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Буренко Ю.А.

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА
Постановка проблемы. Проблема активизации инновационной деятельности, равно
как и перехода на инновационную модель развития остаётся для нашей страны
актуальной как в теоретических, так и в практических аспектах. Одной из важнейших
причин этого является то обстоятельство, что при исследованиях проблем формирования
инвестиционных стратегий и их реализации не уделяется достаточного внимания роли
интеллектуального капитала, не разработаны мотивационные действия по созданию и
расширению нововведений.
Подтверждается
необходимостью
разработки
действующего
механизма
инновационной структуры экономики, стимулирования инновационной деятельности на
всех её этапах и создания такой нормативно-правовой среды, которая бы наиболее полно
соответствовала развитию высокотехнологических отраслей и повышению качества
выпускаемой продукции. Современное состояние регулирования инновационной
деятельности пока ещё не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня и
не имеет необходимой комплексной методологической основы. Украина практически
исчезла с изобретательской и инновационной карты мира: её доля в мировом объеме
торговли наукоёмкой продукции составляет 0,1 %. Характерной особенностью развития
экономики на основе инноваций является то, что достижение конкурентных преимуществ
происходит не за счёт ценовой политики, ресурсных и факторных затрат за счёт
внедрения новой техники и современных технологий, для обслуживания которых
необходима высококвалифицированная рабочая сила, требующая соответствующих
условий труда.
Анализ последних исследований и публикаций по проблеме мотивации
инновационного труда [1-7] показывает, что инновационное развитие производства
объективно обуславливает увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу,
которая владеет знаниями, творческим потенциалом и способностью его реализовать в
ходе воспроизводственного процесса.
Ориентация на инновационный путь развития экономики требует органического
включения инновационных факторов в процесс управления и технического
переоснащения производства с целью внедрения творческой деятельности и наращивания
объемов выпуска конкурентоспособной продукции, поэтому оценка мотивационных
факторов инновационной деятельности персонала общественно необходима как средство
повышения эффективности производства.
Цель работы представить весь спектр мотивационных возможностей
инновационного труда с профессиональных, материальных, статусных и личностных
позиций.
Изложение основного материала. Одним из основных факторов инновационного
развития является соответствие качества рабочей силы потребностям общества т.к.
повышение качества рабочей силы, требующее приобретения знаний даёт возможность
получить принципиально новые преимущества в конкурентной борьбе. Необходимость
мотивации персонала к инновациям и стимулированию интеллектуального труда является
одной из мало изученных проблем экономической науки.
Научно-технической потенциал - это обобщенная характеристика уровня науки и
производственных отношений, возможностей и ресурсов направленная на раскрытие
творческих способностей сотрудников по решению проблемы сбалансированности и
динамического развития факторов производства.
Люди, занятые научными разработками, разработками новой продукции, новых
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технологий и техники отличаются высоким образовательным уровнем и являются
наиболее продвинутыми в интеллектуальном отношении среди всех категорий
работников.
Для реализации инновационной модели экономического роста необходимо решить
ряд неотложных задач, связанных с запуском механизмов технологического обновления
производства, механизмов расширения инноваций их стимулирования и регулирования.
Для этого необходимы не только ресурсы, но и кадры действительно заинтересованные в
создании интеллектуального продукта. Растет спрос на квалифицированных работников,
становится
необходимым
создание
системы
мотиваций
стимулирующей
профессиональный рост работников.
Это требует создания внешней среды и атмосферы научно-технической
деятельности современные проблемы развития экономики Украины, прежде всего,
требуют улучшения производственной деятельности предприятий во всех направлениях и
повышения эффективности их функционирования. Предприятия вынуждены постоянно
приспосабливаться к новым условиям существования, либо пытаться влиять на них, тем
самым активно формируя внешнюю среду хозяйствования.
Используя статистический подход к анализу экономических явлений, а так же
основываясь на уровнях нестабильности внешней среды функционирования предприятий
и системы оценки уровней эффективности деятельности предприятий предложена
типология мотивации интеллектуального развития при инновационной деятельности, в
которой все процессы и явления рассматриваются в контексте информационных
взаимодействий (рис.1).
Одним из важных процессов, формирующих инновационную экономику на основе
интеллектуального развития работающих, является массовый перенос взаимодействий
субъектов хозяйственной и коммерческой деятельности в онлайн, предусматривающий
использование Интернет - технологий для целей коммуникаций и обмена информацией.
При этом анализ входных информационных потоков заключается в определении
содержания информационного пространства фильтрации и исключения мало интересных
объектов, т.е. образуется профессиональная сегментация.
К другим важным процессам формирования экономики следует отнести ориентацию
на самовыражение работника, постоянный характер стимулирования творческой
деятельности и многоступенчатость оплаты и занимаемого положения. Не следует
обходить вниманием и активизацию интеллекта достигаемое при этом профессиональное
признание за счёт возрастания компетенций персонала.
При разработке системы стимулирования в качестве и преференций особое
внимание занимает дифференцированная оплата труда инноватора, которая должна быть
увязана с индивидуальной эффективностью труда, на основе мониторинга
результативности его деятельности. Это один из принципов мотивации инновационной
деятельности. Материальное стимулирование инноваторов допускает использование
системы занимаемых окладов и специального премирования.
Инновационному творчеству присущи черты коллективного и индивидуального
труда, связанного с постоянным поиском и необходимостью выполнения не
повторяющихся действий. Этот труд максимального проявления способностей и качеств
исследователя. Свободная и вместе с тем ответственная работа, увлеченность и
одержимость являются основой повышения результативности труда. Поэтому
разбежности в уровнях квалификации, стаж работы непосредственно в данном научном
направлении должны быть непременно учтены при формировании оплаты труда. Это
один из принципов построения типологии мотивации инновационной деятельности
отмеченный на рис.1.
