпеченні формування системи обліку 
не тільки орієнтованої на запити контролюючих органів (в тому числі Державного казначейства та його 
відділень), але й на забезпечення оптимізації діяльності установ, що фінансуються з бюджету. 
Оптимізаційний підхід стає все актуальнішим в умовах дефіциту фінансових і матеріальних ресурсів, а 
тому розширюються можливості його застосування, в тому числі через призму системи обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика удосконалення підходів до обліково-
аналітичного забезпечення формування кошторисів і фінансування бюджетних установ в останні роки 
достатньо широко досліджується науковцями. Зокрема, ці питання розглядають у своїх працях 
Гуцайлюк Л.О. [2], Заячківська О.В. [4] , Клименко О.М. [7] , Монаєнко А.О. [8], Фрич Р.І. [11] та ряд 
інших. Проте, рекомендації щодо шляхів подолання існуючих недоліків, в основному, базуються на 
удосконаленні системи документального та рахункового забезпечення процесу фінансування. 
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Зважаючи ж на рівень ресурсного дефіциту, в сучасних умовах актуалізується підхід, який би 
базувався на розробці оптимізаційних моделей, здатних забезпечити підвищення ефективності 
формування й використання фінансових і інших видів ресурсів бюджетних установ. 

Постановка завдання. Метою написання статті виступає розвиток теоретичних засад і 
формування практичних рекомендацій щодо формування більш досконалої моделі системи обліку 
фінансового забезпечення бюджетних установ галузі вищої освіти та охорони здоров’я. Для забезпечення 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: обґрунтувати доцільність застосування 
нового підходу до розрахунку вихідних базових показників, які лежать в основі встановлення обсягів 
фінансового забезпечення та розробити пропозиції щодо переліку відповідної облікової документації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес формування більш досконалої системи 
обліку на базі моделювання у вітчизняній науці представлений у дослідженнях Євдокимова В.В. Ним було 
теоретично обґрунтовано застосування моделювання як інструменту розвитку бухгалтерського обліку, 
виявлено принципи його практичної реалізації за умов комп’ютеризації облікового процесу. Науковцем 
наведено універсальну модель облікової системи підприємства на базі сучасних комп’ютерних технологій 
з метою відображення основних зв’язків між елементами цієї системи, розроблено методику моделювання 
господарських процесів та надано практичні рекомендації з його реалізації цього процесу [6, с. 3-4]. Такий 
підхід до розгляду обліку як інформаційної системи прийняття управлінських рішень через призму 
моделювання його процесів відповідає сучасним вимогам менеджменту та створює передумови для 
оптимізації діяльності суб’єктів господарювання. Проте специфіка бюджетних установ у даному науковому 
дослідженні не розглянута. Це не можна вважати недоліком, адже вибір бази дослідження не може 
включати різнорідні за сутністю, метою і результатом діяльності суб’єкти діяльності. Проте розгляд такого 
напряму удосконалення обліку в бюджетних установах як його моделювання, дійсно надзвичайно 
актуальний. 

Стосовно фінансового забезпечення, як першого та найбільш вагомого об’єкта обліку 
моделювальні процеси мають охоплювати: 

- формування, розгляд і затвердження кошторису (особливо в частині здійснення попередніх 
розрахунків обсягів видатків); 

- оцінку впливу часових розривів у фінансуванні на ефективність, здійснюваної на основі нових 
методологічних підходів. 

У першому випадку можливим обмежувальним чинником виступає сувора регламентація 
процесу й порядку розробки кошторису – головного документа, який служить для обґрунтування 
обсягів фінансування бюджетних установ. Тому варто на даному етапі розвитку національної 
економіки прагнути до досягнення оптимізації показників фінансового забезпечення, що можливе 
завдяки удосконаленню підходів до їх вибору та розрахунку. Друга складова може мати більш широкі 
межі оскільки сучасна система обліку бюджетних установ фактично не включає в себе елементи, 
здатні забезпечувати оптимізацію на базі оцінки впливу тих чи інших чинників. Формування більш 
досконалої та ефективної системи обліку фінансового забезпечення доцільно здійснювати з 
урахуванням існуючої вихідної бази, взявши з неї весь доцільний інформаційний потенціал і 
доповнюючи її новими складовими (елементами). Оскільки система обліку відноситься до складних 
інформаційних систем, то для побудови більш прогресивної її моделі (моделей), необхідно 
використовувати системний підхід [1; 12; 13 та ін.]. Застосування його принципів дає можливість 
вирішити проблему побудови складної системи із урахуванням усіх факторів пропорційно їх 
значимості, на всіх етапах дослідження системи та побудови її моделей [3, с. 322].  

У процесі проектування складних систем (а облік є саме такою системою) та моделювання їх 
елементів і функціональних модулів виконується кілька етапів [9, с. 321]. У нашому випадку структурно 
процес створення більш досконалої системи обліку включатиме в себе 5 етапів (рис. 1).  

Дослідження недоліків існуючого підходу до планування й складання кошторису, яке варто 
провести на першому етапі, дозволить сформувати рекомендації, спрямовані на вирішення 
проблемних аспектів і визначити можливості їхнього усунення.  

Найбільш уживаними, як свідчить дослідження рекомендацій щодо показників, які слід 
використовувати для визначення обсягів витрат по обраних галузях є середньорічна кількість: ліжок і 
їхній оборот, відвідувань поліклініки, студентів/учнів, посадових окладів, штатних одиниць тощо [5]. 

 Окрім цього, при розрахунку планових показників кошторису по кожному із вищеназваних 
показників (як і усіх інших) враховується середня планова величина видатків: 

∑
=

=

n

i
iX

n τ
χµ 1  ,                                                          (1) 

xµ  – обсяг фінансування, 

 Хі – фінансування в і-й період, обраний за основу розрахунку 
Графічно такий підхід свідчить про досить значні похибки, які негативно позначаються на 

збалансованості діяльності, її результатах і якості наданих послуг бюджетними установами (рис. 2). 
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Рис. 1. Етапи моделювання системи обліку фінансового забезпечення 
Джерело: розроблено автором 
 

 
Рис. 2. Графічне зображення результату обчислення обсягу фінансування на базі 

використання середніх величин 
Джерело: розроблено автором 
 

Штрихова лінія ( xµ ) на рис. 2 відображає обсяг фінансування бюджетної установи, який має 

бути обґрунтований у кошторисі. Фактичні потреби в фінансовому забезпеченні, як правило, не 

і 

xµ  

Хі 

 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІV етап 

V етап 

Оцінка вихідної облікової бази 

1) моніторинг існуючих облікових показників: виявлення складових для забезпечення розрахунку 
можливостей оптимізації діяльності;  
2) формування переліку показників (або пропозицій з удосконалення існуючих), опис формул 
для їхнього обчислення, форм представлення та розробка обґрунтувань доцільності їхнього 
використання для подання вищестоящим органам; (система документування). (1)  

 Формування логіко-структурної схеми моделі обліку 

1) встановлення між елементних (в т.ч. комунікативних) взаємозв’язків нових та існуючих 
складових системи обліку  
2) побудова блок-схеми формування показників і системи документування розрахунків до кошторису. (2)  

1) розробка форм документації для здійснення планових розрахунків видатків бюджетної 
установи за кодами економічної класифікації; 
2) оцінка результатів здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію показників кошторису та 
формування висновків з їх обґрунтування. (3)  

Розробка системи документального забезпечення показників оптимізаційного спрямування 

Формування бази результатів оптимізації 

1) побудова епюр планових і фактичних показників кошторису та їхній аналіз; 
2) обчислення результатів виконання кошторису та формування висновків; 
3) формування загального звіту з оптимізації та пропозицій щодо подальшого удосконалення 
вихідної і результатної бази даних. (4)  

Організація контролю результатів 

1) забезпечення подання інформації контролюючим органам і посадовим особам; 
2) формування розпоряджень за результатами контролю. (5)  

І етап 
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співпадають із розрахунковими. У цьому випадку доцільно застосовувати підходи, які базуються на 
використанні вагового математичного сподівання. Тобто надавати переваги показникам, здатним 
зменшити ефект старіння даних, тоді розрахунки даватимуть більш точний і прогнозований результат. 
На сьогоднішній день при здійсненні розрахунків до кошторису державних вищих навчальних закладів 
і закладів охорони відповідно використовуються такі середньорічні виробничі показники як 
середньорічна кількість студентів (формула 2) та середньорічна кількість ліжок (формула 3), а також 
нормативи видатків на названі розрахункові показники: 

 

KSr = ZRKS .01.01 + KSP × nM /12 – VS × nvM /12,                       (2) 

де SKr  – середньорічна кількість студентів;  

ZRKS .01.01  – кількість студентів на 01.01 року, що передує плановому;  

KSP  – кількість прийнятих студентів, у році, що передував плановому; 

nM  – кількість місяців, котрі проминули з часу прийому студентів у попередньому (перед 

плановим) році;  
VS  – кількість вибулих студентів у зв’язку з отриманням диплому відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня у передплановому році;  

nvM  – кількість місяців навчання студентів-випускників у році, який передував плановому; 

KL = 12÷×+ fMKVLPKL                                          (3) 

де KL – середньорічна кількість ліжок у лікувальному закладі; 
PKL – перехідна кількість ліжок станом на 01.01 планового року; 
KVL  – кількість нововведених ліжок; 

fM  – кількість місяців функціонування нововведених ліжок до початку наступного періоду. 

Недоліками існуючого підходу є:  
- суттєвий ризик неточності (по середньорічній кількості студентів: не враховано вибуття 

студентів, пов’язане з відрахуванням через неуспішність, за станом здоров’я, за власним бажанням 
тощо; упущено факт повторного проходження студентами окремих курсів (у випадку отримання 
негативної оцінки (так званої F-ки)), який фактично спричиняє збільшення середньорічної кількості 
студентів; проігноровано кількість поновлених студентів на захист випускних робіт (ті, що не з’явилися 
з поважних причин чи отримали негативну оцінку, проте мають право на поновлення тощо); по 
середньорічній кількості ліжок: кількість ліжок станом на 01.01 планового року вимагає врахування 
змін, що відбулися після інвентаризації, котра проводиться перед складанням річної звітності (станом 
на 01.10 звітного року); кількість нововведених ліжок виражає лише планове введення, хоч бувають 
ситуації, котрі вимагають термінового розгортання нових ліжок (катастрофи чи епідемії); 

- відносність й абстрактність розрахункових показників, котрі використовуються для 
обґрунтування доходів і видатків за кошторисом (середньорічна кількість ліжок і навіть кількість ліжко-
днів, які визначаються з її допомогою непрямо характеризує результат діяльності лікувальних закладів 
стаціонарного типу. Тому, більш обґрунтованим було б використання такого показника як кількість 
пролікованих хворих); 

- ігнорування нових форм і способів надання послуг бюджетними установами (в сфері освіти 
розвивається дистанційне та інші види навчання, а в галузі охорони здоров’я поширеною формою є 
денний стаціонар).  

Найбільш прийнятним і простим варіантом вирішення цієї задачі є формування проміжних 
розрахунків видатків за кодом економічної класифікації (назва та шифр). Так, наприклад, у випадку 
заміни так званих середньорічних виробничих показників (середньорічна кількість студентів, учнів, 
груп, ліжок, відвідувань тощо) показниками обчисленими на основі ковзних математичних величин у 
названому документі необхідно передбачити можливість відображення інформації про кількість 
студентів станом на 01.09 року, що передував звітному, 01.01 та 01.09 звітного і 01.01 планового років. 
Для галузі охорони здоров’я доцільною буде зміна не лише підходу до обчислення середньорічного 
розрахункового показника, але й вибір іншої його бази. Замість середньорічної кількості ліжок (ліжко-
днів) слід застосовувати кількість пролікованих хворих, оскільки такий показник більш точно 
характеризує результат діяльності медичних закладів (установ) з надання послуг. 

Більш обґрунтовані й точніші розрахунки, як уже було зазначено, дозволяє отримати 
використання ковзних величин. Розрізняють просте, зважене та експоненційне ковзне середнє [9, 58]. 
Стосовно досліджуваних суб’єктів (державних вищих навчальних закладів і установ охорони здоров’я) 
названі середні можуть використовуватися при плануванні видатків і формуванні кошторису. В такому 
разі формули мають бути змодельовані наступним чином (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Рекомендовані показники для обґрунтування видатків державних вищих навчальних 

закладів і установ охорони здоров’я 
 

Формула для обчислення Позначення  Переваги Недоліки  

Вища освіта (державні вищі навчальні заклади) 

4

4

1
∑

== i
iS

KS    

Просте ковзне 

KS – середньорічна 
кількість студентів; 

iS кількість студентів 

відповідно станом на 
01.09 року, що 
передував звітному, 
01.01 та 01.09 звітного і 
01.01 планового років; 
n – довжина 
згладжування (період 
розрахунку) 

Дозволяє визначити 
початок нової тенденції 
та її кінець. Цінність 
такого значення також 
полягає у забезпеченні 
згладжування розривів 
(скачків показників).  

Запізнення на вході та 
виході, а також 
присвоєння однакових 
ваг як стосовно нових 
(останніх), так і старих 
(за минулі періоди) 
показників. 

∑

∑

=

=

×
= 4

1

4

1

i
i

i
ii

W

WS
WKS    

Зважене ковзне 

iW  – вагове значення 

для показника і-го 
періоду (станом на 
01.09 року, що 
передував звітному – 
1.0, 01.01 – 1.1 та 01.09 
– 1.2 звітного і 01.01 –
1.3 планового років) 

Забезпечує посилення 
значень останніх 
показників, оскільки вони 
є найбільш наближені до 
реального (фактичного) 
стану.  

Не враховує таких 
важелів як 
демографічна ситуація, 
потреба в фахівцях, 
рівень життя 
(можливості 
потенційних споживачів 
освітніх послуг 
оплатити їх) 

14
2)14(1

+
×+−×= − ii SEKS

EKS   

Експоненційне ковзне 

1−iEKS – 
середньорічна кількість 
студентів попереднього 

періоду 

Надає більшу увагу (вагу) 
кількості студентів за 
останній період, 
дозволяє оперативно 
реагувати на поточні 
зміни 

Див. вище 

Охорона здоров’я 

12

12

1
∑

== i
iPX

KPX   

Просте ковзне 

KPX – 
середньорічна кількість 
пролікованих хворих; 

iPX – кількість 

пролікованих хворих за 
кожен місяць року 

відповідно 

Характеризує не 
абстрактну (ліжка), а 

конкретну інформацію, 
яка вказує на обсяги 

діяльності 

Не враховує можливих 
змін, котрі виникають у 
результаті проведення 
ремонтів чи згортання 
діяльності (закриття 
відділу на карантин 

тощо)  

∑

∑

=

=

×
= 12

1

12

1

i
i

i
ii

W

WPX
WPX   

Зважене ковзне 

WPX – 
середньорічна зважена 
кількість пролікованих 

хворих; iW  – вагове 

значення для 
показника і-го місяця 

Дозволяє завдяки 
застосуванню вагових 
коефіцієнтів обирати 
більш вагомі періоди 

(значення) та точніше, 
ніж просте середнє 
відображає тренд 

показника 

Не враховує динаміки 
рівня приросту 

населення 

112
2)112(1

+
×+−×= − ii PXEPX

EPX   

Експоненційне середнє 

1−iEPX  – значення 

середньої у 
попередньому періоді 

В розрахунку 
використовуються усі 

щомісячні показники, що 
робить підрахунок більш 
наближеним до реальної 

величини 

Не враховує динаміки 
рівня приросту 

населення 

Джерело: розроблено автором  
 
Дослідження переваг і недоліків розглядуваних показників дозволило зробити висновок щодо 

доцільності уведення в практику розрахунку базових показників до кошторису зважених і 
експоненційних середніх. Важливим аргументом на користь застосування рекомендованого підходу в 
галузі освіти виступає той факт, що відповідно до вимог Болонської конвенції в Україні змінено 
порядок надання освітніх послуг у плані дозволу студентам самостійно обирати період опанування 
дисциплін, передбачених навчальним планом. У зв’язку з цим, виникають розбіжності між кількістю 
студентів і годин педагогічного навантаження протягом навчального року. Окрім того, частина 
студентів через неуспішність зобов’язана проходити окремі навчальні курси повторно. Використання 
ковзних величин у такому разі більшою мірою дозволяє уникнути диспропорцій при плануванні й 
здійсненні розрахунків до кошторису (який, до слова, формується до початку планового року й 
затвердження відповідних бюджетів).  
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У галузі охорони здоров’я стратегічно важливим виступає забезпечення надання медичних послуг 
населенню. Відповідно, за результативний показник доцільніше обрати кількість пролікованих хворих, а не 
кількість ліжок і ліжко-днів. Однак для цієї галузі національної економіки важливо врахувати не лише 
існуючі тенденції, пов’язані з захворюваністю, але й динаміку чисельності населення як чинник, що також 
має прямий вплив на середньорічний результативний показник діяльності медичних закладів (установ). 
Тому, у розрахунковій формулі доцільно застосувати відповідний поправочний коефіцієнт. Він має 
виражати тенденцію чисельності населення. Оскільки в залежності від регіону, вона може бути різна, 
коефіцієнт рекомендується вираховувати ураховуючи статистичні дані щонайменше за областями 
України. Пропонується обчислювати такий коефіцієнт за наступною формулою: 

n

n
zn S

N=κ  ,                                                              (4) 

де znκ  – коефіцієнт зростання (зменшення) чисельності населення; 

   nN  – народжуваність (чол.); 

   nS  – смертність (чол.). 

З урахуванням цього коефіцієнта розрахункові формули матимуть вигляд: 

zn

i
i

i
ii

W

WPX
WPX κ×

×
=

∑

∑

=

=
12

1

12

1                                                 (5) 

 
zn

ii PXEPX
EPX κ×

+
×+−×= −

112
2)112(1                                   (6) 

Варто зазначити, що використання рекомендованих підходів до обчислення вихідних 
розрахункових показників, при формуванні кошторису, у переважній більшості не вимагає додаткових 
облікових процедур та документації. Інформаційною базою отримання даних для їхніх розрахунків 
може виступати існуюча система обліку й звітності. Проте, окремі з них на даний момент часу не 
формуються у системі обліку бюджетних установ, тому їхнє уведення вимагає відповідної організації 
праці та документообороту. Окрім цього, самі розрахунки до кошторису доцільно формувати у вигляді 
відповідних табличних документів, сформованих з використанням сучасного програмного 
забезпечення, оскільки в переважній більшості бюджетних установ використовується комп’ютерна 
форма обліку. У такому разі, деталізована модель обліку матиме у своєму складі цілком нові форми 
документації й вимагатиме внесення відповідних конфігуративних змін і апгрейда програмного 
забезпечення. Зокрема, пропонується ввести такі форми документації: Розрахунок видатків за кодом 
економічної класифікації „Заробітна плата(Оплата праці) і нарахування на заробітну плату”, 
„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” та інші, відповідно до встановленої класифікації.  

Висновки з проведеного дослідження. Використання запропонованих підходів до розрахунку 
показників, що виступають основою обчислення обсягів видатків державних вищих навчальних 
закладів і лікарень, а також формування відповідної системи документального забезпечення 
дозволить оптимізувати точність співвідношень та економію фінансових ресурсів. Однак, сформовані 
пропозиції відповідають лише першому етапу моделювання системи обліку фінансового забезпечення 
згідно з принципами системного підходу. Відповідно, подальші наукові пошуки мають бути спрямовані 
на формування логіко-структурної схеми моделі обліку, розробку системи документального 
забезпечення показників оптимізаційного спрямування, формування бази результатів оптимізації і 
організацію контролю результатів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР РОЗРОБЛЕННЯ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Постановка проблеми. Проблема підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень 
актуалізується тим, що в сучасних умовах діяльність підприємств супроводжується ризиками як 
внутрішнього характеру (втратою плато- та кредитоспроможності, погіршенням фінансових 
результатів роботи, зниженням прибутковості та репутації, порушенням економічної стабільності, 
загрозами банкрутства, загостренням трудових конфліктів тощо), так і невизначеністю зовнішнього 
середовища. Така невизначеність обумовлена, передусім, макроекономічною нестабільністю та 
незбалансованістю економіки, відсутністю повної і достовірної інформації про зовнішнє середовище, 
протидією учасників ринку (недобросовісними діями конкурентів, порушеннями договірних 
зобов’язань), недосконалістю ринкових механізмів та зростаючою відкритістю внутрішнього ринку для 
іноземних товаровиробників.  

Зазначене вимагає вироблення ефективних ризикових рішень щодо убезпечення власної діяльності 
та удосконалення системи ризик-менеджменту загалом. Аналіз практики управління ризиками на більшості 
українських підприємств дає підстави стверджувати про їх епізодичне застосування, фрагментарний 
характер прийняття більшості ризикових рішень. Досвід же багатьох зарубіжних компаній свідчить, що 
стабільність розвитку підприємницької діяльності і підвищення ефективності менеджменту неможливе без 
активного використання сучасних технологій управління ризиками.  

Актуальними завданнями у цьому контексті стають питання удосконалення процедур 
розроблення і реалізації управлінських рішень у напрямку запобігання, уникнення або ж пом'якшення 
ризиків, мінімізації їх негативних наслідків та усунення причин виникнення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності управління ризиками в 
сучасному динамічному і нестабільному ринковому середовищі є об'єктом дослідження багатьох 
вчених. Цим проблемам присвятили свої праці такі вітчизняні вчені як: Богомол О.Г., Вітлінський В.В., 
Великоіваненко Г.І., Гранатуров В.М., Донець Л.І., Кунденко А.В., Лук'янова В.В., Пікус Р.В., 
Скібіцький О.М. [1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10] та інші. Водночас, недостатньо вивченими залишаються питання 
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процедурного характеру, передусім, технологій ідентифікації ризиків та причин виникнення, прийняття 
ризикових рішень, організаційного забезпечення їх реалізації. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності концептуалізації підходів до 
створення системи управління ризиками в організації та удосконалення процедур прийняття 
ризикових рішень в умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система ризик-менеджменту є сукупністю 
процедур та технологій, за допомогою яких організація самостійно виявляє та ідентифікує ризики, 
здійснює комплексний аналіз причин їх виникнення та вимірює їх величину, здійснює моніторинг 
ризиків, контролює свої ризикові позиції, а також виробляє програму та системи управління ризиками 
відповідно до власних потреб та зовнішніх впливів. Загалом, управління ризиком означає правильне 
розуміння ступеню ризику, який постійно загрожує майну, персоналу, фінансовими результатам 
діяльності. У сучасних умовах управління ризиками має стати невід'ємною частиною системи 
менеджменту організації, бути інтегрованою в її загальну політику і стратегію діяльності.  