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Рис. 1 Типология мотивации инновационной деятельности
Активизация инновационной деятельности не возможна без управления
соотношений между наукой и образованием. Сегодня существует проблема в
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специалистах способных проанализировать среду, провести технологический аудит,
выявить приоритеты развития создать действующую систему управления инновациями,
которая бы обеспечивала рост интеллектуального капитала предприятия. В условиях
формирования общества, базирующегося на знаниях первоочередным заданием
становится создание и наращивание интеллектуального и инновационного потенциала.
Понимание этого является основой повышения результативности, как отдельного
предприятия, так и государства в целом.
Перспективным является использование принципа «рялти», который допускает
право разработчика на долю прибыли. Это даст возможность повысить
заинтересованность инноваторов в разработке новой техники и технологий.
Выводы:
Интеллектуальные
ресурсы,
обеспечивая
необходимую
конкурентоспособность и прибыль, становятся важным приобретением современного
общества, так как знания наряду с другими ресурсами выступают источниками создания
дополнительной стоимости. Выполнение функций интеллектуального труда требует от
работника определённого уровня интеллекта, высокого уровня профессиональных и
общеобразовательных
знаний,
поэтому
оценке
мотивационных
факторов
интеллектуального развития сотрудников следует уделять особое внимание, осуществляя
повышение квалификации персонала непрерывно на постоянной основе.
Выполненная систематизация преференций, принципов и процессов мотивации
инновационной деятельности позволяет глубже понять сущность интеллектуального
труда и может служить ключом и организации инновационной политики предприятия.
Аннотация
В статье приведена типология и систематизация преференций, принципов и
процессов мотивации инновационной деятельности.
Ключевые
слова:
мотивация,
инновация,
современные
технологии,
интеллектуальные ресурсы, преференции, нововведения.
Анотація
У статті наведена типологія та систематизація преференції, принципів і процесів
мотивації інноваційної діяльності.
Ключові слова: мотивація, інновації, сучасні технології, інтелектуальних ресурсів,
налаштування, інновації.
Summary
The article describes the typology and ordering preferences, principles and processes of
motivation innovation.
Keywords: motivation, innovation, modern technology, intellectual resources, preferences,
innovation.
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Дімітрієва С.Д., Калініченко І.Л.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІЧНИХ КАДРІВ
Постановка проблеми. Інтеграція України у міжнародне співтовариство,
всеохоплююча інформатизація суспільства, ринкові відносини потребують значного
підвищення якості й рівня підготовки спеціалістів економічного профілю. Однак, досягти
високого рівня професійної кар’єри та успіху на ринку праці можливо лише за умов
високої конкурентоспроможності та професіоналізму випускника. В українській системі
освіти ще не накопичено достатній досвід підготовки висококваліфікованих кадрів. Саме
тому,
одним
з
найважливіших
завдань
є
підготовка
та
формування
конкурентоспроможного спеціаліста з високим рівнем компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу питань підготовки економічних
кадрів та формуванню конкурентоспроможних фахівців на ринку освітніх послуг
присвячені роботи таких авторів як Зінов’єв Ф.В. [3], Зінов’єв І.Ф. [1,2], Трохимець О.І.
[4], Самарук Н.М. [6], Калягіна І.В. [5], Саух І.В. [7]. Всі вони розглядають процеси
підготовки фахівців, що свідчить про актуальність потреби у розробці теоретичних та
практичних шляхів формування конкурентоспроможних кадрів. Проте, залишається
багато невивчених аспектів, зокрема, при підготовці кадрів економічного профілю з
урахуванням їх професійних компетенцій.
Ціль статті: розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо підготовки
кадрів економічного профілю.
Виклад основного матеріалу. Більшість вітчизняних вищих освітніх закладів не в
змозі підготувати спеціалістів, які б відповідали потребам роботодавців: висока
компетентність, орієнтація у суміжних областях діяльності, здатність до ефективної праці
на рівні міжнародних стандартів, готовність до постійного професійного росту,
професійна, соціальна конкурентоспроможність та мобільність. Основною причиною є те,
що підготовку кадрів (економістів, фінансистів, бухгалтерів, банківських працівників,
фахівців з оподаткування) у теперішній час здійснюють або молоді викладачі, які не
мають практичного досвіду (ті, які тільки закінчили вуз), або літні викладачі, які виховані
в адміністративній системі та не здатні орієнтуватись до сучасних ринкових умов.
З іншого боку, очевидні високі вимоги багатьох роботодавців до рівня підготовки
випускників вузів. Стає звичним, що особи з вищою економічною освітою влаштовуються
навіть не за спеціальністю.
Однією з найважливіших складових є відсутність ранньої, первинної,
профорієнтації (ще у школі) та вторинної профорієнтації (перед вступом на навчання) за
певною спеціальністю, що допомагає людині враховувати його особистісні якості та не
розчаруватися у подальшому.
Ще одне протиріччя пов’язане з тим, що обсяг знань подвоюється кожні три роки, а
освітні технології змінюються протягом десятиліть. Тому освітні та організаційні
технології передачі нових знань істотно відстають від зростаючого обсягу необхідних
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вмінь. Швидкість перетворень в економіці і відповідно швидкість зміни структури попиту
на фахівців перевищує існуючі адаптивні можливості системи освіти. Таким чином,
компетенції випускників, які формуються в вузах, далеко не адекватні тим практичним
навичкам, які вимагають від фахівців роботодавці.
Виробнича практика також ускладнюється появою тіньової економіки під видом
«комерційної таємниці». Раніше були чітко закріплені бази практик, укладались договори
з підприємствами, викладачі виїжджали перевіряти практику, проводились зональні
наради зі студентами-практикантами. У теперішній час багато з цього втрачено.