Доцільним є виокремлення певних передумов упровадження технологій ризик-менеджменту в 
діяльність організації. Основу для управління ризиками формують такі особливості процесу ризик-
менеджменту, які є його базовими умовами: 

1. Управління ризиками пов'язується як з негативними наслідками, так і очікуваними вигодами. В 
цьому випадку завдання ризик-менеджменту полягає у визначенні можливих відхилень фактичних 
результатів діяльності від запланованих та прийняття обґрунтованих рішень, спрямованих на 
управління такими відхиленнями з метою мінімізації негативних наслідків.  

2. Управління ризиками передбачає детальний аналіз причин їх виникнення з метою 
вироблення і реалізації відповідних ризик-рішень. У основу такого аналізу слід закладати аналітичні 
оцінки джерел виникнення ризиків, характеру, масштабу і ступеню ризику, очікуваної вартості ризику 
тощо. Отримана інформація використовується з метою вибору сценаріїв виживання в умовах 
невизначеності та формування програми (плану) управління ризиками.  

3. Управління ризиками вимагає випереджуючого мислення. Воно, передусім, є процесом 
передбачення того, що може статися, і одночасно того, наскільки організація є готовою до ризикових 
ситуацій. Формалізована система ризик-менеджменту дозволяє створити систему управління 
організацією, яка працює на попередження виникнення можливих проблем. 

4. Управління ризиками передбачає чіткий розподіл відповідальності та закріплення 
повноважень, необхідних для прийняття управлінських рішень. Керівництво несе відповідальність за 
управління ризиками в організації, отже, його виключною прерогативою є розподіл обов’язків і 
повноважень між працівниками. Важливо визначити оптимальний баланс між відповідальністю за 
ризик і здатністю контролювати цей ризик.  

5. Управління ризиками залежить від ефективного процесу взаємодії між учасниками ризик-
менеджменту. Оскільки процес ризик-менеджменту здійснюється як у внутрішньому, так і у 
зовнішньому середовищі підприємництва, тому необхідно взаємодіяти і з внутрішніми і зовнішніми 
учасниками цього процесу. Однак, щоб забезпечити повноцінне управління ризиками, передусім, 
важливо налагодити ефективну взаємодію всередині організації. 

6. Управління ризиками вимагає прийняття збалансованих управлінських рішень. В процесі 
ризик-менеджменту необхідно чітко визначити економічну доцільність зменшення ступеню ризику та 
прийнятного рівня ризику. 

У цьому контексті важливого значення набуває концептуалізація процедур створення ефективної 
системи ризик-менеджменту в організації. Її складовими елементами є: формування стратегічних цілей, 
завдань та принципів управління ризиками; структуризація процесів прийняття обґрунтованих ризик-
рішень; визначення методологічного інструментарію управління ризиками; встановлення рівнів управління 
ризиками; здійснення організаційного супроводу реалізації ризикових рішень (рис. 1). 

Стратегічні цілі управління ризиками встановлюються з метою сприяння підвищенню вартості 
власного капіталу організації (зростання ринкової вартості її активів) з одночасним забезпеченням 
реалізації інтересів усіх зацікавлених сторін, а саме: споживачів товарів і послуг, керівників та працівників 
організації, її власників, інвесторів, кредиторів. При цьому, у стратегічному векторі мають бути реалізовані 
завдання ідентифікації потенційних ризиків та причин їх виникнення, прогнозування та попередження 
ризиків, вироблення сценаріїв усунення негативних наслідків ризиків, визначення варіантів та умов 
компенсації втрат, формування стратегій розвитку організації в умовах невизначеності.  

Процес управління ризиками має охоплювати всі види діяльності організації, які впливають на 
параметри її ризику та забезпечувати логічні процедури виявлення, оцінки, контролю та моніторингу 
ризику на всіх рівнях управління, передбачати відповідні технології прийняття управлінських рішень, 
визначати порядок та етапність реалізації антикризових заходів. 

Управління ризиками включає такі основні процедури, які одночасно є його основними етапами: 
1) виявлення причин та джерел виникнення ризиків, їх ідентифікація; 2) реєстр ризиків; 3) вимірювання 
ризику; 4) аналіз та оцінка ризику; 5) контроль ризиків; 6) моніторинг ризиків; 7) вибір методу та 
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засобів управління ризиком, фінансування ризику, оцінювання результатів реалізації управлінських 
рішень щодо мінімізації наслідків ризику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Пропоновані концептуальні підходи до створення ефективної системи управління 

ризиками в організації 
 

Ключовим елементом в технології вироблення управлінських рішень в системі ризик-
менеджменту є ідентифікація ризиків діяльності організації. Вона пов’язується з процедурами, 
спрямованими на визначення параметрів ризикової ситуації, що, по-суті, передбачає відповіді на 
запитання: що може трапитися? де? коли? як і чому? Базовий алгоритм процедури ідентифікації 
ризиків проілюстрований на рис.2.  

Як свідчить аналіз літературних джерел [1-3; 5-9], у практиці управління ризиками склалися такі 
основні техніки ідентифікації ризиків: ідентифікація, заснована на цілях; ідентифікація, заснована на 
сценаріях; ідентифікація, заснована на систематизації; ідентифікація заснована на виявленні 
причинно-наслідкових зв’язків; загально-ризикова перевірка. Зазначені техніки є 
взаємодоповнюючими та взаємопов'язаними.  

Слід зазначити, що найбільш доцільною в умовах нестабільності зовнішнього середовища є 
ідентифікація ризиків за схемою “причини–наслідки” і навпаки. В цьому випадку виявляються базові 
причинно-наслідкові зв’язки між основними складовими процесу ідентифікації ризиків, як це 
відображено на рис. 3.  

Процес визначення таких зв’язків розпочинається з виявлення причини ризику, які можуть 
лежати в площині недосконалості системи управління та організації діяльності, непередбачуваних дій 
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партнерів, змінах в політичній і економічній політиці держави, зміні в потребах і вимогах споживачів 
щодо якості тощо. Ідентифіковані причини, в свою чергу, обумовлюють виникнення факторів ризику, 
які спричиняють ризикову ситуацію. Такі фактори можуть носити характер зовнішніх або внутрішніх, 
об’єктивних чи суб’єктивних, прямих або ж опосередкованих. Ризикова ситуація призводить до певних 
наслідків, які найчастіше проявляються у вигляді фінансових втрат, неплатоспроможності організації, 
неможливості отримання очікуваного обсягу прибутку тощо. В цьому контексті, важливо визначити 
характеристики ризикової ситуації, передусім, щодо її часових і структурних параметрів, виду (або 
типу) ризику, способів виявлення та оцінки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Базовий алгоритм процедури ідентифікації ризиків 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Рис. 3. Виявлення взаємозв’язку між складовими ідентифікації ризиків 
 
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно відмітити, що процес ідентифікації дозволяє: перш за 

все, виявляти та систематизувати ризики, які можуть вплинути на стійкість організації; по-друге, 
відстежувати причини їх виникнення; по-третє, формувати найбільш повний перелік потенційних 
ризиків ("портфель ризиків"). Сучасний портфель управлінських ризиків організації включає: 
стратегічні ризики; власне управлінські ризики; операційні ризики; кадрові ризики; інвестиційні ризики; 
ризики ліквідності; маркетингові ризики; ризик втрати репутації. Ці ризики не є взаємовиключними: 
будь-який фінансовий інструмент може спричинити виникнення декілька ризиків, однак для зручності 
аналізу доцільно виявляти та оцінювати ці ризики окремо. 

Управління ризиками в організації має здійснюється на стратегічному, тактичному та 
оперативному рівнях. На стратегічному рівні за результатами аналізу та оцінки ризиків окреслюються 
пріоритетні напрями реалізації заходів з управління ризиками та затверджується реєстр ризиків. 
Реєстр ризиків повинен містити: а) перелік потенційних ризиків за видами діяльності; б) пріоритетні 
напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками; в) структурні підрозділи організації, 
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відповідальні за реалізацію заходів відповідного напряму. На тактичному рівні розробляються 
конкретні заходи запобігання або мінімізації ризиків. Оперативний рівень передбачає безпосередній 
вплив на масштаби і гостроту ризику, використання кількісних та якісних методів його аналізу, а також 
вибору доцільного інструментарію управління ризиками. Практика ризик-менеджменту, залежно від 
рівня ризику та очікуваних наслідків, опирається на використанні таких методів управління: ухилення 
від ризику; локалізація ризику; диверсифікація (розподіл) ризиків; компенсація ризиків; мінімізація 
ризику; передача ризику (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Варіанти використання методів управління ризиками 
 
Прийняті управлінські рішення в ризик-менеджменті мають забезпечуватися належним 

організаційним супроводом їх реалізації. Такий супровід включає: документування процесів 
управління ризиками; розроблення сценаріїв управління ризиками; вироблення уніфікованих методів 
оцінки результативності ризикових заходів; розробку системи відповідальності за прийняті рішення; 
створення незалежних служб (груп) з ризик-рішення; формування системи контролю за ризиками; 
створення інформаційної системи оцінки ризиків та прогнозування наслідків їх впливу на діяльність 
організації. 

Висновки з даного дослідження. Розроблення та впровадження ризик-менеджменту в 
систему управління організацією передбачає здійснення комплексу дій, пов’язаних з:  

-  виробленням концепції прийнятного ризику та загальної концепції побудови ефективної 
системи управління ризиками;  

-  чітким формулюванням цілей стратегії і тактики управління ризиками; 
-  концентрацією ресурсів на створення та підтримку збалансованої системи управління 

ризиками; 
-  узгодженням організаційної структури та системи контролю діяльності з метою уникнення 

конфлікту інтересів на всіх рівнях ризик-менеджменту; 
-  забезпеченням систематичного аналізу ризиків з метою їх ідентифікації, контролю, 

моніторингу та оцінки масштабу і рівня ризиків; визначення допустимих меж ризику; 
-  розробленням процедур і заходів діагностики внутрішнього і зовнішнього середовища 

діяльності та виробленням сценаріїв управління ризиками;  
-  створення незалежної служби з управління ризиками, яка б мала відповідні повноваження, 

ресурси і визначений статус. 
-  розробленням системи відповідальності за впровадження ризик-рішень та їх 

результативність. 
Вироблення чітких процедур впровадження зазначених напрямів діяльності є важливими 

перспективами подальших досліджень за цією проблематикою. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Постановка проблеми. З розвитком глобальної мережі поступово змінюються всі традиційні 

підходи до управління підприємством і, відповідно, його маркетинговою діяльністю. Використання 
Інтернету стосується майже всіх відомих аспектів маркетингової діяльності багатьох підприємств, 
причому роль мережі постійно зростає. Базою її використання є традиційні інструменти маркетингу, які 
завдяки використанню мережі стають більш ефективними, а також нові можливості, які відкриваються 
завдяки властивостям Інтернету.  

Унікальні властивості мережі стали поштовхом для розвитку нового напрямку в маркетингу – 
гіпермаркетингу як теорії і методології організації системи маркетингу в гіпермедійному середовищі 
Інтернету, який виступає не просто новим каналом збуту або ж маркетингових комунікацій, а зовсім 
новим типом ринку, що відкриває широкі можливості для суспільства і економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми маркетингової діяльності підприємств 
досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених. Окремі аспекти цієї тематики 
висвітлені в роботах вітчизняних дослідників Герасимчука В., Балабанової Л., Бриндіної О. та інших. 
Серед зарубіжних вчених заслуговують на увагу роботи Голубкова Е., Єгорова І., Рибальченка І., 
Варламова А., Комахи А. та інших. Теоретико-методичні підходи до вибору стратегій розвитку 
маркетингової діяльності підприємства висвітлено у працях провідних зарубіжних та вітчизняних 
вчених, серед яких: Ансофф І., Божкова В. В., Гаркавенко С. С., Куденко Н. В., Лабурцева О. І., 
Ламбен Ж. Ж., Портер М., Стрикленд А., Томпсон А., Фатхутдінов Р. А. та інші. Проте актуальними 
залишаються питання щодо практичного використання сучасних інтернет-технологій у практиці 
діяльності сучасного підприємства, вибору оптимальної стратегії розвитку кожної одиниці продукції з 
урахуванням їх конкурентоздатності. 

Постановка завдання. Дане дослідження ми сфокусували на розробці проекту, перспектива 
якого склалася б не лише всередині мережі, але й стосувалися маркетингової стратегії, яку 
підприємства використовують безпосередньо в своїй діяльності, тому будь-які заходи в Інтернеті 
повинні розглядатися як частина стратегії підприємства.  

Виходячи з вказаного, основна ціль цієї статті передбачає визначення особливостей реалізації 
маркетингових стратегій підприємства на основі використання властивостей Інтернету як глобальної 
інформаційної системи, глобального засобу обміну інформацією та перспективного інструменту бізнесу.  



  
  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА   

 

 368 

Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм реалізації маркетингової стратегії за 
допомогою використання інтернет-ресурсів – це сукупність різних механізмів маркетингу поєднаних з 
використанням їх в мережі Інтернет, і спрямовані на довгострокове використання. Кожен механізм 
маркетингового комплексу повинен бути добре продуманий з використанням інтернет-технологій, і 
повинні бути враховані всі фактори що впливають на механізм в мережі Інтернет. 

Напрями реалізації маркетингових стратегій (політики) підприємства з використанням Інтернету 
нами розглядаються на основі застосування традиційної структури маркетингового комплексу [1].  

Товар і товарна політика. Одним із найбільш важливих елементів маркетингу є товар. Стосовно 
реалізації товарної політики підприємства в Інтернеті можуть бути застосовані всі основні принципи 
традиційного маркетингу, однак класифікація продуктів, які найбільш успішно пропонуються в мережі, має 
свої особливості. При цьому доцільно враховувати наявність двох основних груп Інтернет-продуктів:  

1. Інформаційні продукти (різновиди інформації), які найбільш широко представлені в Інтернеті та 
можуть надаватися безкоштовно або за визначену плату: безкоштовна інформація – використовується для 
виконання функцій рекламування і просування торговельної марки через залучення на веб-сервер 
підприємства користувачів, для забезпечення кращого пізнання торговельної марки або товарів фірми 
загалом; платна інформація – виконує безпосередньо функцію товару і служить для одержання фірмою 
прибутку. Для реалізації моделі цього виду значний вплив має той факт, що Інтернет є інформаційно-
інтенсивним середовищем. Наявність великої кількості різноманітної інформації в мережі, значний обсяг 
якої надається безкоштовно, сформував певний менталітет користувачів і їх переконання, що майже 
завжди існує можливість знайти подібну інформацію безкоштовно. Щоб користувач не шукав такої 
інформації на інших серверах, фірмі необхідно бути свого роду унікальною в Інтернеті.  

2. Матеріальні продукти, які іноді ще називають трансакційними продуктами. Під трансакцією 
(трансакція) розуміють здійснення закінчених дій стосовно певного об'єкта, що переводять цей об'єкт з 
одного постійного стану в інший. Практичний досвід показує, що найбільш придатними для продажу в 
Інтернеті є такі товари:  

– високотехнологічні продукти, що вимагають аналізу значних обсягів інформації з боку покупців 
для їх наступного придбання (Інтернет має можливість представити всю необхідну інформацію на веб-
сервері підприємства для подальшого її аналізу різними категоріями споживачів; прикладом таких 
продуктів є комп’ютерна техніка та автомобілі);  

– продукти середньої або високої вартості, що пов'язано з притаманною аудиторії Інтернету 
демографічною рисою – високим і середнім рівнем доходів середньостатистичного типу користувачів;  

– продукти технічного призначення, так як мережа Інтернет сьогодні широко використовується 
людьми з освітою технічного спрямування;  

– нові продукти, тому що споживачі мають потребу в отриманні необхідної інформації про ці 
продукти і, що найголовніше, аудиторія мережі представлена здебільшого новаторами, здатними 
більш легко наважитися купити новий продукт, навіть погоджуючись на пов’язаний із цим ризик [3].  

Найскладнішим, але одночасно найбільш прибутковим й орієнтованим на споживача підходом, є 
комбінування в маркетинговій товарній політиці підприємства цих двох підходів, тобто представлення 
на веб-сервері підприємства як інформаційних продуктів, що використовують для приваблення 
відвідувачів на сервер, так і матеріальних продуктів, що виступають основним джерелом формування 
його прибутків [2].  

Ціна і цінова політика. При продажу товарів через Інтернет ціна може використовуватися як 
гнучкий інструмент, що істотно впливає на попит і вимагає врахування ряду факторів. Особливістю 
цінової політики в середовищі Інтернету є те, що у підприємств є можливість перенесення частини 
вартості продукції, що продається, на іншу особу. Найбільш часто це реалізується через залучення 
рекламодавців і представлення їхньої реклами на сервері.  

Система розподілу та збутова політика. Як відомо, процес розподілу зводиться до вибору 
оптимальної схеми доставки товару від виробника до споживача та забезпечення умов для її втілення 
(транспортування, зберігання, обробка вантажу тощо). Правильний вибір системи розподілу багато в 
чому визначає конкурентоздатність товару і, у підсумку, його успіх на ринку.  

Перевагою мережі Інтернет є можливість уникнути використання послуг посередницьких 
організацій за рахунок автоматизації процесів збору замовлень, проведення платежів, ведення баз 
даних покупців, що дозволяє реалізувати функції роздрібного торговця: досліджувати кон'юнктуру, що 
склалася на товарному ринку; визначати попит та пропозицію на конкретні види товарів; підтримувати 
зв'язки зі споживачами і т.д [6].  

Комплекс маркетингових комунікацій і комунікаційна політика. Так, особливістю реклами в 
Інтернеті є те, що її центральним елементом є веб-сервер підприємства. На його основі будується 
весь комплекс рекламних заходів. Перед власником сервера, як правило, постають два основних 
завдання: реалізувати свою ідею у вигляді веб-сервера, що виконує певні функції; провести його 
рекламування для того, щоб користувачі Інтернету довідалися про його існування і, відповідно, змогли 
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його відвідати. Відомо, що проведення рекламної кампанії доцільно ґрунтувати на чіткому розумінні 
джерел інформації, які використовує цільова аудиторія [4].  

Узагальнена практика користувацької поведінки основної аудиторії Інтернету показує, що існує три 
способи попадання відвідувачів на сервер: сторінки сервера можуть бути виявлені за допомогою 
пошукових машин; на веб-сервер можна потрапити, скориставшись гіпертекстовими посиланнями на 
нього, що розміщені на інших серверах, у тому числі в рекламних банерах; або коли ім'я сервера можна 
довідатися з інших джерел інформації, наприклад, традиційних (газет, журналів, радіо, телебачення і т.д.).  

Виходячи з цього, основними методами рекламування в Інтернеті доцільно вважати: реєстрацію 
веб-сервера підприємства на пошукових машинах; розміщення безкоштовних посилань на сервер у 
веб-каталогах; розміщення посилань у “жовтих сторінках” та посилань на інших серверах; реєстрацію 
на тематичних Jump Station; розміщення платних рекламних оголошень на серверах, що добре 
відвідуються; публікацію на інших серверах матеріалів, що містять посилання на власний сервер 
фірми; періодичне розсилання електронною поштою повідомлень про сервер зацікавленим особам; 
участь у телеконференціях суміжної тематики; використання списків розсилання; використання імені 
сервера у всіх видах рекламної продукції підприємства; одночасне використання із вищевказаними 
методами традиційних видів реклами [7].  

Стимулювання збуту. На початковому етапі існування віртуального магазину або просто веб-
сервера використання всього комплексу заходів стимулювання збуту, особливо в поєднанні з рекламою, 
може відіграти вирішальну роль з погляду подальших перспектив ведення бізнесу в Інтернеті. Це робить 
електронний магазин більш відомим, дозволяє залучити більше відвідувачів і, відповідно, збільшити число 
покупців. При подальшому функціонуванні вирішальним фактором стане повторне залучення відвідувачів, 
що вимагає наявності загальної стратегії маркетингу в середовищі Інтернету.  

Формування іміджу підприємства (Public relations). Найважливішим завданням public relations є 
створення привабливості для фірми в очах громадськості, що досягається різними шляхами: рекламою, 
благодійними акціями, спонсорством, випуском прес-релізів та інформаційних матеріалів про діяльність 
підприємства, замовленими статтями, випуском звітів, проведенням прес-конференцій і презентацій.  

Використання Інтернету дозволяє істотно знизити витрати на PR шляхом перенесення акценту з 
традиційних засобів, наприклад, друкованих матеріалів, на інформаційну форму представлення 
певної інформації в Інтернеті. Як наслідок, це призводить до зниження тиражів, скорочення кількості 
фото- і друкованих матеріалів, вивільнення робочого часу працівників, зайнятих організацією і 
проведенням відповідних заходів [5].  

Сервісне обслуговування і підтримка споживачів. Важливим маркетинговим елементом є 
система сервісного обслуговування, що є одним із факторів підвищення споживчої цінності товарів і 
забезпечення комплексу послуг, пов'язаних зі збутом і експлуатацією споживачем виробів 
підприємства на конкурентному ринку. Сервіс і підтримка споживачів можуть бути істотно розширені за 
рахунок застосування Інтернету в таких категоріях:  

1. Додаткова публічна інформація. Фірми мають можливість розміщення в Інтернеті значного 
обсягу інформації для представлення її максимально широкому колу споживачів.  

2. Frequently Asked Questions (FAQ)  “Питання, що найчастіше задаються”. Представлення такої 
інформації важливе не тільки для існуючих споживачів продукції фірми, але також і для потенційних 
споживачів, для переконання їх у необхідності здійснення покупки саме у певного підприємства.  

3. Механізм додаткового зворотного зв'язку. Інтернет можна застосовувати для організації 
ефективного зворотного зв'язку зі споживачами, що розширює можливості інтерактивної взаємодії 
споживачів і підприємств.  

Вартість сервісу та підтримки за допомогою ресурсів Інтернету може бути значною, тому при 
оцінці його ефективності підприємству доцільно розглянути питання зменшення витрат в інших 
сферах його діяльності [8].  

Конкуренція. Інтернет дає можливість фірмам конкурувати не на ціновій основі, а на основі 
спеціалізації. З точки зору маркетингу, конкурувати винятково на основі ціни невигідно. Замість цього 
фірми намагаються задовольнити потреби споживачів і встановлюють ціни на основі корисної вартості, що 
оцінюється самими споживачами, а не на основі витрат. Така можливість виникає, коли товарна 
пропозиція диференційована за елементами маркетингу, а не за ціною продукту. Це найбільшою мірою 
справедливо для Інтернету, де при рішенні про покупку ціна має далеко не першорядне значення, а на 
перше місце висуваються результати застосування інструментів Інтернет-маркетингу.  

Інтернет – глобальний засіб комунікації, який не має яких-небудь територіальних обмежень, при 
цьому вартість доступу до інформації не залежить від віддаленості від неї, на противагу традиційним 
засобам, де ця залежність прямо пропорційна.  

Часовий масштаб у середовищі Інтернету також значно відрізняється від звичайного і дозволяє 
фірмам приймати рішення в кілька разів швидше, ніж раніше. Інформація і сервіс у мережі доступні 
цілодобово.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, вказані особливості реалізації маркетингових 
стратегій підприємства на основі використання можливостей Інтернету підтверджують доцільність 
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проведення подальших досліджень, які повинні зосередитись на розробці загальної схеми побудови 
системи маркетингу підприємства в мережі та визначення маркетингових цілей окремих етапів цього 
процесу.  
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АНОТАЦІЇ 
Кулішов В.В. 
КЛАСТЕР – ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
У статті розкриваються питання теоретичних і методичних засад розуміння поняття «кластери», 

«кластеризація», пропонується декілька підходів щодо визначення їх сутності, окреслені деякі 
позитивні наслідки кластеризації на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Ключові слова: транснаціональна економіка, кластери, кластеризація, підприємство, інновації, 
світова економіка, технології, інфраструктура. 

 
Михайлишин Л.І. 
РОЗВИТОК ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ 
У статті проаналізовано передумови виникнення, стан та сфери поширення корупції у 

соціально-економічному середовищі України. На основі показників масштабу та причин поширення 
корупції в Україні розроблено сегментарну модель особливостей її розвитку, в якій корупційні дії 
згруповано у три ключові сфери: побутові відносини, бізнес-відносини та політико-правові відносини. 
Висунуто пропозицію щодо вивчення корупції як соціально-економічного процесу в динаміці, за 
встановленими фазами її «життєвого циклу», відповідно до яких сформульовано окремі алгоритми 
виконання корупційних угод. У результаті проведеного дослідження запропоновано альтернативну 
модель стратегії подолання корупції в Україні. 

Ключові слова: корупція, сфери поширення, причини корупції, суспільно-економічна поведінка, 
корупційна угода, життєвий цикл корупції. 

 
Константюк Н.І.  
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У статті розглянуто актуальні питання фінансового забезпечення системи вищої освіти у 

глобальному контексті. Виділено та здійснено аналіз основних тенденцій, що мають вплив на 
фінансування вищих навчальних закладів у всьому світі, досліджено їх можливі наслідки для системи 
вищої освіти. Також подано пропозиції щодо вдосконалення фінансів вищої школи.  

Ключові слова: вища освіта, фінансування вищої освіти, глобалізація. 
 
Зосименко Т.І.  
ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗРІЗІ КРАЇН РІЗНИХ ТРАНЗИТИВНИХ 

ГРУП  
У статті розглянуто основні індикатори економічної трансформації Європейського банку 

реконструкцій та розвитку, що відображають ефективність переходу від адміністративно-планової до 
ринкової економіки. Досліджено тенденції трансформаційних перетворень у країнах різних 
транзитивних груп, проведено порівняльний аналіз поточного стану структурних перетворень у 
пострадянських, постсоціалістичних країнах-членах ЄС та в Україні. Виявлено перешкоди та цільові 
орієнтири подальшої модернізації вітчизняної економіки. 

Ключові слова: трансформаційні процеси, транзитивна економіка, реструктуризація, 
реформування, модернізація, інституціональне середовище. 

 
Садула Л.М. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
У дослідженні проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі України з Європейським 

Союзом та визначено особливості її розвитку. Головну увагу приділено дослідженню перспектив 
створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, а також її впливу на 
інтенсифікацію їх зовнішньоторговельних відносин.  

Ключові слова: зовнішня торгівля, Європейський Союз, Співдружність Незалежних Держав, 
Україна, зона вільної торгівлі, інтеграція.  

 
Самко О.О. 
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ТУРИСТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 
Проаналізовано тенденції розвитку туристичного ринку в Україні та їх відповідність 

загальносвітовій динаміці, визначено фактори впливу на сегменти ринку туристичних послуг, виявлено 
функціональну залежність між доходами населення та обсягами туристичних послуг.  

Ключові слова: туризм, ринок, потенціал, індикатор використання, продукт,  обсяг туристичних 
послуг. 
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Бех М.С. 
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
У статті розкрито основні питання розвитку світової економіки в період глобалізації, коротко 

проаналізовано загальну ситуацію і в Україні, висвітлено проблему функціонування банківської 
системи України в умовах глобалізаційних змін. Теоретично обґрунтовано позитивний і негативний 
вплив глобалізації на розвиток економіки країни. 

Ключові слова: глобалізація, національна економіка, банківська система, економічна безпека, 
валютний курс. 

 
Лисенко С.М., Моісєєва Ю.Ю. 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ» 
У статті викладено результати дослідження основних теоретико-методичних підходів до 

трактування сутності економічної категорії інноваційного потенціалу. Запропоновано узагальнююче 
визначення інноваційного потенціалу як підсистеми загального потенціалу суспільства з погляду 
можливостей і мотивованої здатності учасників інноваційного процесу до його реалізації.  

Ключові слова: економічний потенціал; інноваційний потенціал; інноваційний розвиток; ресурси, 
мотивація. 

 
Магдіч А.С. 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
У статті досліджено особливості та закономірності інноваційного розвитку транзитивних економік 

країн Центральної та Східної Європи. Проведено порівняльний аналіз рівня технологічного розвитку 
країн-технологічних лідерів і транзитивних економік ЦСЄ, виявлено причини відставання останніх. 
Обґрунтовано необхідність перегляду існуючої в країнах ЦСЄ моделі «наздоганяючого розвитку» та 
розробки інноваційних стратегій, що враховуватимуть національні особливості економіки та 
структурної політики країн ЦСЄ.  

Ключові слова: країни ЦСЄ, транзитивна економіка, інноваційний розвиток, технологічний 
розвиток країни, стратегія інноваційного розвитку.  

 
Лівенко А.І. 
ОСВІТНІ РЕСУРСИ У СИСТЕМІ РУШІЙНИХ СИЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
Розглянуто економічну природу освітніх ресурсів, їх місце й роль у системі суспільного 

виробництва, забезпеченні економічного розвитку суспільства. Виділено загальні риси освітніх 
ресурсів та підкреслено їх характерні особливості як окремої економічної категорії. Проаналізовано й 
обґрунтовано об’єктивну доцільність і необхідність розгляду освітніх ресурсів не як знань самих по 
собі, а як систематизованих, суспільно доцільних професійних і загальноосвітніх знань, умінь і 
навичок, якими володіє людина і які вона практично використовує у процесі трудової діяльності в 
певній галузі суспільного відтворення. 

Ключові слова: ресурси, інформація, знання, освіта, ринкова економіка, суспільне виробництво, 
трудові ресурси, освітні ресурси. 

 
Ульянченко О.В., Фінашина Г.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

КООПЕРАТИВУ З НАДАННЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
У статті визначено переваги від створення та особливості функціонування 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг. 
Розроблено схематичну модель взаємодії такого кооперативу з різними суб’єктами господарювання, 
враховуючи рівні функціонування. 

Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, науково-консультаційні 
послуги, сільськогосподарська дорадча діяльність. 

 
Калуцький І.Ф., Якубів В.М., Бесенюк М.І. 
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
У статті досліджено науково-прикладні аспекти формування стратегії ефективного розвитку 

сільськогосподарських підприємств України. Уточнено визначення поняття «стратегія ефективного 
розвитку сільськогосподарських підприємств». Обґрунтовано науково-методологічні та стратегічні 
орієнтири у забезпеченні ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, стратегічні орієнтири, ефективний розвиток, 
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стратегія розвитку. 
 
Дзьоба О.Г. 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИ-ЄМСТВ СИСТЕМИ 

ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи до розроблення стратегій інноваційного 

розвитку підприємств системи газозабезпечення. Встановлено, що на вибір стратегії впливають вид 
та масштаби економічної діяльності підприємства, його репутація, загрози з боку конкурентів, 
інтенсивність ринкового попиту на продукцію, роботи та послуги, специфіка державного регулювання 
цін тощо. Для обґрунтування інноваційних стратегій у техніко-технологічній сфері запропоновано 
застосовувати методологічний прийом побудови матриці стратегій. 

Ключові слова: інноваційні стратегії, технологічні інновації, матриця стратегій, газовий сектор. 
 
Долгошея Н.О. 
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 
В статті висвітлено проблеми взаємозв’язку фінансової стійкості вітчизняних аграрних 

підприємств з ефективністю їх інноваційної діяльності. Сформовано інтегральну методику оцінки 
впливу результатів інноваційної діяльності аграрних підприємств на показники фінансового стану (у 
тому числі, фінансової стійкості). За цією методикою проведений аналіз на аграрних підприємствах 
Південного регіону та сформовані висновки. 

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, інновації, інноваційна діяльність, 
ефективність, інтегральна оцінка.  

 
Берницька Д.І.  
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО МІКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
У статті здійснено аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної галузі за групою 

факторів: постачальники, споживачі та конкуренти. Визначено можливості і загрози, які може нести 
кожна група факторів на діяльність підприємства. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, макросередовище, мікросередовище, споживачі, 
конкуренти, постачальники, загрози, можливості. 

 
Карпунцов М.В.  
ІНТЕРАКТИВНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
Розглянуто сутнісні характеристики поняття «інтерактивна бізнес-модель», визначено її 

функціональні можливості та сфера можливого використання, запропоновано формат бізнес-моделі 
для цілей моніторингу та контролю ризикостійкості підприємства. 

Ключові слова: ризикостійкість, інтерактивна бізнес-модель, формат бізнес-моделі 
ризикостійкості.  

 
Панас Я.В. 
ФУНКЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Для успішної реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства запропоновано 

використовувати контролінг інноваційної діяльності. Одною з основних проблем застосування 
контролінгу інноваційної діяльності є визначення його функціонального поля. У статті представлено 
авторське бачення функцій контролінгу інноваційної діяльності через призму особливостей 
формування організаційної структури управління підприємством в сучасних умовах трансформації 
вітчизняної економіки. Розмежовано сферу застосування функцій контролінгу інноваційної діяльності 
та інноваційного менеджменту. 

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, контролінг, управління інноваційною 
діяльністю, функції контролінгу. 

 
Ляшенко І.О.  
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВНАСЛІДОК ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЗАХОДІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
На основі даних трьох підприємств за десять останніх років проаналізовано економічну 

ефективність від впровадження ресурсозберігаючих заходів. Оцінено економічні результати діяльності 
підприємств за умови впровадження одного або кількох ресурсозберігаючих заходів. Розроблено 
лінійні трьохфакторні економіко-математичні моделі для кожного підприємства. Перевірено якість, 
точність та адекватність отриманої моделі, значимість незалежних факторів та їх рівень взаємозв’язку 
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із залежною змінною. За допомогою моделей розроблено прогноз економічного ефекту, який може 
бути отриманий за умови подальшого впровадження ресурсозберігаючих заходів на підприємствах. 

Ключові слова: ресурсозбереження, економічний ефект, математичне моделювання 
економічних процесів, оптимізація витрат виробництва. 

 
Топольницька Т.Б. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті визначено суть, мету, принципи організаційного та економічного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Досліджено вплив факторів макро- та 
мікроекономічного середовища на організаційно-економічне забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Запропоновано власне визначення організаційно-економічного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, організаційно-економічне 
забезпечення,. 

 
Мисько Н.В. 
АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
У статті представлено результати аналітичної роботи щодо оцінки конкурентоспроможності 

вітчизняних машинобудівних підприємств на зовнішньому ринку. Сформовано пропозиції щодо 
використання досвіду традиційних світових лідерів у сфері машинобудування та нових індустріальних 
країн для підвищення конкурентоспроможності промислової продукції українських товаровиробників 
на зовнішньому ринку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність промислової продукції, конкурентні переваги продукції, 
зовнішній ринок, показники конкурентоспроможності продукції. 

 
Зелінська Г.О.  
АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ 

АСПЕКТ 
У статті розглянуто проблеми, пов’язані з актуалізацією питання організації освітнього 

менеджменту на регіональному рівні (РОМ). Основна увага зосереджена на нових підходах до 
вивчення РОМ. Доводиться, що РОМ в сучасних умовах інтегрується з іншими загальнонауковими 
знаннями, використовує власну методологію дослідження. Це дає змогу врахувати різні групи 
чинників, що впливають на розвиток РОС та забезпечують її ефективне функціонування у 
конкурентному середовищі. 

Ключові слова: регіональний освітній менеджмент, система освіти, регіон, візія,місія. 
  
Луцків О.М.  
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ CТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
Оцінено технологічний стан промисловості Карпатського регіону. Проаналізовано динаміку 

процесів старіння і оновлення основних засобів у галузевому розрізі. Виокремлено основні причини, 
що впливають на підвищення ступеня зношеності основних засобів, а також на низькі темпи ліквідації 
застарілих і зношених основних засобів. Визначено недоліки та обґрунтовано шляхи вдосконалення 
наявної амортизаційної політики в напрямку підвищення зацікавленості підприємців до оновлення 
основних засобів, впровадження наукових розробок та новітніх технологій у виробництво. 

Ключові слова: структурно-технологічні трансформації, основні засоби, знос основних засобів, 
оновлення, амортизаційна політика, інновації. 

 
Габрель М.С. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ 
У статті здійснено оцінку енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергозбереження в розрізі областей Карпатського регіону. Окреслено перспективи та напрямки його 
використання у промисловому секторі областей даного регіону.  

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, відновлювані та нетрадиційні джерела 
енергії, енергетичний потенціал, біомаса, промисловість регіону. 
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Власенко І.В. 
РИНКОВІ УМОВИ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

УКРАЇНИ 
У статі досліджено демографічно-поселенську кризу на селі, яка вразила більше третини 

адміністративних районів України. На основі дослідження розроблено методику проведення 
розрахунків для виділення депресивних адміністративних районів,  які характеризують сучасний стан 
розвитку ринку праці адміністративно-господарської одиниці (району) та пільгового оподаткування. 
Показана можливість дрібних не ефективних сільськогосподарських аграрних підприємств 
функціонувати в складі інтегрованих об’єднань (агрохолдингів) за участю фінансового, промислового 
капіталу та іноземних інвесторів. Агропромхолдинг  на селі, не лише забезпечує робочі місця, але й 
гідні умови життя і праці своїм співробітникам, сприяє їх самореалізації підвищуючи рівень 
кваліфікації, підтримує дитячі садки, школи, будинки культури тощо. Це – найкоротший шлях 
виведення сільського господарства України на рівень найбільш розвинених у аграрному відношенні та 
подальші кроки з поліпшення ситуації на сільських  депресивних територіях. 

Ключові слова: реформування, сільські території, бідність, трудова міграція, безробіття, 
депресивні території, агрохолдинги. 

 
Сагайдак Р.А. 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЛІ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Розглядаються проблеми здійснення інвентаризації землі в сільськогосподарських 

підприємствах та пропонуються можливі напрями її поліпшення в сучасних умовах господарювання. 
Ключові слова: документація, земля, зобов’язання, інвентаризація, майно, облік, підприємство. 
 
Сем’янчук П. М. 
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 У статті проаналізовано ступінь інноваційного розвитку Тернопільської області в розрізі 

ресурсно-техніко-технольоґічних, товарно-продуктових та орґанізаційно-збутових нововведень. 
Охарактеризовано фінансові аспекти інноваційної діяльності й міра співробітництва в руслі інновацій. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, ресурсно-техніко-технольоґічні, товарно-продуктові та 
орґанізаційно-збутові нововведення, інновація. 

 
Квачан О.С. 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Розглянуто динаміку видатків бюджету Сумської області за 2000-2011 роки у розрізі районів, 

проаналізовано їх структуру та спрямованість, зроблено висновки. Побудована модель залежності 
надходжень до доходної частини бюджету від валового регіонального продукту, витрат на розвиток 
окремих галузей економіки та податкових надходжень, яка може бути використана при прогнозуванні 
доходів місцевих бюджетів та зміні обсягів витрат на розвиток окремих галузей економіки, для 
регулювання впливу на місцевий соціально-економічний розвиток.  

Ключові слова: місцеві бюджети, доходна частина, витрати, прогнозування, розвиток.  
 
Малімон В.В. 
 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ  
У статті обґрунтовується доцільність запровадження інноваційних технологій при наданні 

туристичних послуг на регіональному ринку медичного туризму (РРМТ); обґрунтовано суть інновацій 
РРМТ, наведено їх типологію, визначено пріоритети та систему забезпечення їх запровадження; 
запропоновано систему інструментів стимулювання інноваційної діяльності з позиції активізації 
інновацій на РРМТ. 

Ключові слова: інновації, регіональний ринок медичного туризму, стимулювання інновацій, 
інноваційний процес.  

 
Герасимчук З.В., Крисак А.І.  
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ – КОНСОЛІДУЮЧИЙ ФУНДАМЕНТ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

САМОДОСТАТНОСТІ 
У даній статті обґрунтовуються змістовні характеристики земельних ресурсів, визначається їх 

багатогранна сутність у розвитку господарського комплексу національної економіки України; 
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узагальнено теоретичні засади щодо земельних ресурсів як основного територіального ресурсу, який 
акумулює навколо себе інші види природних ресурсів.  

Ключові слова: земельні ресурси, просторовий базис, засіб виробництва, товар, природний 
ресурс. 

 
Пуцентейло П.Р., Свинтух М.Б. 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ  
Стаття присвячена вирішенню теоретико-прикладних проблем використання відходів деревини 

на підприємствах України. Розкрито основні чинники накопичення відходів деревини. Визначено 
структуру відходів деревини у підприємствах. Розглянуто критерії ефективності використання відходів 
деревини та шляхи підвищення ефективності роботи лісозаготівельних підприємств та більш повному 
використанню відходів деревини. 

Ключові слова: лісове господарство, лісокористування, ефективне використання ресурсів, 
відходи деревини, лісозаготівля, деревообробка, утилізація відходів, деревне вугілля, брикети. 

 
Сидорук Б.О., Сава А.П. 
ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СКЛАДОВИХ В СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ 

ЕКОБЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
У статті розглянуто питання формування комплексу організаційно-економічних та фінансово-

кредитних складових системи забезпечення екобезпечного аграрного виробництва, зокрема, на 
регіональному рівні. Проаналізовано існуючі механізми впливу на ефективність ведення екологічного 
сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах. Запропоновано напрями вдосконалення 
системи економічних стимулів для забезпечення ефективного розвитку системи екобезпечного 
аграрного виробництва відповідно до реалій сьогодення. 

Ключові слова: екологічне аграрне виробництво, фінансово-кредитні важелі, організаційно-
правові заходи, економічні санкції, стимулювання екобезпечного аграрного виробництва. 

 
Барвінський А.В. 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ В 

АГРОЛАНДШАФТАХ ПОЛІССЯ 
У статті розглянуто екологічні та економічні проблеми формування систем ефективного 

сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин. 
Проаналізовані сучасний рівень та причини розповсюдження деградаційних процесів в 
агроландшафтах Київського регіону. Визначені основні шляхи і першочергові заходи щодо 
ефективного використання і відтворення продуктивного потенціалу земельних угідь на місцевому 
рівні. 

Ключові слова: земельні ресурси, землекористування, ринкові відносини, деградовані і 
малопродуктивні землі, управління земельними ресурсами, державне регулювання, продуктивність 
земель. 

 
Фроленкова Н.А. 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
Стаття присвячена актуальній науковій проблемі – оцінці екологічної та економічної 

ефективності інвестицій у природоохоронні заходи та раціональне природокористування. Розглянуто 
основні положення визначення еколого-економічного ефекту таких інвестицій, їх недоліки. Наведено 
розрахунок на прикладі проекту інвестицій у теплоізоляцію житлових будівель з метою економії 
природного ресурсу – газу, який враховує особливості формування еколого-економічного ефекту під 
впливом зовнішніх природних умов.  

Ключові слова: інвестиції, природоохоронні заходи, еколого-економічний ефект, економія газу.  
 
Фостолович В.А.  
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ТАКТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
Обґрунтовано методичні підходи до розробки екологічної політики сільськогосподарських 

підприємств на основі використання напрацювань міжнародної теорії та практики, а також 
впровадження та функціонування інтегрованих систем екологічного менеджменту у системі загального 
управління сільськогосподарськими підприємствами.  

Ключові слова: сільське господарство, підприємство, економічна ефективність, екологічна 
політика, тактичне планування, система екологічного менеджменту. 
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Врублевська О.В. 
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА ТА ІНТЕГРОВАНОГО 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБЛІКУ 
Стаття містить результати аналізу тенденцій розвитку системи національного рахівництва та її 

підсистеми – еколого-економічних рахунків, які описують взаємозв’язки між економікою і довкіллям. 
Дано оцінку значення змін, що сталися, для сфери природокористування і політики сталого розвитку, 
показано їх зв’язок з постулатами екологічної економіки. Досліджено перспективи вдосконалення 
системи інтегрованого еколого-економічного обліку як міжнародного стандарту, що є основою для 
визначення показників прогресу в досягненні цілей сталого розвитку, і стан її впровадження в Україні. 

Ключові слова: система національних рахунків, еколого-економічний облік, природний капітал, 
сталий розвиток. 

 
Колганова І.Г. 
ІННОВАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 
У статті висвітлено тенденції розроблення документації із землеустрою у період проведення 

земельної реформи в Україні. Обґрунтовано, що основною проблемою в здійсненні землевпорядних 
робіт є відсутність інноваційної землевпорядної документації, зокрема, планувальної землевпорядної 
документації та проектів організації території.  

Ключові слова: землеустрій, інновація, інвестиція, економіка, сільськогосподарське 
землекористування, земельні відносини, інноваційна діяльність, власність. 

 
Спасів Н.Я., Мартинюк В.Ф. 
ПРАГМАТИЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
У статті проведено аналіз тенденцій забезпечення соціальних гарантій у сучасних умовах. 