Реалізація моделі формування професійних компетенцій спеціаліста економічного
профілю відбувається у різних формах проведення заняттях: лекціях, семінарах,
практичних заняттях. На лекціях викладач висловлює загальну концепцію та зміст курсу,
знайомить студентів з методикою його вивчення, вимогами до заліку, екзамену. На
семінарських та практичних заняттях в діалоговому режимі йде більш детальне та
поглиблене вивчення найбільш значних тем курсу. Але, як показує практика, на лекціях
переважає монолог, а то і зачитування тексту викладачами. Студенти конспектують, а
часу на роздуми немає. В ході практичних занять відсутнє методичне забезпечення
процесу (термінологічні словники, практикуми, навчальні посібники, нормативна
інформація), що знову призводить до рутинного запису, зачитування докладів одним
студентом, коли решта аудиторії навіть його не слухає. Диспути та дискусії практично
відсутні.
«Формування спеціалістів економічного профілю передбачає:
• формування задатків – створення умов, за яких навчальна діяльність
максимально включає елементи майбутньої сфери діяльності. Спрямована на розвиток
початкового недиференційованого інтересу до діяльності (реалізується у вигляді бесід,
дискусій, аналізу конкретних ситуацій);
• формування пасивно-виконавчих здібностей у процесі навчання й оволодіння
основами спеціальності, засвоєння ціннісних орієнтацій, які є еталоном у подальшій
ієрархії мотивів діяльності;
• активне формування умінь, коли майбутні спеціалісти самостійно ставлять перед
собою цілі, розробляють програми й обирають методи їх досягнення. Важливе значення
має рівень самостійності, ініціативності, наполегливості, творчості студентів» [4, С.79].
Професійна компетентність майбутнього економіста формується на засадах
теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого
досвіду, що зумовлює готовність фахівця до виконання конкретних обов‘язків та
забезпечує високий рівень його самоорганізації. Зміст цього поняття обумовлюється
багатьма факторами, зокрема, рівнем розвитку техніки, науки, економіки, освіти;
процесами, які відбуваються в суспільстві; суспільним замовленням.
В сучасних умовах документом, який містить професійні вимоги до підготовки
фахівців різноманітних спеціальностей, є освітньо-кваліфікаційна характеристика, де
визначено цілі освітньої та професійної підготовки майбутнього спеціаліста, зміст освіти,
місце фахівця у структурі економіки, вимоги до його компетентності та інших соціально
значущих властивостей і якостей.
Наприклад, згідно моделі SHL (міжнародний стандарт керування – фахівець,
менеджер, керівник групи) існують наступні типи компетенцій:
− підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія);
− якості керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація на якість,
переконливість);
− професійні якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна й
письмова комунікація);
− особисті якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, стабільність, особиста
мотивація).
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Модель "Корпоративні фінансові технології" виділяє такі типи компетенцій:
системне мислення; прийняття рішень; орієнтація на результат; аналітичні здатності;
креативність; гнучкість, швидка й адекватна реакція; здатності до навчання;
організаторські здібності; делегування повноважень; уміння планувати час; управляти
проектами; працювати в команді; переконувати, відстоювати думку; уміння слухати
інших, підтримувати зворотний зв′язок; навички проведення презентацій і переговорів;
здатність ретранслювати знання й навички.
Таблиця 1
Система професійних компетенцій економіста
Назва компетенції
Визначення
Склад
1
2
3
Компетенції у сфері Економічне
знання методів економічного аналізу;
економічної
мислення
наявність системного уявлення про тенденції
діяльності
розвитку вітчизняної та світової економіки;
уміння здійснювати пошук економічної
інформації та ефективно її використовувати;
уміння проводити економічний, стратегічний
аналіз та оцінку фінансово-господарської
діяль-ності підприємств
ІнформаційноСтосується роботи з
уміння працювати у мережі Internet,
комп’ютерна
комп’ютерною
користуватись електронною поштою;
технікою
та
ефективне користування спеціалізованого
застосування
програмного забезпечення та інформаційних
інформаційних
технологій у професійній діяльності
технологій
Комунікативна
Здатність спеціаліста • здатність грамотно усно та письмово
до ділового конст- викласти свою точку зору, участь у дискусіях;
руктивного
• володіння іноземними мовами;
спілкування
• знання основ ділового етикету, основ
конфліктології;
• ефективна групова взаємодія
Компетенція у сфері Здатність спеціаліста
• усвідомлення своєї діяльності;
самовиз-начення
і оцінювати свій труд,
• вміння контролювати та коректувати
само-регуляції
знайти
себе
у роботу на всіх етапах
(рефлексивна)
вибраній професії
Організаторська
Вміння
проявляти
• навики роботи в команді; вміння
свої організаторські проявляти себе як керівник та виконавець;
здібності
• самостійна робота;
• планування та організація відповідних
заходів
ВиробничоЗнання
посадових
• обізнаність з вимогами, функціями,
діяльнісна
інструкцій згідно з правами, обов’язками;
кваліфікацією
фахівця
Дослідницька
Участь в роботах,
• збір, обробка, аналіз, систематизація
пов’язаних
з інформації;
рішенням проблем
• розробка та визначення рекомендацій
* Складено автором з використанням [4,5,6]
Модель Society for Human Resource Management (модель для керування
колективом) виділяє наступні типи компетенций: знання бізнесу; персональна
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дієздатність; стратегічний внесок; практичні навички та володіння технологіями
менеджменту [7].
Ще на першому році навчання у курсі «Університетська освіта» студент
знайомиться
з
критеріями
та
основними
компетенціями
затребуваності,
конкурентоспроможності. Компетентність є більш ширшим поняттям ніж традиційна
тріада «знання-уміння-навички» та означає достатній рівень спеціальних знань, умінь і
ділових навичок та сукупність особистісних можливостей і досвіду фахівця (табл.1).
Таким чином, основними критеріями створення конкурентоспроможних кадрів
економічного профілю під час навчання у вищому навчальному закладі є не тільки
успішність у навчальній діяльності, а й особистісний розвиток кожного студента з
урахуванням його власних морально-психологічних якостей.