Висвітлено вплив економічних трансформацій на планування соціальних видатків місцевих бюджетів. 
Ключові слова: місцевий бюджет, видатки місцевих бюджетів, соціальні видатки місцевих 

бюджетів. 
 
Буда Т.Й. 
СТВОРЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ НА 

РИНКАХ ПРАЦІ  
У статті досліджено передумови і перспективи забезпечення зайнятості населення в умовах 

інституційних змін. Запропоновано створення сільськогосподарських кластерів з метою забезпечення 
ефективної зайнятості населення агропромислового регіону.  

Ключові слова: агропромисловий кластер,господарський механізм, агропромисловий 
комплекс,зайнятість, регулювання зайнятості. 

 
Мащенко М.А., Пивавар І.В. 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
У статті проведено аналіз законодавчого забезпечення соціальної політики України, 

обґрунтовано пріоритети й основні напрями забезпечення соціальної орієнтації економіки у сфері 
житлово-комунального господарства. 

Ключові слова: державне регулювання, соціальна політика, субсидії, пільги, житлово-
комунальне господарство, населення, послуги. 

  
Бріль М. С., Калашник Т. Є.  
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
Визначено актуальність обраної теми, проведено аналіз теоретичних досліджень, 

методологічних положень вітчизняних та закордонних вчених за обраною темою, розглянуто 
проблеми розвитку ринку праці в Україні. Проведено аналіз чисельності економічно активного та 
безробітного населення в Україні, чисельності зареєстрованих безробітних у службі зайнятості за 
2000-2011рр. Виявлено низку факторів, здатних суттєво впливати на вітчизняний ринок праці. 
Розроблено пропозиції щодо заходів регулювання рівня безробіття. Визначено конкретні параметри 
негативного впливу безробіття на сучасний стан економіки країни. Зроблено висновки за даним 
дослідженням.  

Ключові слова: безробіття, ринок праці, зайнятість, умови праці, працедавці, працівники, робоча 
сила. 
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Гончаренко М.Л., Бугай В.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
У статті розглянуто та узагальнено основні теоретичні підходи до класифікації методів 

управління персоналом в умовах використання системного підходу до роботи організації. Проведено 
аналіз різних складових у рамках адміністративних, економічних і соціально-психологічних методів. 
Розроблено пропозиції по використанню різних методів з управління персоналом для підвищення 
ефективності діяльності сучасних організацій.  

Ключові слова: персонал, кадри, система управління, методи управління, управління 
персоналом.  

 
Короленко Р.В. 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
У статті розглянуто і проаналізовано теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців 

щодо теорії людського капіталу. Зроблено теоретичне обґрунтування застосування інвестиційного 
підходу до визначення сутності категорії людського капіталу в якості критерія до оцінки персоналу. 
Запропоновано використання поняття людського капіталу на рівні посади працівника, що дозволяє 
здійснити оцінку результативності персоналу. 

Ключові слова: людський капітал, складові людського капіталу, інвестиційний підхід, показник, 
результативність, персонал. 

 
Жибак М.М. 
АГРАРНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
У статті проаналізовано стан аграрного ринку України на сучасному етапі, визначено ефективні 

напрямки удосконалення його інфраструктури та подальшого розвитку. Надано пропозиції щодо 
шляхів вдосконалення ефективності державного регулювання аграрного ринку. 

Ключові слова: інфраструктура аграрного ринку, аграрні холдинги, аграрний ринок, біржова 
торгівля,  державне регулювання. 

 
Одінцов М.М., Одінцов О.М. 
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНО-КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
У статті викладені результати дослідження диверсифікації у сільськогосподарських 

підприємствах шляхом поєднання виробництва рослинницької і тваринницької продукції. Методом 
групування за питомою вагою тваринництва у валовій продукції сільського господарства областей 
доведена перспективність зростання продуктивності і оплати праці працівників за рахунок підвищення 
питомої ваги продукції тваринництва у загальних результатах виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: кооперація, інтеграція, диверсифікація, продуктивність праці, заробітна плата, 
ефективність виробництва. 

 
Бенько І.Д., Бенько В.С.  
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ: 

УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА 
У статті розглянуто особливості методики аналізу запасів бюджетних установ, які є одним із 

найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів і дають можливість установі 
виконувати свої функції. Проведено аналіз впливу факторів та дано оцінку ефективності системи 
управління запасами. Сформульовано висновки по темі дослідження та вказано на необхідність 
застосування світового досвіду. 

Ключові слова: запаси, аналіз, фактори впливу, медична установа. 
 
Прямухіна Н.В.  
МІСЦЕ ПОСЛУГ ЗВЯЗКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
У статті обґрунтовано доцільність виокремлення ринку послуг зв’язку із структури ринку 

інформаційних послуг та його дослідження як окремого сегменту ринку послуг України. Обґрунтування 
базується на законодавчих, ринкових та специфічних особливостях ринку, підкріплене статистичними 
даними та зарубіжним досвідом. Конкретизовано перспективи функціонування ринку послуг зв’язку та 
тенденції його розвитку. На основі проведеного дослідження виділені основні проблеми ринку послуг 
зв’язку, подані можливі напрями їх розв’язання. 

Ключові слова: ринок послуг зв’язку, сегмент, модернізація, інформаційні послуги. 
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Вишневецька О.В. 
ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У КОНТЕКСТІ 

АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
У статті розглянуто аспекти розвитку харчової промисловості у контексті агропромислової 

інтеграції. Наголошується на перевагах створення агропромислових формувань в агропромисловому 
комплексі, їх перспективи. Запропоновано стратегічні цілі, які сприятимуть оновленню матеріально-
технічної бази сільського господарства і харчової промисловості та напрями їх досягнення.  

Ключові слова: інтеграція, основні засоби, харчова промисловість, стратегічні цілі, аутсорсинг. 
 
Міненко К.В.  
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У статті розглянуті проблеми організації виробництва яловичини у спеціалізованих 

господарствах за різних варіантів технологічних рішень. Встановлено, що при середньодобових 
приростах худоби у 800 г, виробнича собівартість 1 ц живої маси при утриманні тварин на солом’яній 
підстилці менша, ніж при утриманні в боксах. Цей факт, а також менші загальні витрати на 
будівництво ферми з утриманням на глибокій підстилці, обумовлює менший термін окупності витрат у 
порівнянні з будівництвом ферми з боксовим утриманням. 

Ключові слова: виробництво яловичини, технології, витрати, собівартість, ефективність, 
прибуток  

 
Кукла О.Л.  
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ УТРИМАННЯ У РИСИСТОМУ ПЛЕМІННОМУ 

КОНЯРСТВІ УКРАЇНИ 
У статті викладено результати досліджень по розрахунку собівартості утримання виробничого 

складу племінних коней рисистого призначення. Визначено загальні витрати на одну голову, їх 
структуру. Обґрунтовано  резерви зниження собівартості у племінному конярстві рисистого 
призначення.  

Ключові слова: собівартість, племінні коні рисистого призначення, структура витрат, конярство, 
виробничий склад. 

 
Алілуйко А. М. 
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
Розглянуто технології математичного моделювання економічної взаємодії в умовах конкуренції. 

Показано, що для розв’язування задач економіки можна застосовувати рівняння Лоткі-Вольтерра. 
Запропоновано підходи до оцінювання параметрів конкурентної моделі. Наведено результати 
побудови динамічних моделей на прикладі конкурентної взаємодії операторів мобільного зв’язку 
України. Оцінювання параметрів реалізовано у програмі Matlab/Tomlab PROPT, де використовується 
псевдоспектральний метод коллокації. Аналіз конкурентної взаємодії здійснено на основі знайдених 
точок рівноваги та побудованих фазових траєкторій. 

Ключові слова: модель Лоткі-Вольтерра, динамічна система, оцінка параметрів, конкуренція, 
точка рівноваги. 

 
Чикало І.В. 
МОНІТОРИНГ РИНКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
У статті охарактеризовано особливості функціонування енергетичного ринку України та 

проаналізовано стан енергозбереження як його сегмента. Виокремлено сильні і слабкі позиції ринку 
енергозбереження на сучасному етапі його формування. Розроблено алгоритм моніторингу ринку 
енергозбереження.  

Ключові слова: моніторинг, енергетичний ринок, ринок енергозбереження, моніторинг ринку 
енергозбереження, , енергоефективність. 

  
Данкевич Є.М. 
СТАН ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ МІЖГАЛУЗЕВОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ  
Проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. 

Висвітлено особливості використання сучасної техніки в умовах міжгалузевої інтеграції у аграрному 
секторі економіки. Визначено напрями і принципи подальшого відтворення технічного потенціалу 
сільського господарства.  

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, міжгалузева інтеграція, сучасна техніка, 
конкурентоспроможність, ефективність. 
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Власенко І.Г.  
АГРАРНА СФЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
У статті досліджено можливості землекористування агросферою України у напрямку 

забезпечення власного продовольчого ринку, а також проведена оцінка стану продовольчої безпеки з 
використанням «Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» щодо відповідності умовам 
продовольчої безпеки, які визначено Міністерством економіки в наказі № 60 від 02.03.2007 року 

Ключові слова: продовольча безпека країни, землекористування, реформування агросфери, 
продукти харчування, продовольчий ринок. 

 
Лачкова В.М. 
ОЦІНКА ВПЛИВУ РИЗИКОУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ НА КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
У статті досліджено загальногалузеві чинники, які зумовлюють товарні та цінові комерційні 

ризики, обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки впливу ризикоутворюючих чинників на 
комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі України. 

Ключові слова: підприємства роздрібної торгівлі, комерційна діяльність, ризикоутворюючі 
чинники, оцінка ризиків. 

 
Бойко О. О. 
ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

СОЇ УКРАЇНИ 
У статті обґрунтована необхідність заходів з боку держави для підвищення ефективності 

функціонування ринку сої. Розроблена система державного регулювання та підтримки виробників сої 
в Україні, а саме: поліпшення якості та безпечного споживання продукції соєвого підкомплексу, а 
також організація відповідного контролю через удосконалення законодавчої бази; подолання значного 
розриву між науковими досягненнями та практичним їх застосуванням; державна підтримка 
товаровиробників і переробників сої фінансуванням, кредитуванням, стимулюванням розвитку 
страхування посівів; повноцінне інформаційне забезпечення учасників ринку; розвиток біржової 
торгівлі.  

Ключові слова: ринок сої, державне регулювання, експортне мито, якість насіння, стратегія. 
 
Швець Н.Р. 
ПОСИЛЕННЯ ВИЇЗНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 
У статті розглянуто науково-практичні основи здійснення виїзного банківського нагляду в 

України. Проведено аналіз останніх заходів служби банківського нагляду Національного банку 
України. Розроблено пропозиції з вдосконалення існуючої практики проведення інспектування 
банківських установ України Нацбанком. 

Ключові слова: банк, банківська система, банківська діяльність, Національний банк України, 
банківський нагляд, виїзне інспектування. 

 
Макаренко М.І., Дмитрієв Є.Є.  
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 
У статті розглядаються деякі підходи до аналізу структури ліквідності банківської системи 

України. Проаналізовані стан та фактори, що впливають на стан ліквідності банківської системи. 
Окреслено різноманітність підходів до структурування ліквідності банківської системи, виділено підхід, 
що розглядає банківську ліквідність як дворівневу категорію. Розглянуті основні економічні нормативи 
з ліквідності у банківській практиці в Україні та світі. Виявлено існування системного рівня ліквідності у 
банківській системі, що не залежить від обсягів обов’язкового резервування. Доведено, що недостатня 
ліквідність банківської системи має негативний вплив на макроекономічний розвиток національного 
господарства.  

Ключові слова: ліквідність банку, ліквідність банківської системи, обов’язкові резерви, залишки 
на кореспондентських рахунках, достатня ліквідність, природний рівень ліквідності.  

 
Смоленюк Р.П., 
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І  ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
В статті обґрунтована сутність фінансових ресурсів, їх структура і оптимізація. Дано визначення 

управління фінансовими ресурсами узагальнено розвиток теорії фінансових ресурсів. Розроблено  
пропозицій щодо формування і використання фінансових ресурсів в умовах сучасної економіки. 

Ключові слова: фінансові ресурси, структура, оптимізація, управління. формування, 
використання, ефективність. 
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Шевченко О.М.  
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ  
Стаття присвячена дослідженню процесів виникнення, еволюції венчурного капіталу. На основі 

положень економічної теорії про природу капіталу з’ясовано умови зародження венчурного капіталу та 
причини його виникнення. 

Ключові слова: капітал, венчурний капітал, інновації, венчурні інвестиції, венчурний бізнес. 
 
Кузьмак О.М. 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
У статті розглянуто історію виникнення та наукові основи сек’юритизації, досліджено світовий та 

вітчизняний досвід. Обґрунтовано необхідність застосування сек’юритизації як ефективного методу 
управління ризиками. Запропоновано напрямки щодо вдосконалення впровадження сек’юритизації в 
Україні.  

Ключові слова: кредитний ризик, традиційна сек’юритизація, синтетична сек’юритизація 
 
Мазур І.М. 
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ У НАФТОГАЗОВИДОБУВАННІ 
У статті досліджено сучасну систему фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

нафтогазовидобування. Проведено аналіз переваг, недоліків і обмежень застосування традиційних 
джерел капіталовкладень в інноваційні проекти. Виявлено спільні ознаки інноваційного інвестування і 
венчурного фінансування та можливість придбання акцій підприємств з іноземними інвестиціями, що 
дозволяє розширити базу фінансування інновацій за рахунок коштів фізичних осіб, інвесторів-
нерезидентів і венчурних фондів. Залучення венчурного капіталу до участі у власності підвищує 
кредитоспроможність нафогазовидобувних підприємств та сприяє банківському кредитуванню 
інноваційних процесів. 

Ключові слова: нафтогазовидобування, венчурні фонди; інновації; інвестиції; венчурний капітал. 
 
Терешко О.М., Мудь М.О.  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 
У статті проаналізовано окремі аспекти механізму адміністрування податку на додану вартість 

(ПДВ) в Україні, висвітлено його позитивні сторони та недоліки. За результатами проведеного 
дослідження визначено роль ПДВ як джерела формування дохідної бази Державного бюджету 
України. Особливу увагу присвячено питанням відшкодування ПДВ з бюджету. Розглянуто проблему 
застосування платниками податку різноманітних схем ухилення від сплати ПДВ та можливі шляхи 
удосконалення справляння податку в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки. 

Ключові слова: податкова система, податок на додану вартість, механізм адміністрування ПДВ. 
 
Катигробова О.В. 
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, 

проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо її подальшого 
розвитку. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові інструменти, інвестиції, інноваційний 
розвиток, інновації, державна політика. 

 
Гарна С.О., Малахова А.В., Шнурко А.М. 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 
Стаття містить інформацію про порядок нарахування, утримання та перерахування єдиного 

соціального внеску до Пенсійного фонду України та відображення цих операцій у бухгалтерському 
обліку. Розглянуто порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду. 
Систематизовано та проаналізовано основні переваги та недоліки впровадження єдиного соціального 
внеску. Визначено напрямки щодо подальшого удосконалення існуючого законодавства та здійснення 
більш масштабних та раціональних в ньому змін. 

Ключові слова: єдиний соціальний внесок, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, страхові фонди, допомога з тимчасової непрацездатності, Державний бюджет. 

 
Демченко О.В. 
ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

КРЕДИТНОЇ РЕСТРИКЦІЇ 
У статті розглянуто стан та перспективи фінансового оздоровлення сільськогосподарських 

підприємств. Встановлено, що за сучасних умов господарювання аграріїв виробничий процес 
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здебільшого опосередковується власними фінансовими ресурсами, що не виправдано ні теоретично, 
ні практично. Визначено доцільним, для забезпечення безперервності процесу аграрного виробництва 
залучати як власні фінансові ресурсі, так і запозичені. Із загостренням світової фінансової кризи 
пільгове кредитування аграріїв практично призупинено, що свідчить про кредитну рестрикцію. 
Фінансове оздоровлення розглядається шляхом застосування як зовнішніх чинників – бюджетної та 
кредитної підтримки аграріїв, так і внутрішніх чинників, які зводяться до комплексу заходів, що 
здійснюються на підприємстві. 

Ключові слова: фінансове оздоровлення, кредитна рестрикція, кредит, фінансовий стан, 
державна підтримка, пільгове кредитування, банківський кредит, кредитні ризики, бюджетна 
підтримка, кредитна підтримка, субсидії, страхування, основні засоби, оборотні активи. 

 
Ткачук І.Я. 
ВІДСОТКОВА ФІЛАНТРОПІЯ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ 
У статті розглянуто тенденції у фінансуванні діяльності громадських організацій України з різних 

джерел за період 2009-2011 рр. Обґрунтовано недостатність їх фінансування та необхідність у зв’язку 
з цим запровадження механізму відсоткової філантропії.  

Ключові слова: фінансування діяльності, громадські організації, фінансове забезпечення, 
джерело фінансування, відсоткова філантропія. 

 
Бухтіарова А.Г. 
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ У ПОБУДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ 
У статті проаналізовано міжнародний досвід побудови систем страхування вкладів та надана їх 

загальна характеристика. Досліджено значення і сфера впливу держави у ефективній системі 
страхування вкладів. Здійснено класифікацію моделей участі держави та виділено основні їх ознаки.  

Ключові слова: вклади, страхування вкладів, держава, банки, фінансово-кредитні установи. 
 
Малініна Н.М. 
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
У статті розглянуті питання становлення системи майнового оподаткування в Україні, 

проаналізовано механізми побудови майнових податків, виявлено їх переваги і недоліки, визначено 
роль майнових податків у формуванні доходів місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення системи майнового оподаткування у контексті пошуку джерел наповнення місцевих 
бюджетів, що сприятиме забезпеченню фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та 
розширенню їх повноважень. 

Ключові слова: система оподаткування, майнові податки, доходи місцевих бюджетів, база 
оподаткування, податкова ставка. 

 
Гирба О.О. 
КАТЕГОРІАЛЬНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ 
У статті розглянуто різні наукові підходи вітчизняних та зарубіжних фахівців до трактування 

економічної категорії «фінансова стабільність» та дана критична їх оцінка. Проаналізовано 
тлумачення означеної термінології Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та 
центральними банками. Визначено місце терміну серед схожих економічних категорій, а саме: 
«фінансової стійкості», «фінансової безпеки держави» та «економічної безпеки». Запропоновано 
власне визначення поняття «фінансова стабільність» у контексті посткризового відновлення.  

Ключові слова: фінансова стабільність, фінансова безпека, фінансова стійкість, економічна 
безпека, посткризовий розвиток. 

 
Юрків М.Т. 
УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКІВ – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
У статті розглянуто причини виникнення світової фінансово-економічної кризи та її наслідки для 

банківської системи України у сьогоднішніх умовах функціонування. Акцент відводиться обсягу 
проблемних кредитів у кредитних портфелях українських банків, адже байдуже ставлення до 
позичальників приводить до загострення ситуації у всій фінансовій системі країни. Проаналізовано 
залежність активних операції банків від залучення коштів у населення. \Надано пропозиції щодо 
зменшення ризиків неплатоспроможності населення за взятими кредитами.  

Ключові слова: банківська система, управління кредитами, кризові явища, проблемні кредити, 
стабільність. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА      22’’ 22001133[[4400]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 383 

 
Васільєва Л.М., Бондарчук Н.В., Павлова Г.Є. 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
Визначені принципи формування облікової політики, які повинні бути єдиними для формування 

облікової політики з фінансового, податкового та управлінського обліку. Подане авторське 
трактування поняття „облікова політика”. 

Ключові слова: облікова політика, підприємство, податковий облік, принципи, фінансовий облік, 
управлінський облік. 

 
Горлачук М.А., Горлачук О.А. 
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ АГРАРНОГО РИНКУ 
У статті розглянуто методологічні аспекти функціонування аграрного ринку в сучасних умовах. 

Визначено роль і місце окремих видів аграрного ринку в системі зв’язків, які характеризуються 
горизонтальною, вертикальною і функціональною складовими його функціонування. 

Ключові слова: аграрний ринок, попит і пропозиція, рівень самозабезпеченості, модель ринку, 
методологічна оцінка. 

 
Тищенко Н.Л., Котковський Р.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
Розглянуто питання щодо особливостей, ролі і місця оперативного обліку в системі прийняття 

управлінських рішень на підприємствах. Висвітлено сутність та форми оперативного контролю в 
процесі управління ресурсами підприємства. 

Ключові слова: оперативний облік, оперативний контроль, оперативне управління, процес 
контролю, індикатор подій. 

 
Ващик М.С. 
КРЕДИТНІ РИЗИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ 

МІНІМІЗАЦІЇ 
У статті розглянуто основні види кредитних ризиків, з якими стикаються сільськогосподарські 

підприємства та комерційні банки під час кредитування підприємств агросектору. Проаналізовано 
проблеми застави як основного виду кредитного забезпечення, а також необхідність широкого 
застосування сільськогосподарського страхування як можливого способу мінімізації кредитних ризиків. 
Запропоновано напрями удосконалення існуючої практики фінансово-кредитного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Ключові слова: кредитний ризик, сільгосппідприємства, страхування, пільгове кредитування, 
іпотека. 

 
Костецький Я.І. 
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
У статті розглядаються чинники впливу на ефективність виробництва продукції, методика їх 

застосування в галузі тваринництва. Обґрунтовано різні показники та критерії ефективності 
виробництва сільськогосподарської продукції. 

Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, методика, ефективність, продукція 
тваринництва, валова продукція, сільськогосподарські угіддя, трудові ресурси. 

 
Розкошна О.А., Бондаркова Д.В. 
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКІВ МЕТОДОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
У науковій статті висвітлено системне дослідження і обґрунтування сутності категорії 

«конкурентоспроможність», представлені результати проведення оцінки конкурентоспроможності 
банків, заснованої на теорії конкурентних переваг та визначені можливості покращення результатів їх 
діяльності у конкурентному середовищі. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, банки, ринок, конкурентні переваги, ефективність 
 
Волков Д.П. 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК АНАЛІЗУ ОСНОВНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Систематизація основних методик аналітичного дослідження основної операційної діяльності 

дала можливість сформувати єдиний механізм, основною метою застосування якого є надання 
інформації управлінському персоналу промислового підприємства щодо підтримки інвестиційно-
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інноваційного клімату на підприємстві. Розглянуто існуючі підходи до аналізу операційної діяльності та 
враховано позитивні й негативні аспекти при формуванні схеми та об’єктів аналізу основної 
операційної діяльності промислового підприємства із урахуванням існуючих вимог до аналітичного 
забезпечення процесу управління у розвитку інноваційної компоненти підприємства. 

Ключові слова: аналіз, ефективність, методика, основна операційна діяльність, оцінка 
результатів, підприємство 

 
Турський І.В. 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 
У статті проведено економіко-математичне моделювання реалізації функції економічної 

власності в малому бізнесі на основі реінвестування певної частки прибутку та використання іншої 
частки на особисте споживання власника. 

Ключові слова: прибуток, реінвестування прибутку, моделювання, мале підприємство. 
 
Хорунжак Н.М.  
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
У статті здійснено критичний аналіз існуючих підходів до розрахунку виробничих показників 

бюджетних установ, які виступають основою планування видатків. Визначено етапи проектування 
удосконаленої системи обліку фінансового забезпечення. Обґрунтовано доцільність застосування 
ковзних величин для обчислення розрахункових базових показників з метою планування видатків 
державних вищих навчальних закладів і лікарень, що забезпечує зменшення ризику неточності 
планування показників кошторису. Визначено перелік доцільних до використання форм документації. 

Ключові слова: бюджетні установи, оптимізаційний підхід, моделювання системи обліку, 
фінансування, середньорічна кількість студентів, середньорічна кількість ліжок, ковзні величини, 
форми документації. 

 
Попович Т.М. 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У 

СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 
У статті розглянуто актуальні питання управління ризиками діяльності організації. Сформовано 

концептуальні підходи до створення ефективної системи ризик-менеджменту. Представлено алгоритм 
ідентифікації ризиків та визначені варіанти використання методів управління ризиками, залежно від 
рівня ризику. 

Ключові слова: ризик-менеджмент, ідентифікація ризиків, реєстр ризиків, аналіз та оцінка 
ризику, контроль ризиків, методи управління ризиками. 

 
Кінаш І. А. 
РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГІЙ 
Визначено особливості реалізації маркетингових стратегій підприємства шляхом врахування 

можливостей використанням мережі Інтернет. На основі традиційної структури маркетингового 
комплексу запропоновано напрями реалізації маркетингових стратегій підприємств в середовищі 
мережі, які в цілому об’єднають товарну, цінову, розподільчо-збутову та комунікаційну політику 
підприємства. Щоб досягнути маркетингової цілі потрібно продумати кожен елемент маркетингового 
комплексу, особливо яким чином його просувати і використовувати в мережі Інтернет.  

Ключові слова: глобальна мережа Інтернет, елементи комплексу маркетингу, маркетингові 
стратегії, конкуренція на Інтернет-ринку.  
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АННОТАЦИИ 
Кулишов В.В. 
КЛАСТЕР – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В статье раскрываются вопросы теоретических и методических основ понимания понятия 

«кластеры», «кластеризация», предлагается несколько подходов к определению их сущности, 
очерчены некоторые положительные последствия кластеризации на современном этапе развития 
общества 

Ключевые слова: транснациональная экономика, кластеры, кластеризация, предприятия, 
инновации, международная экономика, технологии, инфраструктура 

 
Михайлишин Л.И. 
РАЗВИТИЕ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ 
В статье проанализированы предпосылки к возникновению, состояние и сферы 

распространения коррупции в социально-экономической среде Украины. На основе показателей 
масштаба и причин распространения коррупции в Украине разработана сегментарная модель 
особенностей ее развития, в которой коррупционные действия сгруппированы в три ключевые сферы: 
бытовые отношения, бизнес-отношения, и политико-правовые отношения. Выдвинуто предложение 
по изучению коррупции как социально-экономического процесса в динамике, по установленным 
фазами ее «жизненного цикла», согласно которым сформулированы отдельные алгоритмы 
выполнения коррупционных сделок. В результате проведенного исследования предложено 
альтернативную модель стратегии преодоления коррупции в Украине. 

Ключевые слова: коррупция, сферы распространения, причины коррупции, общественно-
экономическое поведение, коррупционная сделка, жизненный цикл коррупции. 

 
Константюк Н.И. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
В статье рассмотрены актуальные вопросы финансового обеспечения системы высшего 

образования в глобальном контексте. Проведен анализ основных тенденций, влияющих на 
финансирование высших учебных заведений во всем мире, исследованы их возможные последствия 
для системы высшего образования. Также предоставлены предложения по совершенствованию 
финансов высшей школы. 

Ключевые слова: высшее образование, финансирование высшего образования, глобализация 
 
Зосименко Т.И.  
ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН РАЗНЫХ 

ТРАНЗИТИВНЫХ ГРУПП 
В статье рассмотрены основные индикаторы экономической трансформации Европейского 

банка реконструкций и развития, отражающие эффективность перехода от административно-
плановой к рыночной экономике. Исследованы тенденции трансформационных преобразований в 
странах различных транзитивных групп, проведен сравнительный анализ текущего состояния 
структурных преобразований в постсоветских государствах, постсоциалистических странах-членах 
ЄС, и в Украине. Выявлены препятствия и целевые ориентиры дальнейшей модернизации 
отечественной экономики. 

Ключевые слова: трансформационные процессы, транзитивная экономика, реструктуризация, 
реформирование, модернизация, институциональная среда. 

 
Садула Л.Н. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ С ЕВРОПЕЙСКИМ 

СОЮЗОМ 
В исследовании проанализировано современное состояние внешней торговли Украины с 

Европейским Союзом и определено особенности ее развития. Главное внимание уделяется 
исследованию перспектив создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским 
Союзом, а также ее влияния на интенсификацию их внешнеторговых отношений. 

Ключевые слова: внешняя торговля, Европейский Союз, Содружество Независимых 
Государств, Украина, зона свободной торговли, интеграция. 

 
Самко О.А. 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Проанализированы тенденции развития туристического рынка в Украине и их соответствие 
общемировой динамике, определены факторы влияния на сегменты рынка туристических услуг, 
выявлена функциональная зависимость между доходами населения и объемами туристических услуг. 

Ключевые слова: туризм, рынок, потенциал, индикатор использования, продукт, объем 
туристических услуг. 

 
Бех М.С. 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 В статье раскриты основные вопросы развития мировой экономики в период глобализации, 

кратко проанализировано общую ситуацию в Украине, освещено проблему функционирования 
банковской системы Украины в условиях глобализационных изменений. Теоретически обосновано 
положительное и отрицательное влияние глобализации на развитие экономики страны. 

Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, банковская система, экономическая 
безопасность, валютный курс. 

 
Лысенко С.Н., Моисеева Ю.Ю. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 
В статье изложены результаты основных теоретико-методических подходов трактовки сущности 

экономической категории инновационного потенциала. Предложено обобщающее определение 
инновационного потенциала как подсистемы общего потенциала общества с точки зрения 
возможностей и мотивированной способности участников инновационного процесса к его реализации. 

Ключевые слова: экономический потенциал; инновационный потенциал; инновационное 
развитие; ресурсы, мотивация. 

 
Магдич А.С. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТИВНЫХ ЭКОНОМИК 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В статье исследованы особенности и закономерности инновационного развития транзитивных 

экономик стран Центральной и Восточной Европы. Проведен сравнительный анализ уровня 
технологического развития стран-технологических лидеров и транзитивных экономик ЦВЕ, выявлены 
причины отставания последних. Обоснована необходимость пересмотра существующей в странах 
ЦВЕ модели «догоняющего развития» и разработки инновационных стратегий, учитывающих 
национальные особенности экономики и структурной политики стран ЦВЕ. 

Ключевые слова: страны ЦВЕ, транзитивная экономика, инновационное развитие, 
технологическое развитие страны, стратегия инновационного развития. 

 
Ливенко А.И.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Рассмотрена экономическая природа образовательных ресурсов, их место и роль в системе 

общественного производства, обеспечении экономического развития общества. Выделены общие 
черты образовательных ресурсов и подчеркнуто их характерные особенности как отдельной 
экономической категории. Проанализированы и обоснованы объективную целесообразность и 
необходимость рассмотрения образовательных ресурсов не только знаний самих по себе, а как 
систематизированных, общественно целесообразных профессиональных и общеобразовательных 
знаний, умений и навыков, которыми обладает человек и которые она практически использует в 
процессе трудовой деятельности в определенной области общественного воспроизведения. 

Ключевые слова: ресурсы, информация, знания, образование, рыночная экономика, 
общественное производство, трудовые ресурсы, образовательные ресурсы. 

 
Ульянченко А.В., Финашина А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

КООПЕРАТИВА ПО ОКАЗАНИЮ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
В статье определены преимущества от создания и особенности функционирования 

сельскохозяйственного обслуживающего кооператива по оказанию научно-консультационных услуг. 
Разработана схематическая модель взаимодействия такого кооператива с различными субъектами 
хозяйствования, учитывая уровни функционирования. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, научно-
консультационные услуги, сельскохозяйственная совещательная деятельность. 
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Калуцкий И.Ф., Якубив В.М., Бесенюк М.И. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье исследованы научно-прикладные аспекты формирования стратегии эффективного 

развития сельскохозяйственных предприятий Украины. Уточнено определение понятия «стратегия 
эффективного развития сельскохозяйственных предприятий». Обоснованы научно-методологические и 
стратегические ориентиры в обеспечении эффективного развития сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, стратегические ориентиры, эффективное 
развитие, стратегия развития. 

 
Дзёба О.Г. 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СИСТЕМЫ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЯ 
В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к разработке стратегий 

инновационного развития предприятий системы газообеспечения. Определено, что на выбор стратегии 
влияют вид и масштабы экономической деятельности предприятия, его репутация, угрозы со стороны 
конкурентов, интенсивность рыночного спроса на продукцию, работы и услуги, специфика 
государственного регулирования цен и т.д. Для обоснования инновационных стратегий в технико-
технологической сфере предложено использовать методологический приём построения матрицы 
стратегий. 

Ключевые слова: инновационные стратегии, технологические инновации, матрица стратегий, 
газовый сектор. 

 
Долгошея Н.А. 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
В статье раскрыты проблемы взаимосвязи финансовой устойчивости отечественных аграрных 

предприятий с эффективностью их инновационной деятельности. Сформирована интегральная 
методика оценки влияния результатов инновационной деятельности аграрных предприятий на 
показатели финансового состояния (в том числе, финансовой устойчивости). В соответствии с 
методикой проведен анализ на аграрных предприятиях Южного региона и сформированы выводы. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, инновации, инновационная 
деятельность, эффективность, интегральная оценка. 

 
Берницька Д.И.  
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ МИКРОСРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье осуществлен анализ внешней микросреды предприятий пивной отрасли по группе 

факторов: поставщики, потребители и конкуренты. Определены возможности и угрозы, которые 
может нести каждая группа факторов на деятельность предприятия. 

Ключевые слова: внешняя среда, макросреда, микросреда, потребители, конкуренты, 
поставщики, угрозы, возможности. 

 
Карпунцов М.В.  
ИНТЕРАКТИВНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ РИСКОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассмотрены сущностные характеристики понятия «интерактивная бизнес-модель», 

определены ее функциональные возможности и сфера возможного использования, предложен 
формат бизнес-модели для целей мониторинга и контроля рискоустойчивости предприятия. 

Ключевые слова: рискоустойчивость, интерактивная бизнес-модель, формат бизнес-модели 
рискоустойчивости. 

 
Панас Я.В. 
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Для успешной реализации стратегии инновационного развития предприятия автор предлагает 

использовать контроллинг инновационной деятельности. Одной из основных проблем применения 
контроллинга инновационной деятельности является определение его функционального поля. В 
статье представлено авторское видение функций контроллинга инновационной деятельности через 
призму особенностей формирования организационной структуры управления предприятием в 
современных условиях трансформации отечественной экономики. Разграничено сферу применения 
функций контроллинга инновационной деятельности и инновационного менеджмента. 

Ключевые слова: предприятие, инновационная деятельность, контроллинг, управление 
инновационной деятельностью, функции контроллинга  
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Ляшенко И.А.  
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
На основе данных трех предприятий за десять последних лет проанализировано 

экономическую эффективность от реализации ресурсосберегающих мероприятий. Оценены 
экономические результаты деятельности предприятий при условии реализации одного или 
нескольких ресурсосберегающих мероприятий. Разработано линейные трьохфакторные экономико-
математические модели для каждого предприятия. Проверены качество, точность и адекватность 
полученных моделей, значимость независимых факторов и их уровень взаємосвязи с зависимой 
переменной. С помощью моделей разработан прогноз экономического эффекта, который может быть 
получен при условии дальнейшего внедрения ресурсосберегающих мероприятий на предприятиях. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, экономический эффект, математическое моделирование 
экономических процессов, оптимизация затрат производства. 

 
Топольницкая Т.Б. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье определены сущность, цель, принципы организационного и экономического 

обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятия. Исследовано влияние факторов 
макро- и микроэкономической среды на организационно-экономическое обеспечение 
внешнеэкономической деятельности предприятия. Предложено собственное определение 
организационно-экономического обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: предприятие, внешнеэкономическая деятельность, организационно-
экономическое обеспечение,. 

 
Мисько Н.В. 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье представлены результаты аналитической работы по оценке конкурентоспособности 

отечественных машиностроительных предприятий на внешнем рынке. Сформированы предложения 
относительно использования опыта традиционных мировых лидеров в области машиностроения и 
новых индустриальных стран для повышения конкурентоспособности промышленной продукции 
украинских товаропроизводителей на внешнем рынке.  

Ключевые слова: конкурентоспособность промышленной продукции, конкурентные 
преимущества продукции, внешний рынок, показатели конкурентоспособности продукции 

 
Зелинская Г.А.  
АКТУАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
В статье рассмотрены проблемы, связанные с актуализацией вопроса организации 

образовательного менеджмента на региональном уровне (РОМ). Основное внимание сосредоточено 
на новых подходах к изучению РОМ. Доказывается, что РОМ в современных условиях интегрируется 
с другими общенаучными знаниями, использует собственную методологию исследования. Это 
позволяет учесть различные группы факторов, влияющих на развитие РОС и обеспечить ее 
эффективное функционирование в конкурентной среде. 

Ключевые слова: региональный образовательный менеджмент, система образования, регион, 
образ, миссия. 

 
Луцкив Е.Н.  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Оценено технологическое состояние промышленности Карпатского региона. Проанализирована 

динамика процессов старения и обновления основных средств в отраслевом разрезе. Выделены 
основные причины, которые влияют на повышение степени изношенности основных средств, а также 
на низкие темпы ликвидации устаревших и изношенных основных средств. Определены недостатки и 
обоснованы направления усовершенствования существующей амортизационной политики в 
направлении повышения заинтересованности предпринимателей к обновлению основных средств, 
внедрению научных разработок и новейших технологий в производство. 

Ключевые слова: структурно-технологические трансформации, основные средства, снос 
основных средств, обновления, амортизационная политика, инновации. 
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Габрель М.С.  
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ И ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА  
В статье осуществлена оценка энергетического потенциала нетрадиционных и 

восстанавливаемых источников энергосбережения в разрезе областей Карпатского региона. 
Очерчено перспективы и направления его использования в промышленном секторе областей данного 
региона. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, восстанавливаемые и 
нетрадиционные источники энергии, энергетический потенциал, биомасса, промышленность региона. 

 
Власенко И.В. 
РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ АГРАРНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УКРАИНЫ 
В статье исследованы демографически-поселенческую кризис на селе, которая поразила более 

трети административных районов Украины. На основе исследования разработана методика 
проведения расчетов для выделения депрессивных административных районов, которые 
характеризуют современное состояние рынка труда административно-хозяйственной единицы 
(района) и льготного налогообложения. Показана возможность мелких не эффективных 
сельскохозяйственных аграрных предприятий функционировать в составе интегрированных 
объединений (агрохолдинги) при участии финансового, промышленного капитала и иностранных 
инвесторов. Агропромхолдинг на селе, не только обеспечивает рабочие места, но и достойные 
условия жизни и труда своих сотрудников, способствует их самореализации повышая уровень 
квалификации, поддерживает детские сады, школы, дома культуры и т.д.. Это - кратчайший путь 
выведения сельского хозяйства Украины на уровень наиболее развитых в аграрном отношении и 
дальнейшие шаги по улучшению ситуации на сельских депрессивных территориях. 

Ключевые слова: реформирование, сельские территории, бедность, трудовая миграция, 
безработица, депрессивные территории, агрохолдинги. 

 
Сагайдак Р.А. 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЛИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Рассматриваются проблемы осуществления инвентаризации земли в сельскохозяйственных 

предприятиях и предлагаются возможные направления ее улучшения в современных условиях 
хозяйствования. 

Ключевые слова: документация, земля, обязательство, инвентаризация, имущество, учет, 
предприятие. 

 
Семьянчук П. М. 
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье проанализирован уровень инновационного развития Тернопольской области в разрезе 

ресурсно-технико-технологических, товарно-продуктовых и организационно-продажных новшеств. 
Охарактеризованы финансовые аспекты инновационной деятельности и мера сотрудничества в 
русле инноваций. 

Ключевые слова: инновационное развитие, ресурсно-технико-технологические, товарно-
продуктовые и организационно-продажные новшества, инновация. 

 
Квачан О.С. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрена динамика расходов бюджета Сумской области за 2000-2011 годы в разрезе 

районов, проанализирована их структура и направленность, сделаны выводы. Построена модель 
зависимости поступлений в доходную часть бюджета от валового регионального продукта, расходов 
на развитие отдельных отраслей экономики и налоговых поступлений, которая может быть 
использована при прогнозировании доходов местных бюджетов и изменении объемов расходов на 
развитие отдельных отраслей экономики, для регулирования воздействия на местное социально-
экономическое развитие. 

Ключевые слова: местные бюджеты, доходная часть, расходы, прогнозирование, развитие. 
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Малимон В.В. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
В статье обосновывается целесообразность внедрения инновационных технологий при 

предоставлении туристических услуг на региональном рынке медицинского туризма (РРМТ); 
обоснована суть инноваций РРМТ, приведена их типология, определены приоритеты и система 
обеспечения их внедрения; предлагается система инструментов стимулирования инновационной 
деятельности с позиции активизации инноваций на РРМТ. 

Ключевые слова: инновации, региональный рынок медицинского туризма, стимулирование 
инноваций, инновационный процесс.  

 
Герасимчук З.В., Крисак А.И.  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – КОНСОЛИДУЮЩИЙ ФУНДАМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

САМОДОСТАТОЧНОСТИ 
В данной статье обосновываются характеристики сущности земельных ресурсов, определяется 

их многогранность в развитии хозяйственного комплекса национальной экономики Украины; 
обобщены теоретические основы земельных ресурсов как основного территориального ресурса, 
который аккумулирует вокруг себя другие виды природных ресурсов.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, пространственный базис, средство производства, товар, 
природный ресурс. 

 
Пуцентейло П.Р., Свинтух М.Б. 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ 
Статья посвящена решению теоретико-прикладных проблем использования отходов древесины 

на предприятиях Украины. Раскрыты основные факторы накопления отходов древесины. Определена 
структура отходов древесины в предприятиях. Рассмотрены критерии эффективности использования 
отходов древесины и пути повышения эффективности работы лесозаготовительных предприятий и 
более полному использованию отходов древесины. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесопользование, эффективное использование ресурсов, 
отходы древесины, лесозаготовка, деревообработка, утилизация отходов, древесный уголь, брикеты. 

 
Сидорук Б.О., Сава А.П. 
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СОСТАВЛЯЮЩИХ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОБЕЗОПАСНОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассмотрены вопросы формирования комплекса организационно-экономических и 

финансово-кредитных составляющих системы обеспечения екобезопасного аграрного производства, 
в частности, на региональном уровне. Проанализированы существующие механизмы влияния на 
эффективность ведения экологического сельскохозяйственного производства в современных 
условиях. Предложены направления совершенствования системы экономических стимулов для 
обеспечения эффективного развития системы екобезопасного аграрного производства в 
соответствии с реалиями сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: экологическое аграрное производство, финансово-кредитные рычаги, 
организационно-правовые меры, экономические санкции, стимулирование екобезопасного аграрного 
производства. 

 
Барвинский А.В. 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ В 

АГРОЛАНДШАФТАХ ПОЛЕСЬЯ 
В статье рассмотрены экологические и экономические проблемы формирования систем 

эффективного сельскохозяйственного землепользования в условиях трасформации земельных 
отношений. Проанализированы современный уровень и причины распространения деградационных 
процессов в агроландшафтах Киевского региона. Определены основные пути и первоочередные 
мероприятия по эффективному использованию и воспроизводству продуктивного потенциала 
земельных угодий на местном уровне.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, землепользование, рыночные отношения, 
деградированные и малопродуктивные земли, управление земельными ресурсами, государственное 
регулирование, продуктивность земель. 
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Фроленкова Н.А. 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИРОДООХРАННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Статья посвящена актуальной научной проблеме – оценке экологической и экономической 

эффективности инвестиций в природоохранные мероприятия и рациональное природопользование. 
Рассмотрены основные положения определения эколого-экономического эффекта таких инвестиций, 
их недостатки. Приведен расчет на примере проекта инвестиций в теплоизоляцию жилых зданий с 
целью экономии природного ресурса – газа, который учитывает особенности формирования эколого-
экономического эффекта под влиянием внешних природных условий. 

Ключевые слова: инвестиции, природоохранные мероприятия, эколого-экономический эффект, 
экономия газа. 

 
Фостолович В.А.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Обоснованы методические подходы к разработке экологической политики 

сельскохозяйственных предприятий на основе использования наработок международной теории и 
практики, а также внедрения и функционирования интегрированных систем экологического 
менеджмента в системе общего управления сельскохозяйственными предприятиями. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, предприятие, экономическая эффективность, 
экологическая политика, тактическое планирование, система экологического менеджмента. 

 
Врублевская Е.В. 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА И 

ИНТЕГРИРОВАНОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧНОГО УЧЕТА 
Статья содержит результаты анализа тенденций развития системы национального 

счетоводства и ее подсистемы – эколого-экономических счетов, описывающих взаимосвязи между 
экономикой и окружающей средой. Дана оценка значения произошедших изменений для сферы 
природопользования и политики устойчивого развития, показана их связь с постулатами 
экологической экономики. Исследованы перспективы усовершенствования системы интегрированного 
эколого-экономического учета как международного стандарта, являющегося основой для 
определения показателей прогресса в достижении целей устойчивого развития, и состояние ее 
внедрения в Украине. 