Гарна практична підготовка формує спеціаліста, який здатен самостійно вести
справу, який має достатню культуру праці, здатний бачити та чути. Назріла необхідність
розглянути можливі напрями підготовки кадрів, що з'єднують освіту, науку і бізнес в
єдиному процесі. У зв'язку з цим представляється актуальною розробка рекомендацій
щодо практичної підготовки майбутніх спеціалістів в установах вищої професійної освіти
в рамках сучасних освітніх програм із залученням професійних асоціацій, об'єднань
роботодавців та зарубіжних партнерів (рис. 1).
Форми практичної підготовки економічних кадрів
Профорієнтаційна робота

- первинна (у школі);
- вторинна (перед вступом до вузу)
- використання нетрадиційних методів
(тренінгів, ділових ігор і т.д.);
- майстер-класи з залученням спеціалістівпрактиків

Використання активних
методів навчання

Участь фахівців підприємств у
процесі навчання студентів
практичним навичкам
Участь представників
підприємства у підвищенні
професійної кваліфікації
викладацького складу

- прийом студентів на практику;
- надання тимчасової роботи за сумісництвом з
навчанням

- вивчення сучасної техніки діяльності та
методів її освоєння

Створення навчальнотренінгових фірм

Рис. 1. Форми практичної підготовки студентів економічного профілю
В основі ефективної підготовки має лежати профорієнтація: первинна та вторинна.
Другою важливою складовою є перехід від традиційних, основаних на закріплення знань,
до інноваційних методів, стимулюючим формування не тільки спеціальних, професійних,
але й ділових навиків.

№1 (30) 2013

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

Науково-виробничий журнал

13

ЕКОНОМІКА
Задля удосконалення компетенцій майбутніх спеціалістів необхідно освоєння
кайдзен технології - принцип безперервного вдосконалення, що передбачає вдосконалення
кожного процесу навчання та професійної діяльності. Безперервне покращення
відноситься також до особистого життя, умов проживання, суспільного життя, умов
роботи, враховуючи зміну цілей та життєвих цінностей. Задля цього необхідно
застосовувати:
• компетентнісний підхід: застосування засвоєного матеріалу в реальних життєвих
ситуаціях;
• діяльнісний підхід: креативність і рефлексивність діяльності, надання студентам
обгрунтованої свободи вибору (способу виконання завдання, форми привласнення
когнітивної інформації, виду звітності);
• концепцію контекстного навчання: студент із самого початку опиняється у дієвій
позиції. Засвоєння знань студентами здійснюється в контексті вирішення ними майбутніх
ситуацій.
Найважливіший напрямок у підготовці спеціалістів є проходження практики. В її
процесі студенти мають можливість не тільки ознайомитись з діяльністю підприємства,
але й влаштуватись на роботу. Але дуже часто такі відносини носять тимчасовий
характер.
В процесі навчання можливо імітувати діяльність реальної компанії (створення так
званої «Учбової фірми»). Така форма наближує студента до практики, студент набуває
практичних навичок. Дуже важливо, щоб такі ділові ігри проводилися спеціально
підготовленими тьюторами та ігротехніками.
Іноземні компанії вважаються привабливими роботодавцями, особливо в
середовищі випускників вузів. Робота в такій організації дає можливість отримати досвід
міжнародних стандартів та практик ведення бізнесу, поліпшити знання іноземної мови,
вчить крос-культурній взаємодії. Великі міжнародні корпорації, як правило, відрізняються
стабільністю і прозорістю схем кар'єрного і зарплатного росту. Крім того, досвід роботи в
іноземній компанії цінується. Причому для самих іноземних компаній досвід роботи не є
настільки важливою вимогою до кандидатів, як для вітчизняних роботодавців, оскільки в
більшості зарубіжних фірм співробітника прийнято розвивати і виховувати «з нуля»
усередині компанії.
Ще один важливий фактор успіху - потенціал кандидата, його готовність влитися в
корпоративну культуру компанії. Іноземні роботодавці цінують в кандидатах такі якості,
як впевненість у собі, бажання вчитися, гнучкість, комунікабельність та вміння працювати
в команді. При наявності цих якостей випускник вузу, який не має досвіду роботи, буде
виглядати в очах роботодавця вигідніше, ніж млявий, безініціативний, але досвідчений
фахівець. Таким чином, перед вищою школою як виконавцем соціального замовлення
актуалізується завдання формування і розвитку загальнокультурних компетенцій
майбутніх спеціалістів, необхідних для вирішення особистісних та професійних завдань.
Невирішеним залишаються проблеми перепідготовки самих викладачів для
освоєння інноваційних методів навчання. На даний час все зводиться, в основному, до
формального підтвердження нібито проходження кваліфікації. Такий формалізм не сприяє
удосконаленню методів навчання майбутніх спеціалістів. У цих умовах основним є
самовдосконалення як самих викладачів, так і їх підопічних, майбутня спеціальність яких
необхідна протягом всього життя.
Висновки:
1. Практична підготовка кадрів на сучасному етапі характеризується як
недостатньо ефективна. Більшість курсів, які викладаються у сучасних вузах мають
теоретичний
характер.
Серед
основних
компетенцій,
які
формують
конкурентоспроможність економіста було виділено: компетенції у сфері економічної
діяльності, у сфері самовизначення і саморегуляції (рефлексивну), інформаційнокомп’ютерну, комунікативну, організаторську, виробничо-діяльнісну, дослідницьку.
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2. Одними з основних форм практичної підготовки кадрів економічного профілю
повинні стати: використання активних методів навчання (тренінгів, ігор); можливість
студентів проходити виробничу практику не тільки на вітчизняних, але й у зарубіжних
фірмах, які формують майбутнього спеціаліста; безпосередній зв'язок вищого закладу з
підприємствами; участь работодавців у підготовці не тільки студентів, але й при
перепідготовці викладачів.
Анотація
В статті розглянуті основні проблеми практичної підготовки економічних кадрів,
розкрита система професійних компетенцій економіста, запропоновано форми практичної
підготовки кадрів економічного профілю.
Ключові
слова:
економіст,
конкурентоспроможність,
професіоналізм,
компетентність, компетенції, практична підготовка.
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы практической подготовки
экономических кадров, раскрыта система профессиональных компетенций экономиста,
предложены формы практической подготовки кадров экономического профиля.
Ключевые слова: экономист, конкурентоспособность, профессионализм,
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СПЕЦИФІКА ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний
обмін товарами й послугами, належить до числа найбільш давніх форм міжнародних
відносин. Необхідність і ефективність системи міжнародного обміну очевидна: для кожної
країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці, які можуть
бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни на виробництві товарів, для
яких у неї є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, використавши частину з
них для продажу, а за виручені гроші закупити товари, яких не вистачає.
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зовнішньоекономічну
діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої країни, й України
зокрема. Вона створює умови для економії витрат в економіці або в окремих її галузях.
Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток
взаємовигідних зв'язків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати переваги, які
випливають з міжнародного поділу праці в інтересах розвитку економіки, технічного
прогресу та підвищення рівня життя народу.
Формування завдання дослідження. На сьогоднішній день ефективність
зовнішнього сектору економіки в значній мірі залежить від ступеню розвитку
інфраструктури. Адекватний обсяг та надійність інфраструктури визначають
спроможність країни приймати участь у міжнародній торгівлі, тому її розвитку
приділяється значна увага.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми формування інфраструктури ЗЕД, як і
проблеми економічної інтеграції, вже знайшли певне висвітлення в працях як зарубіжних,
так і вітчизняних економістів, таких як Балакін Р.Л, Будкін В.С, Бураківський І.В.,
Гринько І.С., Дудченко М. А., Кандиба А. М., Климко Г.Н., Кредисов А.І., Міщенко В.А.,
Мочерний С.В., Плотніков О.В., Поручник А.М., Рогач О.І., Румянцев А.П., Савчук В.С.,
Соколенко С.І., Тивончук І.О., Федосов В.І., Філіпенко А.С., Черняк В.К., Чухно А.А. та
інших. Однак, питання розвитку інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності
потребує більш детального розгляду та аналізу.
Виклад основного матеріалу. Депресійні процеси у виробництві негативно
впливають на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям
товаровиробників і не задовольняє державних потреб щодо валютних надходжень, які
використовуються для стабілізації економіки, зниження рівня інфляції та бюджетних
витрат. Крім того, характер експорту залишається пасивно-сировинним. Навіть у країни
СНД необхідно збільшити експорт продукції виробничо-технічного призначення.
Негативне також сальдо в торгівлі щодо енергоносіїв, прокату кольорових металів,
целюлози, деревини, каучуку. Відомо, що незадовільний стан зовнішньоекономічних
зв'язків не може позитивно впливати на економіку України. Визначення умов
функціонування зовнішньоекономічної інфраструктури як єдиного системного утворення,
як важливої складової частини зовнішнього сектору, від ефективної дії якої значною
мірою залежить результативність підприємницької діяльності України на світових ринках.
Отже, особливості функціонування зовнішнього сектору економіки, вимагають особливої
уваги держави до зовнішньоекономічної діяльності і інфраструктури зокрема.
Інфраструктура постає як складне системне утворення, що має свої особливості
розвитку, свої економічні ресурси та результати, свої цілі та функції. Але, в першу чергу,
система характеризується через сукупність її складових елементів та аналіз взаємозв'язку
між ними.
У сучасному світовому господарстві, з однієї сторони, має місце наростання
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глобального процесу інтернаціоналізації, а з іншої – економічне зближення країн на
регіональній основі, що приймає форму економічної інтеграції. Тенденція зростання
регіональної інтеграції має певні наслідки для формування інфраструктури
зовнішньоекономічної діяльності.
Перша особливість формування інфраструктури полягає в тому, що фактори
виробництва все більшою мірою мігрують в межах інтеграційного простору, тому стає
необхідним розвиток тих інфраструктурних елементів, які забезпечують швидке їx
переміщення та ефективне використання на території інших країн. Це стосується шляхів
сполучення та транспортних засобів, банків, страхових організацій, засобів зв’язку та
передачі інформації, фондових та валютних бірж, готелів та ресторанів, митної служби
тощо.
Друга особливість полягає у тому, що відбувається зміна пріоритету від розвитку
зовнішньоторговельних iнфраструктурних елементів до обслуговуючих елементів
виробничого характеру (іноземні інвестиції, маркетинг, міжнародний лізинг тощо).
Третя особливість - виникнення специфічних
інфраструктурних засобів та
елементів, які обслуговують інтереси регіонального угрупування.
Четвертою особливістю є поєднання зусиль учасників регіонального об’єднання по
створенню та спільному використанню об’єктів інфраструктури [1].
У той же час значну роль в оздоровленні економічної ситуації має відігравати
ефективна зовнішньоекономічна діяльність, яка включає в себе економічні відносини між
окремими країнами, їх регіональними об'єднаннями, а також окремими підприємствами
(корпораціями).
Перехід України до фази економічного пожвавлення та піднесення в нових умовах
господарювання може здійснюватися за рахунок ефективного використання власного
ресурсного потенціалу шляхом впровадження новітніх технологій. Основою нової
економічної стратегії у сфері зовнішньоекономічної діяльності України мають бути
зацікавленість людини у вільному підприємництві та розвитку товарного виробництва, а
також впровадженні ринкових відносин; запровадження в обіг твердої конвертованої
грошової одиниці; НТП із застосуванням активної інноваційної, інвестиційної та
структурної політики; рівноправне співіснування різних форм власності.