Ключевые слова: система национальных счетов, эколого-экономический учет, природный 
капитал, устойчивое развитие. 

 
Колганова И.Г.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 
В статье рассмотрены тенденции разработки документации по землеустройству в период 

проведения земельной реформы в Украине. Обосновано, что основной проблемой в осуществлении 
землеустроительных работ является отсутствие инновационной землеустроительной документации, в 
частности, планировочной землеустроительной документации и проектов организации территории.  

Ключевые слова: землеустройство, инновация, инвестиция, экономика, сельскохозяйственное 
землепользование, земельные отношения, инновационная деятельность, собственность. 

 
Спасив Н.Я., Мартынюк В.Ф. 
ПРАГМАТИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В УКРАИНЕ: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье проведен анализ тенденций обеспечения социальных гарантий в современных 

условиях. Освещены вопросы влияния экономических трансформаций на планирование социальных 
расходов местных бюджетов. 

Ключевые слова: местный бюджет, расходы местных бюджетов, социальные расходы местных 
бюджетов. 
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Буда Т.И. 
СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

НА РЫНКАХ ТРУДА  
В статье исследуются предпосылки и перспективы обеспечения занятости населения в 

условиях институционных изменений. Предлагается создание сельскохозяйственных кластеров с 
целью обеспечения эффективной занятости населения агропромышленного региона. 

Ключевые слова: агропромышленный кластер, хозяйственный механизм, агропромышленный 
комплекс, занятость, регулирование занятости. 

 
Мащенко М.А., Пивавар И.В. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В статье проведен анализ законодательного обеспечения социальной политики Украины, 

обоснованы приоритеты и основные направления обеспечения социальной ориентации экономики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, социальная политика, субсидии, льготы, 
жилищно-коммунальное хозяйство, население, услуги. 

 
Бриль М. С., Калашник Т. Е.  
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ 
Определена актуальность выбранной темы, проведен анализ теоретических исследований, 

методологических положений отечественных и зарубежных ученых по выбранной теме, рассмотрены 
проблемы развития рынка труда в Украине. Проведен анализ численности экономически активного и 
безработного населения в Украине, численности зарегистрированных безработных в службе 
занятости за 2000-2011гг. Выявлен ряд факторов, способных существенно влиять на отечественный 
рынок труда. Разработаны предложения относительно мероприятий регулирования уровня 
безработицы. Определены конкретные параметры негативного влияния безработицы на современное 
состояние экономики страны. Сделаны выводы по данному исследованию. 

 Ключевые слова: безработица, рынок труда, занятость, условия труда, работодатели, 
работники, рабочая сила.  

 
Гончаренко М.Л., Бугай В.В. 
ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье рассмотрены и обобщены основные теоретические подходы к классификации методов 

управления персоналом в условиях использования системного подхода к работе организаций. 
Проведен анализ разных составляющих в рамках административных, экономических и социально-
психологических методов. Разработаны предложения по использованию разных методов управления 
персоналом для повышения эффективности деятельности современных организаций. 

Ключевые слова: персонал, кадры, система управления, методы управления, управление 
персоналом.  

 
Короленко Р.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
В статье рассмотрены и проанализированы теоретические подходы отечественных и 

зарубежных ученых по теории человеческого капитала. Сделано теоретическое обоснование 
применения инвестиционного подхода к определению сущности категории человеческого капитала в 
качестве критерия к оценке персонала. Предложено использование понятия человеческого капитала 
на уровне должности работника, что позволяет осуществить оценку результативности персонала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, составляющие человеческого капитала, 
инвестиционный подход, показатель, результативность, персонал. 

 
Жибак М.М. 
АГРАРНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В статье проанализировано состояние аграрного рынка Украины на современном этапе, 

определено эффективные направления усовершенствования его инфраструктуры и дальнейшего 
развития. Предложены пути усовершенствования эффективности государственного регулирования 
аграрного рынка. 

Ключевые слова: инфраструктура аграрного рынка, аграрные холдинги, аграрный рынок, 
биржевая торговля, государственное регулирование. 
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Одинцов М.М., Одинцов О.М. 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННО-КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
В статье изложены результаты исследования диверсификации в сельскохозяйственных 

предприятиях путем сочетания производства растениеводческой и животноводческой продукции. 
Методом группирования за удельным весом животноводства в валовой продукции сельского 
хозяйства областей доказана перспективность роста производительности и оплаты труда работников 
за счет повышения удельного веса продукции животноводства в общих результатах 
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: кооперация, интеграция, диверсификация, производительность труда, 
заработная плата, эффективность производства. 

 
Бенько И.Д., Бенько В.С. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ: УКРАИНСКАЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА  
В статье рассмотрены особенности методики анализа запасов бюджетных учреждений, которые 

являются одним из важнейших для обеспечения их деятельности видом ресурсов и дают 
возможность учреждению выполнять свои функции. Проведен анализ влияния факторов и дана 
оценка эффективности системы управления запасами. Сформулированы выводы по теме 
исследования и указано на необходимость применения мирового опыта.  

Ключевые слова: запасы, анализ, факторы влияния, медицинское учреждение. 
 
Прямухина Н.В. 
МЕСТО УСЛУГ СВЯЗИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 
В статье обоснована целесообразность исследования рынка услуг связи отдельно от рынка 

информационных услуг как самостоятельного сегмента рынка услуг Украины. Обоснование 
базируется на законодательных, рыночных и специфических особенностях рынка, подкреплено 
статистическими данными и зарубежным опытом. Конкретизированы перспективы функционирования 
рынка услуг связи и тенденции его развития. На основе проведенного исследования выделены 
основные проблемы рынка услуг связи, перечислены возможные направления их решения. 

Ключевые слова: рынок услуг связи, сегмент, модернизация, информационные услуги. 
 
Вишневецкая О.В. 
ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В статье рассмотрены аспекты развития пищевой промышленности в контексте 

агропромышленной интеграции. Отмечаются преимущества создания агропромышленных структур в 
агропромышленном комплексе, их перспективы. Предложенные стратегические цели, 
способствующие обновлению материально-технической базы сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, способы их достижения. 

Ключевые слова: интеграция, основные средства, пищевая промышленность, стратегические 
цели, аутсорсинг. 

 
Миненко К.В.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
В статье рассмотрены проблемы организации производства говядины в специализированных 

хозяйствах при различных вариантах технологических решений. Установлено, что при 
среднесуточных приростах скота в 800 г, производственная себестоимость 1 ц живой массы при 
содержании животных на соломенной подстилке меньше, чем при содержании в боксах. Этот факт, а 
также меньшие общие затраты на строительство фермы с содержанием на глубокой подстилке, 
обусловливает меньший срок окупаемости затрат по сравнению со строительством фермы с 
боксовым содержанием. 

Ключевые слова: производство говядины, технологии, затраты, себестоимость, эффективность, 
прибыль 

 
Кукла О.Л. 
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В РЫСИСТОМ ПЛЕМЕННОМ 

КОНЕВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
В статье изложены результаты исследований по расчету себестоимости содержания 

производственного состав племенных лошадей рысистого назначения. Определены общие затраты 
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на одну голову, их структуру. Обосновано резервы снижения себестоимости в племенном 
коневодстве рысистого назначения. 

Ключевые слова: себестоимость, племенные лошади рысистого назначения, структура затрат, 
коневодство, производящий состав. 

 
Алилуйко А.Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ 
Рассмотрены технологии математического моделирования экономического взаимодействия в 

условиях конкуренции. Показано, что для решения задач экономики можно применять уравнения 
Лотки-Вольтерра. Предложены подходы к оценке параметров конкурентной модели. Приведены 
результаты построения динамических моделей на примере конкурентного взаимодействия 
операторов мобильной связи Украины. Оценивание параметров реализовано в программе 
Matlab/Tomlab PROPT, где используется псевдоспектральний метод коллокации. Анализ 
конкурентного взаимодействия осуществлено на основе найденных точек равновесия и построенных 
фазовых траекторий. 

Ключевые слова: модель Лотки-Вольтерра, динамическая система, оценка параметров, 
конкуренция, точка равновесия. 

 
Чикало І.В. 
МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 
В статье охарактеризованы особенности функционирования энергетического рынка Украины и 

проанализировано состояние энергосбережения как его сегмента. Выделены сильные и слабые 
позиции рынка энергосбережения на современном этапе его формирования. Разработан алгоритм 
мониторинга рынка энергосбережения. 

Ключевые слова: мониторинг, энергетический рынок, рынок энергосбережения, мониторинг 
рынка энергосбережения,, энергоэффективность. 

 
Данкевич Е.М. 
СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Проанализировано состояние материально-технического обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий. Освещены особенности использования современной техники в условиях 
межотраслевой интеграции в аграрном секторе экономики. Определены направления и принципы 
дальнейшего воспроизведения технического потенциала сельского хозяйства. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, межотраслевая интеграция, 
современная техника, конкурентоспособность, эффективность. 

 
Власенко И.Г. 
АГРАРНАЯ СФЕРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
В статье исследованы возможности землепользования агросферой Украины в направлении 

обеспечения собственного продовольственного рынка, а также проведена оценка состояния 
продовольственной безопасности с использованием «Методики расчета уровня экономической 
безопасности Украины» относительно соответствия условиям продовольственной безопасности, 
которые определены Министерством экономики в приказе № 60 от 02.03.2007 года 

Ключевые слова: продовольственная безопасность страны, землепользования, 
реформирования агросферы, продукты питания, продовольственный рынок. 

 
Лачкова В.Н. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В статье исследованы общеотраслевые факторы, которые обуславливают товарные и ценовые 

коммерческие риски, обоснован научно-методический подход к оценке влияния рискообразующих 
факторов на коммерческую деятельность предприятий розничной торговли Украины. 

Ключевые слова: предприятия розничной торговли, коммерческая деятельность, 
ризикоутворюючи факторы, оценка рисков. 
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Бойко Е.А. 
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СОИ УКРАИНЫ 
В статье обоснована необходимость мер со стороны государства для повышения 

эффективности функционирования рынка сои. Разработана система государственного регулирования 
и поддержки производителей сои в Украине, а именно: улучшение качества и безопасного 
потребления продукции соевого подкомплекса, а также организация соответствующего контроля 
через совершенствование законодательной базы преодоления значительного разрыва между 
научными достижениями и практическим их применением; государственная поддержка 
товаропроизводителей и переработчиков сои финансированием, кредитованием, стимулирования 
развития страхования посевов; полноценное информационное обеспечение участников рынка, 
развитие биржевой торговли. 

Ключевые слова: рынок сои, государственное регулирование, экспортная пошлина, качество 
семян, стратегия. 

 
Швец Н.Р. 
УСИЛЕНИЕ ВЫЕЗДНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В УКРАИНЕ 
В статье рассмотрено научно-практические основы проведения выездного банковского надзора 

в Украине. Проведён анализ последних мероприятий службы банковского надзора Национального 
банка Украины. Разработаны предложения по усовершенствованию существующей практики 
проведения инспектирования банковских учреждений Украины Нацбанком. 

Ключевые слова: банк, банковская система, банковская деятельность, Национальный банк 
Украины, банковский надзор, выездное инспектирование 

 
Макаренко М.И., Дмитриев Е.Е. 
ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ В 

УКРАИНЕ 
В статье рассматриваются некоторые подходы к анализу структуры ликвидности банковской 

системы Украины. Проанализированы состояние и факторы, влияющие на состояние ликвидности 
банковской системы. Выявлено разнообразие подходов к структурированию ликвидности, выделен 
подход, рассматривающий банковскую ликвидность как двухуровневую категорию. Рассмотрены 
основные экономические нормативы по ликвидности в банковской практике Украины и мира. 
Выявлено существование некоего системного уровня ликвидности в банковской системе, который не 
зависит от объемов обязательного резервирования. Доказано, что недостаточная ликвидность 
банковской системы имеет негативное влияние на макроэкономическое развитие национального 
хозяйства. 

Ключевые слова: ликвидность банка, ликвидность банковской системы, обязательные резервы, 
остатки на корреспондентских счетах, достаточная ликвидность, природный уровень ликвидности.  

 
Смоленюк Р.П., 
УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
В статье обоснована сущность финансовых ресурсов, их структура и оптимизация. Дано 

определение управления финансовыми ресурсами обобщенно развитие теории финансовых 
ресурсов. Разработаны предложения по формированию и использованию финансовых ресурсов в 
условиях современной экономики. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, структура, оптимизация, управление. формирования, 
использования, эффективность. 

 
Шевченко Е.Н. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 
Статья посвящена исследованию процессов возникновения, эволюции венчурного капитала. На 

основе положений экономической теории о природе капитала выяснены условия зарождения 
венчурного капитала и причины его возникновения. 

Ключевые слова: капитал, венчурный капитал, инновации, венчурные инвестиции, венчурный 
бизнес. 

 
Кузьмак Е.Н. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В УКРАИНЕ 
В статье рассмотрены история возникновения и научные основы секьюритизации, исследованы 

мировой и отечественный опыт. Обоснована необходимость применения секьюритизации как 
эффективного метода управления рисками. Предложено направления по совершенствованию 
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внедрения секьюритизации в Украине.  
Ключевые слова: кредитный риск, традиционная секьюритизация, синтетическая 

секьюритизация 
 
Мазур И.М. 
ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 
В статье исследованы современную систему финансового обеспечения инновационного 

развития нефтегазодобычи. Проведен анализ преимуществ, недостатков и ограничений применения 
традиционных источников капиталовложений в инновационные проекты. Выявлены общие признаки 
инновационного инвестирования и венчурного финансирования и возможность приобретения акций 
предприятий с иностранными инвестициями, что позволяет расширить базу финансирования 
инноваций за счет средств физических лиц, инвесторов-нерезидентов и венчурных фондов. 
Привлечение венчурного капитала к участию в собственности повышает кредитоспособность 
нефтегазодобывающих предприятий и способствует банковскому кредитованию инновационных 
процессов. 

Ключевые слова: нефтегазодобычи, венчурные фонды; инновации; инвестиции; венчурный 
капитал. 

 
Терешко О.М., Мудь М.О.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗИМАНИЯ НДС В УКРАИНЕ 
В статье проанализированы отдельные аспекты механизма администрирования НДС в Украине, 

освещены его положительные стороны и недостатки. По результатам проведенного исследования 
определена роль налога на добавленную стоимость как источника формирования доходной базы 
Государственного бюджета Украины. Особое внимание уделено вопросам возмещения НДС из 
бюджета. Рассмотрена проблема применения налогоплательщиками различных схем уклонения от 
уплаты НДС и возможные пути совершенствования взимания налога в современных условиях 
развития отечественной экономики. 

Ключевые слова: налоговая система, налог на добавленную стоимость, механизм 
администрирования НДС. 

 
Катигробова О.В. 
СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
В статье определено сущность системы финансового обеспечения, ее структуру и 

инструменты, проанализировано особенности формирования в Украине и разработано рекомендации 
относительно ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовые инструменты, инвестиции, 
инновационное развитие, инновации, государственная политика. 

 
Гарная С.О., Малахова А.В., Шнурко А.М. 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗНОСА  
Статья содержит информацию о порядке начисления, удержания и перечисления единого 

социального взноса в Пенсионный фонд Украины и отражение этих операций в бухгалтерском учете. 
Рассмотрен порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет фонда. 
Систематизированы и проанализированы основные преимущества и недостатки внедрения единого 
социального взноса. Определены направления по дальнейшему усовершенствованию 
существующего законодательства и осуществлению более масштабных и рациональных в нем 
изменений. 

Ключевые слова: единый социальный взнос, общеобязательное государственное социальное 
страхование, страховые фонды, пособие по временной нетрудоспособности, Государственный 
бюджет. 

 
Демченко О.В. 
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

КРЕДИТНОЙ РЕСТРИКЦИИ 
В статье рассмотрены состояние и перспективы финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий. Установлено, что в современных условиях хозяйствования 
аграриев производственный процесс основном опосредуется собственными финансовыми 
ресурсами, что не оправдано ни теоретически, ни практически. Определены целесообразным, для 
обеспечения непрерывности процесса аграрного производства привлекать как собственные 
финансовые ресурсе, так и заимствованные. С обострением мирового финансового кризиса льготное 
кредитование аграриев практически приостановлено, что свидетельствует о кредитной рестрикции. 
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Финансовое оздоровление рассматривается путем применения как внешних факторов – бюджетной и 
кредитной поддержки аграриев, так и внутренних факторов, которые сводятся к комплексу 
мероприятий, проводимых на предприятии. 

Ключевые слова: финансовое оздоровление, кредитная рестрикция, кредит, финансовое 
состояние, государственная поддержка, льготное кредитование, банковский кредит, кредитные риски, 
бюджетная поддержка, кредитная поддержка, субсидии, страхование, основные средства, оборотные 
активы. 

 
Ткачук И.Я. 
ПРОЦЕНТНАЯ ФИЛАНТРОПИИ КАК МЕТОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УКРАИНЕ 
В статье рассмотрены тенденции в финансировании деятельности общественных организаций 

Украины из различных источников за период 2009-2011 гг. Обоснована недостаточность их 
финансирования и необходимость в связи с этим внедрения механизма процентной филантропии. 

Ключевые слова: финансирования деятельности, общественные организации, финансовое 
обеспечение,источник финансирования, процентная филантропия. 

 
Бухтиарова А.Г. 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В ПОСТРОЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 
В статье проанализировано международный опыт построения систем страхования вкладов и 

предоставлена их общая характеристика. Исследованы значение и сфера влияния государства в 
эффективной системе страхования вкладов. Осуществлена классификация моделей участия 
государства и выделены основные их признаки. 

Ключевые слова: вклады, страхование вкладов, государство, банки, финансово-кредитные 
учреждения. 

 
Малинина Н. Н. 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

УКРАИНЕ  
В статье рассмотрены вопросы становления системы имущественного налогообложения в 

Украине, проанализированы механизмы построения имущественных налогов, выявлены их 
достоинства и недостатки, определена роль имущественных налогов в формировании доходов 
местных бюджетов. Разработаны предложения по совершенствованию системы имущественного 
налогообложения в контексте поиска источников наполнения местных бюджетов, что будет 
способствовать обеспечению финансовой независимости органов местного самоуправления и 
расширению их полномочий. 

Ключевые слова: система налогообложения, имущественные налоги, доходы местных 
бюджетов, база налогообложения, налоговая ставка. 

 
Гирба О.А. 
КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

КОНЦЕПТУАЛАЗАЦИИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 
В статье рассмотрены различные научные подходы отечественных и зарубежных специалистов 

к трактовке экономической категории «финансовая стабильность» и дана критическая их оценка. 
Проанализировано толкование исследуемой терминологии Международным валютным фондом, 
Всемирным банком и центральными банками. Автором определено место термина среди схожих 
экономических категорий, а именно: «финансовой устойчивости», «финансовой безопасности 
государства» и «экономической безопасности». Предложено собственное определение понятия 
«финансовая стабильность» в контексте посткризисного восстановления. 

Ключевые слова: финансовая стабильность, финансовая безопасность, финансовая 
устойчивость, экономическая безопасность, посткризисное развитие. 

 
Юркив Н.Т. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ БАНКОВ – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ  
В статье рассмотрены причины возникновения мирового финансово-экономического кризиса и 

его последствия для банковской системы Украины в сегодняшних условиях функционирования. 
Акцент отводится объема проблемных кредитов в кредитных портфелях украинских банков, ведь 
безразличное отношение к заемщикам приводит к обострению ситуации во всей финансовой системе 
страны. Проанализирована зависимость активных операциях банков от привлечения средств у 
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населения. Даны предложения по уменьшению рисков неплатежеспособности населения по взятым 
кредитам. 

Ключевые слова: банковская система, управление кредитами, кризисные явления, проблемные 
кредиты, стабильность. 

 
Васильева Л.Н., Бондарчук Н.В., Павлова Г.Е. 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Определены принципы формирования учетной политики, которые должны быть едиными для 

формирования учетной политики с налогового и управленческого учета. Приведена авторская 
трактовка понятия „учетная політика”. 

Ключевые слова: учетная политика, предприятие, налоговый учет, принципы, финансовый учет, 
управленческий учет. 

 
Горлачук М.А., Горлачук О.А. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ АГРАРНОГО РЫНКА 
В статье рассмотрены методологические аспекты функционирования аграрного рынка в 

современных условиях. Определены роль и место отдельных видов аграрного рынка в системе 
связей, которые характеризуются горизонтальной, вертикальной и функциональной составляющими 
его функционирования. 

Ключевые слова: аграрный рынок, спрос и предложение, уровень самоообеспеченности, 
модель рынка, методологическая оценка. 

 
Тищенко Н.Л., Котковский Р.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Рассмотрены вопросы особенностей, роли и места оперативного учета в системе принятия 

управленческих решений на предприятиях. Освещены сущность и формы оперативного контроля в 
процессе управления ресурсами предприятия. 

Ключевые слова: оперативный учет, оперативный контроль, оперативное управление, процесс 
контроля, индикатор действий. 

 
Ващик М.С. 
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ 
В статье рассмотрены основные виды кредитных рисков, с которыми сталкиваются 

сельскохозяйственные предприятия и коммерческие банки при кредитовании предприятий агросектора. 
Проанализированы проблемы залога как основной формы кредитного обеспечения, а также 
необходимость широкого применения сельскохозяйственного страхования как действенного способа 
минимизации кредитных рисков. Предложены направления совершенствования существующей практики 
финансово-кредитного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ключевые слова: кредитный риск, сельхозпредприятия, страхование, льготное кредитование, 
ипотека. 

 
Костецкий Я.И. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В статье рассматриваются факторы влияния на эффективность производства продукции, 

методика их приложения в отрасли животноводства. Обоснованны разные показатели и критерии 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, методика, эффективность, 
продукция животноводства, валовая продукция, сельскохозяйственные угодья, трудовые ресурсы. 

 
Роскошная Е.А., Бондаркова Д.В. 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКОВ МЕТОДОМ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 
В научной статье освещены системное исследование и обоснование сущности категории 

«конкурентоспособность», представлены результаты проведения оценки конкурентоспособности 
банков, основанной на теории конкурентных преимуществ и определены возможности улучшения 
результатов их деятельности в конкурентной среде. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, банки, рынок, конкурентные преимущества, 
эффективность 
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Волков Д.П. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Систематизация основных методик аналитического исследования основной операционной 

деятельности позволила сформировать единый механизм, основной целью применения которого 
является предоставление информации управленческому персоналу промышленного предприятия для 
поддержания инвестиционно-инновационного климата на предприятии. Рассмотрены существующие 
подходы к анализу операционной деятельности и учтены положительные и отрицательные аспекты 
при формировании схемы и объектов анализа основной операционной деятельности промышленного 
предприятия с учетом существующих требований к аналитическому обеспечению процесса 
управления в развитии инновационной компоненты предприятия. 

Ключевые слова: анализ, эффективность, методика, основная операционная деятельность, 
оценка результатов, предприятие. 

 
Турский И.В. 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
В статье проведено экономико-математическое моделирование реализации функции 

экономической собственности в малом бизнесе на основе реинвестирования определенной части 
прибыли и использование другой части на личное потребление владельца. 

Ключевые слова: прибыль, реинвестирование прибыли, моделирования, малое предприятие. 
 
Хорунжак Н.М. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
В статье осуществлён критический анализ существующих подходов к методике расчёта 

производственных показателей бюджетных учреждений, выступающих основанием планирования 
затрат. Определён перечень этапов проектирования усовершенствованной системы учёта 
финансового обеспечения. Обосновано целесообразность применения скользящих математических 
величин для исчисления базовых показателей с целью планирования затрат государственных 
высших учебных заведений и больниц. Рекомендованный подход обеспечивает уменьшение риска 
неточности планирования показателей сметы. Определено перечень документов, которые 
целесообразно использовать для учёта показателей и проведения соответствующих расчётов. 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, оптимизационный подход, моделирование системы 
учёта, финансирование, среднегодовое количество студентов, среднегодовое количество кроватей, 
скользящие математические величины, формы документации. 

 
Попович Т.Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
В статье рассмотрены актуальные вопросы управления рисками деятельности организации. 

Сформированы концептуальные подходы к созданию эффективной системы риск-менеджмента. 
Представлен алгоритм идентификации рисков и определены варианты использования методов 
управления рисками в зависимости от уровня риска. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, идентификация рисков, реестр рисков, анализ и оценка 
риска, контроль рисков, методы управления рисками. 

 
Кинаш И. А. 
РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
Определены особенности реализации маркетинговых стратегий предприятия путем учета 

возможностей использованием сети Интернет. На основе традиционной структуры маркетингового 
комплекса предложены направления реализации маркетинговых стратегий предприятий в среде сети, 
в целом объединят товарную, ценовую, распределительно-сбытовую и коммуникационную политику 
предприятия. Чтобы достичь маркетинговой цели нужно продумать каждый элемент маркетингового 
комплекса, особенно каким образом его продвигать и использовать в сети Интернет. 

Ключевые слова: глобальная сеть Интернет, элементы комплекса маркетинга, маркетинговые 
стратегии, конкуренция на интернет-рынке. 
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ANNOTATION 
Kulishov V.V. 
THE CLUSTER – THE BASIS OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT 
The article describes questions of theoretical and methodological foundations of understanding the 

concept of "clusters", "clustering", proposed several approaches to determine their nature, outlined some of 
the positive effects of clustering at the present stage of development of society. 

Key words: transnational economy, clusters, clustering, enterprise, innovation, global economy, 
technology and infrastructure. 

 
Muchailushun L.I. 
EXPANSION OF CORRUPTION AND ANTICORRUPTION EFFORTS IN UKRAINE 
The article analyzes the background of corruption, current situation and the spheres of its expansion 

within social and economic environment in Ukraine on the basis of scale denominator and causes that lead 
to corruption in the country. The research offers a segmental model of corruption growth characteristics 
which arranges corrupt practices into three key spheres: household activities, business relations and politico-
legal relations. The article claims that corruption should be investigated as a socio-economic process in its 
progression within the framework of identified stages of its life cycle; according to those stages the article 
suggests some execution algorithms of corruption agreements. The research findings allow recommending 
an alternative model to fight corruption in Ukraine.  

Key words: corruption, spheres of distribution, reasons (conditions) of corruption, socio-economic 
behaviour, corruptial bargain, lifecycle of the corruption. 

 
Konstantiuk N. I. 
GLOBAL FINANCIAL TRENDS OF HIGHER EDUCATION. 
The article deals with current issues of financial support for higher education in a global context. 

Highlight and analysis of the major trends that have an impact on the funding of higher education institutions 
worldwide, investigated their possible implications for higher education. Also presented proposals to improve 
higher education finance. 

Key words: higher education funding higher education, globalization. 
 
Zosymenko T.I.  
TRENDS OF TRANSFORMATION PROCESSES BY COUNTRIES OF DIFFERENT TRANSITIVE 

GROUPS 
The article considered the basic indicators of economic transformation of the European Bank for 

Reconstruction and Development, which reflect the efficiency of transition from administrative-planned to a 
market economy. The trends of transformational changes in countries of different transitive groups are 
defined; a comparative analysis of the current state of structural reforms in post-Soviet, post-socialist 
countries-members of EU, and Ukraine is conducted. The obstacles and targets of further modernization of 
the national economy are detected. 

Key words: processes of transformation, transition economies, restructuring, reform, modernization, 
institutional environment. 

 
Sadula L.M. 
ACTUAL PROBLEMS OF FOREIGN TRADE RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND EUROPAEN 

UNION 
The modern stage of foreign trade between Ukraine and Europaen Union is analysed and the features 

of its development are elaborated. The main attention is payed to the perspectives of free trade area 
between Ukraine and Europaen Union creation and to its influence on intensification of their foreign trade 
relations also.   

Key words: foreign trade, Europaen Union, Commonwealth of Independent States, Ukraine, free trade 
area, integration. 

 
Samko O.O. 
DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE AS INDICATOR OF LEVEL OF TOURISM POTENTIAL 

USE 
Analyzed trends of tourism market development in Ukraine and their equivalence to the world 

dynamics trends, defined factors of influence on segments of the tourism market , defined functional 
dependence between income of population and volume of tourism services. 

Key words: tourism market potential indicator of use, the product, the amount of travel services. 
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Bech M.S. 
DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE UNDER GLOBALIZATION 
The article explores the main issues of the world economy during hlobalizatsiyii briefly analyzed the 

overall situation in Ukraine, the problem of the banking system of Ukraine under globalization changes. 
Theoretically positive and negative impact of globalization on the economy of the country. 

Key words: globalization, national economy, the banking system, economic security, exchange rate. 
 
Lysenko S.M., Moiseeva Y.Y.  
THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE CONCEPT 

«INNOVATIVE POTENTIAL» 
In the article the results of the main theoretical and methodical approaches are presented for 

interpretation of the essence of economic category of innovative potential. The generalized definition of 
innovative potential is proposed as the subsystem of the overall society’s potential from the point of view of 
capabilities and as the motivated participants’ ability in the innovation process for its implementation. 

Key words: economic potential; innovative potential; innovative development; resources, motivation. 
 
Magdich A.S. 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CENTRAL AND EASTERN 

EUROPEAN TRANSITION ECONOMIES  
The article examines the features and regularities of innovative development of Central and Eastern 

European transition economies. The author has carried out a comparative analysis of the level of 
technological development in countries considered as technological leaders and transition economies of 
CEE. Also the causes of existing technological gap have been highlighted. The paper emphases the 
necessity of changing the existing in CEE countries model of Catch-Up Growth and developing innovative 
strategies that will allow for national peculiarities of economic and structural policies in CEE countries. 

Key words: CEE countries, transition economies, innovative development, technological development 
of the country, the strategy of innovative development. 

 
Livenko A.I.  
EDUCATIONAL RESOURCES IN THE SYSTEM OF DRIVING FORCES OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
The economic nature of educational resources, their place and role in the system of social production, 

economic development of society. Highlight commonalities educational resources and emphasized their 
characteristics as a separate economic category. Analyzed and reasonably objective and the need to 
consider the feasibility of educational resources, not as knowledge themselves, but as a systematic, socially 
appropriate professional and general knowledge and skills possessed by man and it is practically used in the 
course of employment in a particular area of public play. 

Key words: resources, information, knowledge, education, market economy, public production, labor 
resources, educational resources. 

 
Ulyanchenko O.V., Finashyna G.V. 
THE FUNCTIONING FEATURES OF THE AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE OF THE 

SCIENTIFIC AND CONSULTING SERVICES’ PROVISION 
The advantages of creating and the functioning features of the agricultural service cooperative of the 

scientific and consulting services’ provision are determined in the article. The schematic model of the 
interaction of such a cooperative with various entities is developed, including the functioning levels. 

Key words: agricultural service cooperative, scientific and consulting services, agricultural advisory 
activity. 

 
Kalutskyj I.F., Yakubiv V.M., Besenyuk M.I. 
STRATEGIC DIRECTIONS ORGANISATIONS EFFECTIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
The article examines scientific and applied aspects of the strategy for effective development of 

agricultural enterprises in Ukraine. Clarified the definition of "effective development strategy of agricultural 
enterprises." Substantiated scientific-methodological and strategic goals to ensure effective development of 
agricultural enterprises. 

Key words: agricultural enterprises, strategic goals, effective development, strategy development. 
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Dzyoba O.G. 
INNOVATION AND INVESTMENT COMPONENT OF BDEVELOPMENT OF GAS SUPPLY SYSTEM 

COMPANIES 
Theoretical and methodological approaches to the development of innovative strategies for the 

development of gas supply companies were considered in article. Found that the choice of strategy affect the 
type and scale of economic activity of the company, its reputation, threats from competitors, the intensity of 
market demand for products, works and services, specific state regulation of prices and so on. For 
rationalization innovative strategies in technical and technological spheres proposed to use methodological 
reception of building strategies’ matrix. 

Key words. innovative strategies, technological innovations, strategies’ matrix, gas field. 
 
Dolgosheia N.O. 
THE ІNTEGRAL ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF AGRARIAN ENTERPRISES IN THE 

PROCESS OF REALIZATION OF INNOVATIONS 
In the article the problems of intercommunication of financial stability of domestic agrarian enterprises 

are exposed with efficiency of their innovative activity. The integral method of estimation of influence of 
results of innovative activity of agrarian enterprises is formed on the indexes of the financial state (including 
to financial stability). On this method an analysis on the agrarian enterprises of the South region is 
conducted and conclusions are formed. 

Key words: financial stability, financial state, innovations, innovative activity, efficiency, integral 
estimation. 

 
Bernytska D. I. 
ANALYSIS OF THE EXTERNAL MICROENVIRONMENT ENTERPRISES OF BREWING INDUSTRY  
The article analyzes the external micro-brewing industry enterprise group factors for suppliers, 

customers and competitors. Identify opportunities and threats that each group can be factors for the 
company. 

Key words: environment, macro, micro, customers, competitors, suppliers, the threats, opportunities. 
 
Karpuntsov M.V. 
INTERACTIVE BUSINESS MODEL OF RISK-SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE 
It is considered in the article the essential characteristics of the concept of "interactive business 

model", determined its capabilities and areas of possible use, suggested the format of the business model 
for the monitoring and control of risk-sustainability of the enterprise.  

Key words: risk-sustainability, interactive business model, format of the risk-sustainability business 
model. 

 
Panas Y. 
FUNCTIONS OF CONTROLLING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISE  
The author proposes to use controlling innovation for successful implementation of the strategy of 

innovative of enterprise development. One of the major problems controlling the application of innovation is 
to determine its functional fields. The article presents the author's vision of controlling innovation through the 
lens of features forming the organizational structure of management in today's transformation of the national 
economy. The scholar distinguishes between scope of the functions of controlling innovation and innovation 
management.  

Key words: enterprise, innovation, controlling, managing innovation, function controlling 
 
Lyashenko I.  
ANALYSIS OF ECONOMICAL EFFECTES AS A RESULT OF RESOURCE SAVING MEASURES ON 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Based on the data of three enterprises for the last ten years the economic efficiency from resource 

saving measures implementation was analysed. The economic results of companie’s activity in case of one 
or several implemented measures were assessed. The linear three-factor economic and mathematical 
models for each company are developed. Quality, accuracy and adequacy of received model and 
importance of independent factors and their correlation with the level of the dependent variable are verified. 
Using models, developed the forecast of economic benefits that can be obtained, subject to further 
implementation of energy-saving measures on enterprises. 

Key words: resource saving, economic effect, mathematic modeling of economic processes, 
production costs optimization. 
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Topolnytska T.B. 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANISATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF 

FOREIGN ACONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
The article outlines the nature, purpose and principles of organizational and economic structure of 

foreign economic activity of enterprise. The influence of the macro- and microeconomic environments’ 
factors on the organizational and economic structure of foreign economic activity has been investigated. A 
proper definition of the organizational and economic security of international business activity. 

Key words: enterprise, foreign trade, organizational and economic support. 
 
Misko N.V. 
COMPETITIVENESS ANALYSIS ENGINEERING ENTERPRISES 
The results of analytical work in estimation of competitiveness of domestic machine-building 

enterprises at the oversea market are presented in this article. The suggestion about using of experience of 
traditional world leaders in machine-building and new industrial countries for increasing of competitiveness of 
industrial products of the Ukrainian commodity producers at the oversea market are formed. 

Key words: competitiveness of industrial products, competitive edges of products, oversea market, 
indexes of products competitiveness. 

 
Zelinska G.O. 
ACTUALIZATION RESEARCH OF PROBLEMS EDUCATIONAL MANAGEMENT: A REGIONAL 

PERSPECTIVE 
The article deals with problems related to updating the organization of educational management at the 

regional level (ROM). The main focus is on new approaches to the study of ROM. Proved that the ROM in 
today's integrated with other general scientific knowledge, uses its own methodology of the study. It is 
possible to consider different groups of factors that influence the development of ROS and ensure its 
effective functioning in a competitive environment. 

Key words: regional education management, education, region, vision, mission. 
 
Lutskiv O.M. 
REGIONAL FEATURES OF STRUKTURAL AND TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF 

INDUSTRY 
The technological state of industry of region of Carpathians is appraised. The dynamics of processes 

of senescence and update of capital assets is analysed in an of a particular branch cut. Principal reasons 
which influence on the increase of degree of wearing out of capital assets are selected, and also on the low 
rates of liquidation of ramshackle and threadbare capital assets. Certainly failings and grounded directions of 
perfection of present depreciation policy in direction of increase of the personal interest of businessmen to 
the update of capital assets, introduction of scientific developments and newest technologies in a production. 

Key words: struktural and technological transformations, capital assets, tearing down of capital assets, 
update, depreciation policy, innovations. 

 
Gabrel M.S.  
PECULIARITIES OF USAGE ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN REGION’S 

INDUSTRY 
In the article an assessment of the energy potential of alternative and renewable energy in the context of 

the Carpathian region. Outlines the prospects and directions of its use in the industrial sector areas in the region. 
Key words: energy conservation, energy efficiency, renewable and alternative energy sources, energy 

potential, biomass, region’s industry 
 
Vlasenko I.V. 
MARKET CONDITIONS OF RURAL ECONOMIC AND RURAL DEVELOPMENT UKRAINE 
he article investigates demographically-settling crisis in the country, has struck more than a third of 

districts of Ukraine. Based on research developed a method for calculating the allocation depressed districts 
that characterize the current state of the labor market administrative units (district) and preferential taxation. 
The possibility is small efficient farm farms operate in the integrated associations (agrarian holdings) with the 
financial and industrial capital and foreign investors. Аstarta in the countryside, not only providing jobs, but 
decent living and working conditions for its employees, promotes their self-raising skill level, supports 
kindergartens, schools, houses of culture, etc.. This - the shortest path output of agriculture of Ukraine to the 
level of the most advanced in agricultural terms and further steps to improve the situation in rural 
underdeveloped regions. 

Key words: reform, rural areas, poverty, labor migration, unemployment, depressed area, agricultural 
holdings. 
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Sagaidak Roman 
PROBLEMS OF ORGANISATIONS INVENTORY AND WAYS OF EARTH IN AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
The problems of implementation inventory of land in farms, and suggests possible directions of its 

improvement in modern business environment. 
Key words: document, earth, obligation, taking of inventory, property, account, enterprise. 
 
Semyanchuk P. M. 
ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SUBJECTS OF TERNOPIL 

REGION 
The level of innovative development of the Ternopil region in the context of resourcing-technical-

technological, goods-product, management-marketing innovations has been analyzed. The financial aspects 
of innovative activity and the level of innovative co-operation have been described. 

Key words: innovative development, resourcing-technical-technological, goods-product, management-
marketing innovations, innovation. 

 
Kvachan O.S.  
ASSESSMENT OF LOCAL BUDGETS COSTS ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SUMY 

REGION 
Article consists analys of dynamics of the budgets expenditures of the Sumy region for the 2000-2011 

years at district level, structure, orientation, and draw conclusions. A model of the dependence of revenues 
in the budget revenues of the gross regional product, the cost of development of individual sectors of the 
economy and tax revenues, which can be used in forecasting the revenues of local budgets and changes in 
the costs of the development of certain economic sectors, to manage the impact on the local social-
economic development. 

Key words: local budgets, revenues, expenses, forecasting, development. 
 
Malimon V. 
INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE SERVICE OF COMPETITIVENESS IN THE REGIONAL 

MARKET OF MEDICAL TOURISM 
In the article the feasibility of introducing innovative technologies in the provision of travel services in 

the regional market of medical tourism (RМMT) proved the essence of innovation RМMT, given their 
typology, defined priorities and a system to ensure their implementation, the system offers tools to stimulate 
innovation in the position to enhance innovation RМMT. 

Keywords: innovation, regional market of medical tourism, stimulating innovation, innovation process. 
 
Gerasimchuk Z.V., Krisak A.I. 
THE LANDED RESOURCES ARE CONSOLIDATING FOUNDATION OF ECONOMIC SELF-

SUFFICIENCY 
Descriptions of essence of the landed resources are grounded in this article, their many-sided nature 

is determined in development of pertaining to national economy complex, theoretical bases of the landed 
resources are generalized as a basic territorial resource which accumulates round itself other types of 
natural resources. 

Key words: landed resources, spatial base, mean of production, commodity, natural resource. 
 
Putsenteilo P., Svintuh M. 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF WASTE WOOD 
Article is devoted to solving theoretical and applied problems using wood waste in the Ukraine. The basic 

factors of accumulation of waste wood. The structure of wood waste in factories. Considered criteria for the use of 
wood waste and ways to improve the efficiency of logging companies and a fuller use of wood waste. 

Key words: forestry, forest management, efficient use of resources, waste wood, timber, wood, waste, 
charcoal briquettes. 

 
 
Sydoruk В.O., Sava A.P. 
JUSTIFICATION COMPLEX COMPONENTS IN THE STIMULATION ECOSAFETY AGRICULTURAL 

PRODUCTION 
The article deals with the question of forming a complex economic-and financial-credit system 

components provide ecosafety agricultural production at the regional level. Existing mechanisms of influence 
on the efficiency of ecological agriculture in the modern world. Directions improvement of economic 
incentives for effective development of ecosafety agricultural production according to the realities of today. 
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Key words: ecological agricultural production, financial and credit levers, organizational and legal 
measures, economic sanctions, incentives ecosafety agricultural production. 

 
Barvinskii A.V. 
PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE EFFECTIVE LANDS USE IN POLISSYA 

AGROLANDSCAPES 
The article reviews the ecological and economic problems of forming of the effective agriculture land 

tenure systems in the conditions of ground relations transformation. Modern level and reasons of 
degradation processes spreading in Kyiv region agrolandscapes are analyzed. The base ways and 
prioritious measures concerning the effective use and reproduction of productive potential of lands on local 
level are outlined.  

Key words: land resources, land use, market relations, degraded and unproductive lands, 
management of land resources, state regulation, land productivity. 

 
Frolenkova N.A. 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN ENVIRONMENTAL 

MEASURES: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
This article is devoted to actual scientific problems - assessment of environmental and economic 

efficiency of investments in environmental measures and environmental management. The substantive 
provisions of the definition of ecological and economic impact of such investments, their disadvantages. 
Calculation of the example project investment in thermal insulation of residential buildings in order to save 
natural resources - gas, which takes into account the formation of ecological and economic impact by 
external environmental conditions. 

Keywords: investment, environmental protection, environmental and economic impact, saving gas. 
 
Fostolovych V.A. 
ENVIRONMENTAL POLICY IN THE TACTICAL PLANNING COMPANY 
 
Methodical approaches to the development of environmental policy agricultural enterprises on the 

basis of developments of international theory and practice, as well as the implementation and operation of 
integrated environmental management systems in the public management of agricultural enterprises. 

Key words. Agriculture, business, economic efficiency, environmental policy, tactical planning, 
environmental management system. 

 
Vrublevska O.V. 
ANALYSIS OF TRENDS OF DEVELOPMENT IN NATIONAL ACCOUNTING AND INTEGRATED 

ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ACCOUNTING 
The paper presents the results of analysis of trends of development in system of national accounting 

and its satellite environmental-economic accounting describing the links between the economy and 
environment. The importance of the changes is evaluated for the nature usage sphere and sustainable 
development policy, and referred to the postulates of ecological economics. Prospects for the development 
of system of integrated environmental-economic accounting as international standard which is the basis for 
progress evaluation in the implementation of sustainable development goals are examined. The state of its 
implementation in Ukraine is analyzed. 

Key words: system of national accounting, environmental-economic accounting, nature capital, 
sustainable development. 

 
Kolganova I.G. 
INNOVATIVE LAND TENURE IN THE PERIOD OF LAND REFORM 
In this paper deals with the development trends of land use, the period of land reform in Ukraine. 

Proved that the main problem in implementing land management projects is the lack of innovative land 
management tokumentatsiyi, including planning of land documents and projects organization of the territory.  

Key words: land management, innovation, investment, economy, agrarian land utilization, land 
relations, innovative activity, property. 

 
Spasiv N.Ya., Martyniuk V.F. 
PRAGMATISM SOCIAL QUARANTEES IN UKRAINE: REALITIES, CHALLENGES AND 

PROSPECTS 
The paper analyzes the trends of social guarantees in the modern world. The impact of economic 

transformation on the planning of social expenditures of local budgets. 
Key words: local budget expenditures of local budgets, social expenditures of local budgets. 
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Buda T. 
CREATING AGROINDUSTRIAL CLUSTERS AS A WAY TO REDUCE THE VOLTAGE ON THE 

LABOR MARKET 
The preconditions and prospects for employment in institutional change. Creation of agricultural 

clusters to ensure the effective employment of agriculture in the region. 
Key words: agriculture cluster, the economic mechanism, agriculture, employment, conditions of 

employment, employment regulation. 
 