Щоб стати рівноправним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції,
Україні необхідно докласти немало зусиль для створення нової економічної системи;
проходження стабілізаційного періоду, подолання кризи економіки; усунення бар'єрів у
спілкуванні із зовнішнім світом; налагодження активних і взаємовигідних зв'язків з
країнами-партнерами. Для цього має бути створена інфраструктура, сумісна із
західноєвропейською та здатна функціонувати з нею в одній системі координат. Головні її
елементи — це самостійні суб'єкти господарської діяльності; економічний раціоналізм у
відносинах з країнами-учасницями; створення режиму вільного руху товарів, послуг,
капіталів; формування мережі банків і ділових центрів для фінансування та інформаційної
підтримки державних та приватних інвестиційних проектів; комплексне використання й
охорона природних ресурсів; співробітництво в розвитку паливно-сировинної бази;
раціональне використання енергетичних ресурсів; співробітництво в технологічному
оновленні металургійних підприємств, розвитку АПК, харчової та переробної
промисловості; створення сучасних телекомунікацій; розвиток уніфікованої митної
системи.
Для інтеграції з економікою європейських та інших країн Україні необхідно
максимально використовувати переваги міжнародного розподілу праці та розташування в
центрі Європи, створити сприятливий клімат для залучення іноземного капіталу та
зарубіжних інвестицій. На сучасному етапі понад половину експорту України припадає на
Європу. Одним з найважливіших завдань зовнішньоекономічної діяльності є
диверсифікація ринків збуту та просування українських товарів у Африку, Латинську
Америку, Азію з метою збільшення обсягів експорту та валютних надходжень.
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Промисловий потенціал України достатній для успішного вирішення проблем
забезпечення валютних надходжень, потрібних для закупівлі найнеобхіднішого з імпорту,
покриття загальнодержавних потреб і сплати зовнішнього боргу. Важливо збільшити
питому вагу продукції машинобудування в загальному обсязі експорту України.
Необхідність підтримки державою експортерів продукції машинобудування зумовлена й
тим фактором, що Захід не зацікавлений у прониканні наших товарів на світові ринки,
тому створює додаткові квоти та митні бар'єри. Не дуже поспішають розвинені країни з
наданням Україні вигідних кредитів під реалізацію проектів, що стимулюють експорт
машинобудівної продукції [3].
Велике значення для формування ринкової інфраструктури за сучасних умов
відіграє посилення позицій транснаціональних корпорацій (ТНК), які сприяють процесу
інтернаціоналізації виробництва. ТНК- це джерело значних коштів, які можуть бути
використані i на розвиток елементів інфраструктури. Діяльність ТНК сприяє розвитку
науково-технічного прогресу у сфері інфраструктури. Орієнтація ТНК на отримання
прибутку вимагає постійного підвищення ефективності дії інфраструктурної системи. I
нарешті, за сучасних умов поширюється діяльність ТНК у сфері послуг, тобто
безпосередньо в інфраструктурному секторі. Розвиток сфери послуг в Україні значною
мірою буде залежати у майбутньому від розвитку українських транснаціональних
корпорацій [2].
Іншим важливим
фактором, який впливає на формування ринкової
інфраструктури, є зовнішньоекономічна політика держави. Домінуюча роль державного
сектора в інфраструктурі обумовлена декількома причинами: визнанням економічного та
політичного значення інфраструктури, впевненістю, що держава може забезпечити успіх
там, де ринок зазнав поразки; розумінням необхідність активних дій держави у проведенні
реформ, у тому числі й у сфері інфраструктури, тощо.
Держава бере на себе такі функції в регулюванні зовнішньоекономічної
інфраструктури:
• координація економічної політики декількох країн – учасниць;
• визначення пріоритетів зовнішньоекономічної політики з метою максимальної
реалізації національних інтересів України;
• вдосконалення українського законодавства з урахуванням вимог іноземного
партнерства;
• зменшення бюрократичних бар’єрів для розвитку ЗЕД;
• посилення захисту українських науково – технічних розробок через патенти та
ліцензії;
• стимулювання фінансово – промислових груп до збільшення обсягів інвестицій в
інфраструктуру;
• розробка та реалізація заходів по нарощуванню обсягів виробництва експортної
продукції підвищеного попиту та захист внутрішнього ринку від надмірного її експорту;
• диверсифікація експорту;
• співробітництво та координація дій держави з банківським сектором та самими
експортерами;
• налагодження сучасної інформаційної системи та розвиток інформаційних
технологій, в тому числі систем класифікації та кодування товарів і послуг;
• зміни в системі підготовки кадрів та освіти з урахуванням вимог функціонування
світового ринку [4].
Однак, з іншого боку необмежене та постійне втручання держави зашкоджує
ефективному та адекватному забезпеченню служб інфраструктури. Нерідко
спостерігається нераціональний розподіл капіталовкладень в інфраструктуру: надмірні
інвестиції у нове будівництво поряд з нестатком коштів на ремонт та обслуговування,
щедре фінансування другорядних проектів та дефіцит коштів для здійснення
пріоритетних. Розвитку послуг в України перешкоджає інколи не лише технічна
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неефективність, але й пряме марнотратство.
Неправильний
розподіл
капіталовкладень
призводить
до
створення
інфраструктури, яка не відповідає потребам. Попит користувачів на послуги різної якості
та вартості залишається незадоволеним, навіть коли є готовність та можливість платити за
такі послуги. В Україні це особливо актуально для сфери інформаційного забезпечення.
Крім того, має місце нераціональний розподіл робочої сили. Переукомплектованість
кадрами стала звичайним явищем у багатьох галузях.