Mashchenko M.A., Pyvavar I.V. 
STATE REGULATION OF SOCIAL WELFARE  
The article analyzes legislative support Social Policy of Ukraine, grounded priorities and main 

directions of social orientation of the economy in the housing and communal services. 
Key words: government regulation, social policy, subsidies, benefits, utilities, population, services. 
 
Bril M. S., Kalashnyk T. E. 
PROBLEMS OF THE LABOUR MARKET REFORM IN UKRAINE  
In this article the relevance of the chosen topic, the analysis of theoretical studies, methodological 

provisions of domestic and foreign scholars on the chosen topic, the problems of the labor market in Ukraine. 
The analysis of the economically active and unemployed in Ukraine, the number of registered unemployed in 
the Employment Service for 2000-2011. The observed number of factors can significantly affect the domestic 
labor market. Developed proposals for regulating the level of unemployment. Set specific parameters impact 
of unemployment on the current state of the economy. The conclusions in this study. 

Key words: unemployment, labor market, employment, working conditions, employers, employees, 
labor. 

 
Goncharenko M.L., Bugay V.V. 
 FEATURES OF IDENTIFICATION AND USE OF METHODS OF MANAGEMENT BY THE 

ORGANIZATION PERSONNEL 
The main theoretical approaches to classification of methods of management by the personnel in the 

conditions of using of system approach to work of  the organization were considered and generalized in  the 
article .The analysis of different components within some administrative, economical and socio-psychological 
methods was carried out. Some suggestions on using of different methods of management by the personnel 
for increasing of efficiency of activity of the modern organizations were developed. 

Key words: personnel, shots, control system, methods of management, human resource management. 
 
Korolenko R.V. 
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF "HUMAN CAPITAL" 
The article reviews and analyzes the theoretical approaches of domestic and foreign scholars on 

human capital theory. Made a theoretical justification of investment approach to determining the nature 
category of human capital as a criterion to the evaluation staff. The use of the concept of human capital on 
the level of employee positions, which allows to evaluate the effectiveness of staff. 

Key words: human capital, components of human capital, investment approach, value, performance, 
staff. 

 
Zhybak M. 
AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
This article dwells upon the state of the agricultural market in Ukraine at present, the effective 

directions of its infrastructure improvement and development. The ideas towards state regulations of the 
agricultural market are provided. 

Key words: infrastructure of the agricultural market, agricultural holdings, agricultural market, 
commodity market, state regulation. 

 
Оdinsov М.М., Odinsov О.М. 
DIVERSIFICATION AS FACTOR of INNOVATIVE-CLUSTER DEVELOPMENT OF RURAL 

ECONOMY 
In the article the results of research of diversification are expounded in agricultural enterprises by 

combination of production of plant-grower and stock-raising goods. By the method of grouping after specific 
gravity of stock-raising in the gross products of agriculture of areas perspective of height of the productivity 
and remuneration of labour of workers is well-proven due to the increase of specific gravity of products of 
stockbreeding in the general results of productive activity of agricultural enterprises. 

Key words: cooperation, integration, diversification, labour productivity, salary, efficiency of production. 
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Ben'ko I.D., Ben'ko V.S. 
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SYSTEM MANAGEMENT BY SUPPLIES OF MEDICAL 

ESTABLISHMENTS: UKRAINIAN AND WORLD PRACTICE  
The features of method of analysis of supplies of budgetary establishments, which are one of major for 

providing of their activity the type of resources and enable establishment to execute the functions, are 
considered in the article. The analysis of influence of factors is conducted and the estimation of efficiency of 
control system by supplies is given. Conclusions are formulated on the topic of research and indicated on the 
necessity of application of world experience.  

Key words: supplies, analysis, factors of influence, medical establishment. 
 
Pryamuhina N.V. 
THE PLACE OF COMMUNICATION SERVICES IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE 
The article represets the expediency in separation the market of services from to the structure of the 

market of information services and its further research as a separate segment of the market of services of 
Ukraine. The reasoning is based on the legal, market and specific features of the market, supported by 
statistic and international experience. It is specificated the prospects of functioning of the market of 
communication services and its trends of development. Based on the study, the main problems of the market 
of communication services were identified, and it was represented the possible ways of their solution. 

Key words: the market of communication services, segment, modernization, information services. 
 
Vishnevetska O.V. 
UPDATING OF THE FIXED ASSETS OF FOOD INDUSTRY IN CONTEXT OF AGROINDUSTRIAL 

INTEGRATION 
In the article the aspects of development of food industry are considered in the context of 

agroindustrial integration. Advantages of creation of agroindustrial structures are marked in an agroindustrial 
complex, their prospects. Offer strategic aims assisting updating of material and technical base of agriculture 
and food industry and direction of their achievement. 

Key words: integration, basic assets, food processing, strategic objectives, outsourcing. 
 
Minenko K.  
EFFICIENCY OF BEEF PRODUCTION FOR DIFFERENT TECHNOLOGIES 
The problems of the organization of beef production in specialized farms with different variants of 

technological solutions. Found that when the average daily growth of livestock production costs 800 g of 1 
quintal of live weight for animals in straw less than with the content in the pits. This fact, as well as lower total 
cost of construction of the farm with content on deep litter, makes shorter payback over the construction of a 
farm with boxed content. 

Key words: beef production, technology, cost, cost, efficiency, profit 
 
Kukla Oleg L. 
RESERVES OF COST REDUCTION KEEPING IN TROTTING HORSE BREEDING OF UKRAINE 
The article presents the results of research on the calculation of the cost of maintenance of industrial 

breeding horses trotting destination. The general expenditure per head of their structure. Proved reserves to 
reduce the cost of breeding trotting horse breeding purposes. 

Key words: costs, the trotting breeding horses , the cost structure, horse breeding, producing 
composition. 

 
Aliluiko A.M. 
STUDY OF COMPETITIVE INTERACTION OF THE MOBILE COMMUNICATIONS SERVICE 

MARKET 
Mathematical modeling technologies of economic cooperation in the competitive environment are 

studied. It is shown, that to solve the economics problems it is possible to use Lotka-Volterra equations. The 
approaches to the estimation of parameters in competitive model are proposed. The results of the 
construction of dynamic models on an example of competitive interaction between mobile operators in 
Ukraine are suggested. The estimation of parameters is implemented in the program of Matlab/Tomlab 
PROPT which pseudospectral collocation method is applied. The analysis of the competitive interaction is 
made on the basis of the found equilibrium points, and of constructed phase trajectories. 

Key words: Lotka-Volterra model, dynamic system, estimation of parameter, competition, equilibrium 
point. 
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Chykalo I.V. 
MONITORING OF MARKET ENERGY CONSERVATION IN UKRAINE  
The features of functioning of power market in Ukraine are described and the state of energy 

conservation analyses as his segment is in the article. Strong and weak positions of market energy 
conservation on the modern stage of his forming are selected. The algorithm of monitoring market energy 
conservation is developed. 

Key words: monitoring, energy market, energy efficiency, market monitoring energy saving, energy 
efficiency. 

 
Dankevych Y.М. 
CONDITION OF USE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY INTEGRATION UNDER 

INTERSECTORAL 
The state procurement of agricultural enterprises. Features of the use of modern technology in terms 

of inter-sectoral integration in the agricultural sector. The directions and principles for further reproduction of 
technical potential of agriculture. 

Key words: agriculture, cross-sectoral integration, modern technology, competitiveness and efficiency. 
 
Vlasenko I. G.  
AGRICULTURE IN THE PROVISION OF FOOD MARKET OF UKRAINE 
In the article investigated possibilities of land use agrosphere Ukraine in the direction of ensuring of 

their own food market, as well as done assessment state food security using the "Methods for calculating the 
level of economic security of Ukraine" concerning compliance with the conditions food security which are 
defined by the Ministry of Economy in the order № 60 from 02.03.2007 year 

Key words: food safety of country, reformation of agrosfera, foodstuffs, food market. 
 
Lachkova V.M. 
THE EVALUATION OF THE INFLUENCE OF RISK FORMING FACTORS ON COMMERCIAL 

ACTIVITY OF RETAILERS 
In article analyzes industry-wide factors that determine goods and price commercial risks, proves 

guidance approach to the evaluation of the influence of risks forming factors on commercial activity of 
Ukrainian retailers. 

Key words: retailers, commercial activity, risky factors, risk assessment. 
 
Boiko Olena 
MAJOR ADVANCED METHODS AND DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF SOYBEAN 

UKRAINE 
The article substantiates the need for action by the state to improve the efficiency of soybean market. 

The system of state regulation and support for soybean producers in Ukraine, namely: improving quality and 
safe consumption of soy products subcomplex, and to organize appropriate control through improving the 
legal framework to overcome the considerable gap between scientific advances and their practical 
application, state support for producers and processors of soybeans financing, lending and stimulate crop 
insurance; valuable information for market participants, the development of stock trading. 

Key words: soybean market, government regulation, the export duty, seed quality, strategy. 
 
Shvez N.R. 
STRENGTHENING OF DEPARTURE BANK SUPERVISION IN UKRAINE 
In the article scientific and practical bases of lead through of departure bank supervision in Ukraine 

are considered. The analysis of the last measures service of the Ukraine National Bank’s bank supervision is 
conducted. Developed suggestion on the improvement of lead through existent practice of Ukraine bank 
institutions inspecting by National Bank. 

Key words: bank, banking, banking, National Bank of Ukraine, banking supervision, site visit. 
 
Makarenko M. I., Dmitriev E.E.  
BANKING SYSTEM LIQUIDITY: STRUCTURE AND FORMATION FACTORS IN UKRAINE 
 The article considers some approaches to the liquidity structure analysis in the banking system of 

Ukraine. It examines the current state and factors affecting the liquidity of the banking system. The paper 
outlines a variety of approaches to structuring the liquidity of the banking system with an emphasis on an 
approach that considers banking liquidity to be a two-tier category. The basic economic standards of liquidity 
in the banking practice in Ukraine and abroad are studied and compared. The existence of systemic liquidity 
level in the banking system that does not depend on the volume of required reserves is detected. It is proved 
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that the lack of liquidity of the banking system has a negative impact on the macroeconomic development of 
the national economy. 

Key words: bank liquidity, banking system liquidity, required reserves, correspondent account 
balances, sufficient liquidity, natural level of liquidity. 

 
Smolenyuk R.P. 
MANAGEMENT  OF FORMATION  AND USING FINANCIAL RESOURCES 
In the article the essence of financial resources, their structure and optimization. The definition of 

financial management summarizes the development of the theory of financial resources. A proposal for the 
formation and use of financial resources in today's economy. 

Key words: financial resources, structure, optimization, management. formation, usage, efficiency. 
 
Shevchenko O.N. 
ORIGIN AND EVOLUTION OF VENTURE CAPITAL 
The article is devoted to study of the emergence and evolution of venture capital. On the basis of the 

economic theory of the nature of capital clarified conditions for the birth of venture capital and its causes. 
Key words: capital, venture capital, innovation, venture investment, venture business. 
 
Kuzmak О.М. 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF SECURITIZATION IN UKRAINE 
The article discusses the history of and scientific basis of securitization investigated global and 

domestic experience. The need for the securitization as an effective risk management. Proposals for 
improving the implementation of securitization in Ukraine.    

Key words: credit risk, a traditional securitization, synthetic securitization 
 
Mazur I.M. 
VENTURE FINANCING IS IN NAFTOGAZOVIDOBUVANNI 
The article examines the current system of financial support innovative development of oil and gas. 

The analysis of the advantages, disadvantages and limitations of the use of traditional sources of investment 
in innovation projects. Revealed common features innovative investment and venture capital funding and the 
opportunity to purchase shares of enterprises with foreign investment that expands the funding base of 
innovation at the expense of individuals, non-resident investors and venture capital funds. The investment of 
the venture capital in oil and gas enterprises promotes solvency and stimulates the bank crediting. 

Key words: oil and gas production, venture capital funds, innovation, investment, venture capital. 
 
Tereshko O.M., Mud M.O. 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF VAT IN UKRAINE 
The article explores some aspects of the VAT mechanism in Ukraine, indicates advantages and 

disadvantages of Value Added Tax. In our research we examine the role of VAT as the source of the 
revenue of the State Budget of Ukraine. Our particular attention is devoted to the problem of VAT refund 
from the budget. Also, we display the problem of VAT evasion in Ukraine and some possible ways of 
improvement of methods for struggling against evasion of VAT according to current conditions of the national 
economy. 

Key words: tax system, value added tax, the VAT mechanism. 
 
Katyhrobova O.V. 
FINANCIAL PROVISION SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE 
The article explains the essence of a financial provision system, its structure and instruments, 

analyzed the features of formation in Ukraine and produced recommendations for its further development. 
Keywords: financial provision, financial instruments, investments, innovative development, 

innovations, public policy. 
 
Garnaya S.O., Malahova A.V., Shnurko A.N. 
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTRODUCING OF A UNIFIED SOCIAL 

CONTRIBUTION 
This article contains the information on how to accrual, retention and transfer of a unified social 

contribution to the Pension Fund of Ukraine and the reflection these operations in accounting. Considered 
procedure for payment of benefits of temporary disability through the fund. Systematized and analyzed the 
advantages and disadvantages of the introduction of a unified social contribution. Determined the direction 
for the further improvement of the existing legislation and the implementation of more large-scale and 
rational changes in it. 



  
AANNNNOOTTAATTII OONN 

 

 410 

Key words: unified social contribution, compulsory for all obligatory state social insurance, insurance 
funds, benefits for temporary disability, state budget. 

 
Demchenko O. 
FINANCIAL RECOVERY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN TERMS OF CREDIT 

RESTRICTION 
The article reviews the status and prospects for financial recovery farm. Found that in the current 

economic environment farmers production process largely mediated by their own financial resources, which 
is not justified neither in theory nor in practice. Determined appropriate, to ensure continuity of the process of 
agricultural production involve both its own financial resources and borrowed. With the worsening global 
financial crisis concessional lending farmers practically suspended, indicating that credit restriction.. 
Financial recovery is seen through the use of external factors - fiscal and credit support to farmers and 
internal factors that are as complex events held at the facility. 

Key words: fynansovoe Recuperation, credit restriction, loan fynansovoe condition, hosudarstvennaya 
support, lhotnoe lending, by the bank loan, Loan risk, byudzhetnaya support, credit support, subsydyy, 
insurance, Basic Funds, oborotnыe assets. 

 
Tkachuk I. 
PERCENTAGE MECHANISM AS A METHOD OF THE ADDITIONAL FINANCIAL RESOURCES OF 

PUBLIC ORGANIZATION OF UKRAINE ATTRACTING. 
In article the trends of funding of public organizations in Ukraine from different sources for the period 

2009-2011 are reviewed. The insufficient of funding and the necessity of the percentage philanthropy 
mechanism implementation are proved. 

Key words: funding, public organizations, financial support, source of financing, percentage 
mechanism. 

 
Buhtiarova A.G. 
ROLE AND IMPORTANCE OF THE STATE IN BUILDING AN EFFECTIVE DEPOSIT INSURANCE 

SYSTEM 
In the article author analyzes the international experience of building deposit insurance systems and 

submits their general characteristics. Investigated the meaning and scope of the state in an effective deposit 
insurance system. Models of government participation have been classified and identified their main 
features. 

Key words: deposits, deposit insurance, government, banks, financial and credit institutions. 
 
Malinina N.M. 
FEATURES OF CONSTRUCTION OF SYSTEM OF THE PROPERTY TAXATION IN UKRAINE 
In article, questions of formation of system of the property taxation in Ukraine are examined, 

mechanisms of creation of property taxes are analyzed, their merits and demerits are revealed, the role of 
property taxes in formation of the incomes of local budgets is defined. Offers on improvement of system of 
the property taxation in a context of search of sources of filling of local budgets are developed, that will 
promote ensuring financial independence of local governments and expansion of their powers. 

Key words: taxation system, property taxes, incomes of local budgets, base of the taxation, tax rate. 
 
Gyrba Oksana O. 
CATEGORICAL CERTAINTY OF FINANCIAL STABILITY IN THE CONTEXT OF 

CONCEPTUALIZATION OF POST-CRISIS DEVELOPMET 
The article describes the different scientific approaches of domestic and foreign experts to the 

interpretation of the economic category of "financial stability" and given their critical evaluation. It was 
analyzed also interpretation of this term by the International Monetary Fund, the World Bank and the central 
banks. The author defines the place of the term among similar economic categories, namely among the 
"financial stability", "financial security" and "economic security." Moreover, it was proposed own definition of 
"financial stability" in the context of post-crisis recovery. 

Key words: financial stability, financial security, financial sustainability, economic security, post-crisis 
development. 

 
Yurkiv M.T. 
MANAGING PROBLEM LOANS TO BANKS – THE KEY TO A STABLE BANKING SYSTEM OF 

UKRAINE 
The article deals with the causes of the global financial crisis and its consequences for Ukraine's 

banking system in today's operating conditions. Emphasis is given to the amount of bad loans in the credit 
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portfolio of Ukrainian banks, because callous attitude toward borrowers leads to the aggravation of the 
situation in the entire financial system. The dependence of the active operations of banks from raising funds 
in the population. The proposals to reduce the risk of insolvency of the population take the credit. 

Key words: banking, credit management, crisis, problem loans stability. 
 
Vasilieva L.M., Bondarchuk N.V.,Pavlova G.E. 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING POLICIES 
Principles of formation of accounting policies, which should be uniform accounting policies for the 

formation of financial, tax and management accounting. Filed author's interpretation of „accounting policies”. 
Key words: аccounting policy, the enterprise, tax accounting principles, financial accounting, 

managerial accounting. 
 
Gorlachuk M.A., Gorlachuk O.A. 
METHODOLOGICAL TOOL OF ESTIMATION OF AGRARIAN MARKET 
In the article the methodological aspects of functioning of agrarian market are considered in modern 

terms. A role and place of separate types of agrarian market is certain in the system of connections, which is 
characterized horizontal, vertical and functional the constituents of his functioning. 

Key words: agrarian market, demand and supply, market model, methodological estimation. 
 
Tishchenko N.L., Kotkovskyy R.V. 
FEATURES OPERATIONAL ACCOUNTING AND CONTROL IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT 

SYSTEM 
The problems of the features, role and place in the current accounting system of decision-making in 

enterprises. Highlights the nature and form of operational control in the process of enterprise resource 
planning. 

Key words: records management, operational control, operational management, process control, light 
action. 

 
Vashchyk M. 
CREDIT RISKS FACING AGRICULTURAL ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR MINIMIZATION 
The article reviews the main types of credit risks faced by agricultural enterprises and commercial 

banks while crediting agricultural sector. The problems of security as the principle form of loan guarantee, as 
well as the need for broader implementation of agricultural insurance as a possible way of minimizing credit 
risk have been analyzed. The ways to improve current practices of financial and credit supply for agricultural 
producers have been suggested. 

Key words: credit risk, agricultural enterprises, insurance, preferential crediting, mortgage. 
 
Кostetsky Y.I. 
STATISTICAL ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL COMMODITY 

PRODUCERS 
The factors of influence on efficiency of production of goods, methodology of their application in 

industry of stock-raising are examined in the article. Reasonable different indexes and criteria of efficiency of 
production of agricultural goods. 

Key words: efficiency, agricultural producers, technique, efficiency, livestock products, gross output, 
agricultural land and labor resources. 

 
Rozkoshnaya H., Bondarkova D.  
ESTIMATION OF COMPETITIVE POSITION OF BANKS BY THE METHOD OF COMPETITIVE 

EDGES 
In a scientific article the systematic study of the nature and justification of the category of 

"competitiveness," the results of the assessment of the competitiveness of banks, based on the theory of 
comparative advantage and identified ways to improve the results of their work in a competitive environment. 

Key words: competitiveness, banks, market, competitive advantages, efficiency 
 
Volkov D.P. 
THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TECHNIQUES FOR ANALYZING THE UNDERLYING 

OPERATING INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Systematics basic analytical research methods basic operations made it possible to form a single 

mechanism, the main purpose of the application is to provide information to management personnel of 
industrial enterprises to support investment and innovation climate in the enterprise. It considers current 
approaches to the analysis of operating and takes into account the positive and negative aspects of the 
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formation of the scheme and object of analysis the basic operations of industrial enterprises with regard to 
the analytical requirements of existing software management process in the development of innovative 
components business. 

Key words: analysis, efficiency, technique, basic operating activities, evaluation, enterprise. 
 
Tourskij I.V. 
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING FUNCTIONS OF ECONOMIC PROPERTY IN 

SMALL BUSINESS 
This article presents the economic-mathematical modeling of economic property features a small 

business based on a percentage of profit reinvestment and use another share personal consumption of the 
owner. 

Key words: profit, reinvestment of profits, simulation, small business. 
 
Khorunzhak N.M. 
SIMULATION OF ACCOUNTING STATE-FINANCED INSTITUTIONS OF REVENUE 
The thesis discovers critical analysis of existent approaches to state-financed institutions performance, 

targets calculation, which form the basis of planning expenses. Elaborated accounted system financial 
provision design stages are determined. Substantiated expediency exponential average use ensures the 
decreasing risk of inexactitude planning indicators of accounts valuation for estimated basic indicators 
calculation and purpose of planning governmental universities and hospitals expenses. Specifications of 
documentation shapes are determined for reasonable usage. 

Key words: state-financed institutions, optimization approach, designing accounted system, financing, 
average annual amount of students, average annual amount of beds, exponential average, documentation 
shapes. 

 
Popovich T.N. 
IMPROVE THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE 

SYSTEM OF RISK MANAGEMENT 
The article deals with current issues of risk management of the organization. Formed the conceptual 

basis for building an effective risk management system. The algorithm identifying risks. Defined options for 
using risk management techniques depending on the level of risk. 

Key words: risk management, risk identification, risk register, analysis and risk assessment, risk 
control, risk management practices. 

 
Kinash I. A. 
SALES MARKETING STRATEGIES COMPANIES USING INTERNET TECHNOLOGY 
The features of the enterprise marketing strategies by taking into account the possibilities of using the 

Internet. Based on the traditional structure of the marketing mix directions of implementing marketing 
strategies for companies in the network environment, which generally unite commodity, pricing, distribution 
and marketing and communication policy of the enterprise. To achieve marketing goals you need to consider 
each element of the marketing mix, especially how to promote it and use the Internet. 

Key words: global Internet network, the elements of the marketing mix, marketing strategies, 
competition in the Internet market. 