Без розробки й реалізації державної програми розвитку експорту продукції
машинобудування Україні не піднятися до рівня розвинених держав. Ця проблема
ускладнюється ще й необхідністю одночасного проведення структурної перебудови,
конверсії та диверсифікації цілого ряду підприємств. Слід зазначити, що Україна виробляє
багато видів наукомісткої, складної продукції машинобудування, яка зробила б честь
економіці будь-якої країни світу (це літаки, трактори, автобуси, судна, ракетні космічні
комплекси, верстати, турбіни та ін.).
Крім державних, є також, і ринкові регулятори розвитку інфраструктури
зовнішньоекономічної діяльності, які мають місце тому, що при розгляді будь якого
регіону країни можна виділити його сильні та слабкі сторони [5].
Аналізуючи регіони України також можливо виявити загрози та можливості для
розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Для забезпечення ефективного надання послуг інфраструктури необхідно змінити
існуючі стимули для постачальників послуг за допомогою трьох інструментів:
- управління інфраструктурою як комерційною, а не адміністративною структурою.
Надання послуг інфраструктурою має відповідати концепції галузі, що реагує на попит
споживачів. Для забезпечення комерційної орієнтації інфраструктури у багатьох випадках
необхідна участь приватного сектора в управлінні, фінансуванні або володінні об'єктами
інфраструктури;
- розвиток конкуренції безпосередньо (де це можливо) або за допомогою непрямих
методів. Конкуренція може бути введена внаслідок лібералізації доступу до видів
діяльності, що не мають технологічних перешкод, шляхом проведення конкурсних торгів
на отримання виключного права обслуговування там, де мають місце умови природної
монополії, та шляхом лібералізації діяльності по виробництву альтернативних послуг;
- надання користувачам та іншим зацікавленим сторонам можливості виявити свою
думку та передача їм реальної відповідальності. У тих випадках, коли діяльність
інфраструктури тягне за собою важливі зовнішні наслідки, позитивні або негативні, або
коли відсутня достатня ринкова дисципліна, ці проблеми доводиться вирішувати іншими
способами державного регулювання. Користувачі та інші зацікавлені сторони повинні
бути представлені у ході планування та регулювання послуг інфраструктури, а в деяких
випадках вони повинні мати можливість виступати з ініціативою розробки, експлуатації
та фінансування проектів.
Державне та приватне формування та використання об’єктів інфраструктури має
йти паралельно. Такий розвиток можливий за умови проведення певних економічних
заходів, а саме:
- децентралізація та участь користувачів з метою збільшення віддачі від товарів
суспільного споживання, таких як шляхи місцевого значення, та покращення колективної
діяльності, такої як технічне обслуговування (що може стосуватись трубопроводів, портів,
залізниць тощо);
- раціональні бюджетні асигнування на національні програми капіталовкладень з
метою збільшення соціальної цінності основних інфраструктурних мереж, таких як
національні магістральні шляхи тощо;
- жорстка цільова направленість субсидій, орієнтована на підтримку вітчизняних
експортерів;
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- перегляд системи ціноутворення, регулювання, розробки проектів розвитку
інфраструктури з урахуванням впливу зовнішніх ефектів;
- методика планування проектів, які охоплюють економічні, екологічні, соціальні
та галузеві інтереси.
Висновки. Забезпечення комплексного характеру розвитку інфраструктури
зовнішнього сектору, створення умов її функціонування як цілісної системи можливе
лише при наявності цілеспрямованих зусиль держави та комерційних інститутів,
ефективної взаємодії національних та міжнародних установ, однонаправленної дії
політичних й економічних факторів.
Анотація
У статті розглянуто види ринкової інфраструктури держави та особливості
формування інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
підприємств. Особливу увагу також покладено на фактори розвитку інфраструктури
регіонів.
Ключові слова: зовнішньоекономічна інфраструктура, ринкова інфраструктура,
ТНК (транснаціональні корпорації), зовнішньоекономічна інфраструктура регіону.
Аннотация
В статье рассматриваются виды рыночной инфраструктуры государства и
особенности формирования инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической
деятельности предприятий. Особое внимание также уделяется факторам развития
регионов.
Ключевые
слова:
внешнеэкономическая
инфраструктура,
рыночная
инфраструктура, ТНК (транснациональные корпорации), внешнеэкономическая
инфраструктура региона.
Annotation
In the article the types of market infrastructure of the state and feature of forming of the
infrastructural providing of foreign economic activity of enterprises are considered. The special
attention is also fixed on the factors of development of infrastructure of regions.
Keywords: external economic infrastructure, market infrastructure, TNC (multinational
corporations), external economic infrastructure of region.
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Кубіній Н.Ю., Шеверя М.Ю., Попович В.В., Федорович О.А.

ІМПЕРАТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Формування національних конкурентних переваг
відбувається внаслідок впровадження стратегічного управління потенціалом країни, що в
свою чергу вимагає застосування сучасних технологій стратегічного передбачення, серед
яких вагоме місце займає моделювання. Моделювання як метод абстрактного
представлення явища, що досліджується, сприяє визначенню основних елементів системи
національної економіки і забезпечує системність методів активізації. Дослідження
основних теоретичних аспектів моделювання і обґрунтування практичних рекомендацій
щодо формування системи активізації розвитку національної економіки створює необхідні
в сучасних умовах конкурентні переваги.
Питанням моделювання з системних позицій присвятили праці У. Єшбі, І. Дуднік та
інші. Абстрактним моделям формування підприємницького середовища як фактору
розвитку національної економіки приділена велика увага словацькими дослідниками,
серед яких неможливо не відмітити П. Кузмішина.
Але разом з тим, таки принципи як релевантність, суб’єктивність інформаційна
достатність не знайшли необхідного наукового звучання.
Метою даної роботи є обґрунтування принципів та вимог до моделі розвитку
національної економіки, побудованої на системних позиціях.
Основний зміст. Процес наукового пізнання механізмів управління стратегічним
потенціалом національної економіки з метою обґрунтування шляхів їх активізації
передбачає формування моделі, яка аналогічна об’єкту дослідження. Моделювання як
спосіб відображення власного уявлення про існуючи об’єкти відбувається як у реальному,
так ї абстрактному виразах. Побудова моделі спрямована на приведення існуючих
складових явища, що вивчається, у логічну систему, яка може бути використана для
подальшого прийняття управлінського рішення. Модель формується на основі аналізу та
синтезу дослідженого явища, окреслення елементів, оцінки альтернатив розвитку явища.
Створення моделі виступає квінтессенціею процесу дослідження і формує завершальний
обріс цілей розвитку дослжуємого об’єкту, його принципів, функцій і т.д. Саме модель
дозволяє визначити той шлях функціонування та розвитку об’єкта дослідження, якій
відповідає цілям та задачам моделювання, а відповідно ї управління системою, що
підтверджена моделюванню.
Проведене дослідження дозволило стверджувати, що при побудові моделі потрібно
враховувати наступні принципи.
Перше, принцип релевантності. Модель не є абсолютно адекватним відображенням
реального світу внаслідок його складності і релевантності до об’єкту, що досліджується.
Друге, принцип суб’єктивності. При формуванні моделі вступають в дію такі
фактори аналітика як його знання, досвід, аналітичні здібності, методологія, що
застосовується і т. д. Тобто, моделі одного явища, побудовані різними аналітиками або
різними групами експертів будуть відрізнятися, наприклад, за складом, функціональними
зв’язками, значимістю елементів, їх ієрархією.
По-третє, принцип інформаційної достатності. Дія даного принципу полягає у
необхідності вибору обмеженого кола інформації, яка безпосередньо стосується об’єкта,
що аналізується, або є значущою для його подальшого розвитку.
Четвертим принципом виділено принцип необхідного різноманіття, якій
сформульовано У.Єшби в теорії систем [2]. Вчений довів, що різноманітність системи, що
управляє, не може бути менше різноманітності системи, якою керують. В процесі
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моделювання цей принцип викликає необхідність такого різноманіття підходів експертів
до моделі, яке не менше, ніж різноманіття основних варіантів реального об’єкта.
Таким чином, модель може бути використана як інформаційний образ реального
об’єкта, якій відтворює даний об’єкт з певним ступенем точності і у формі, що
відрізняється від реального об’єкта. В контексті даного дослідження модель передбачає
абстрактний опис механізмів та їх дії, що спрямовані на активізацію стратегічного
потенціалу національної економіки. При побудові моделі були враховані наступні вимоги.
1. Ступінь універсальності моделі повинна відображати повноту механізмів
активізації стратегічного потенціалу. Виходячи з того, що модель, як було відмічено вище,
відтворює лише основні параметри та якості об’єкта, її складові будуть відображати
універсальні складові, які відповідають задачам дослідження. Так, серед механізмів
виділені лише ті, що впливають на стратегічний потенціал і не зачіпають складові
оперативного функціонування національної економіки.
2. Адекватність як вимога до моделі передбачає її здатність відображати визначені
якості об’єкта з певним ступенем достовірності. Адекватність моделі механізмів
активізації стратегічного потенціалу в даній роботі оцінена шляхом співставлення входу
та виходу системи, що моделюється з результатами входу та виходу системи
стратегічного потенціалу національної економіки.
3. Економічність моделі характеризується обсягом ресурсів, що необхідні для її
впровадження, покладених у порівняння з результатами її функціонування. В моделі
механізмів активізації стратегічного потенціалу національної економіки ефективність
залежить значною мірою від ринкових важелів, ступеня їх державної за ангажованості,
стану та періоду економічного розвитку країни. Чим більше економічні свободи, чим
активніше діє підприємницький сектор, чим вище рівень конкуренції, тим швидше
відбувається активізації і більш ефективним шляхом досягається конкурентоспроможність
національної економіки внаслідок активізації стратегічного потенціалу.
Сучасні знання про стан, складові та можливі варіанти розвитку суспільства, в тому
числі ї економічної його сфери, значною мірою базуються на системному підході до його
аналізу її, економічної сфери, змісту та структурно-функціонального устрою. Саме
системний підхід дозволяє визначити а) конкури системи; б) елементи, які складають
зміст системи; в) зв’язки між елементами, що формують її структурно-функціональну
будову.
В основі системного підходу лежить поняття системи, під якої розуміють сукупність
елементів, що її утворює, ї яки знаходяться у стійких взаємовідносинах між собою.
Системна методологія представляє собою сукупність певних теоретичних уявлень,
методів та засобів пізнання і комплексно а) розглядає об’єкт пізнання, в даному
дослідженні конкурентоспроможність, як систему, що функціонує в середовищі та
взаємодіє з середовищем; б) має потужний методологічний потенціал, який можливо
застосувати для вирішення широкого спектру життєво важливих завдань як для
індивідуума, так і для регіону [1]. Використання в даному дослідженні загальної теорії
систем відповідає наступним вимогам, які артикульовані Месарович М. та Тахакари Я. і
полягають у наступному [4]:
По-перше, дана теорія є універсальною, загальною, охоплює багато вже існуючих
теорій.
По-друге, даний концептуальний підхід має виключно науковий характер, а його
категоріальний апарат є математично однозначним.
По-третє, наукове підґрунтя загальної теорії систем, вважають автори, настільки
фундаментальне, що висновки мають практичну цінність при вивченні конкурентних
систем різного рівня складності.
Загалом поняття системи включає відмежовану від зовнішнього середовища
сукупність взаємопов’язаних частин (компонентів), яка володіє якісно вищими та
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складнішими властивостями в порівнянні із сумою властивостей її частин і
характеризується певним складом (набором) компонентів і певним способом їх взаємодії.
Спеціалістами з системного управління вважається, що в залежності від дії факторів,
самоорганізовані системи можливо поділити на такі, що самоналагоджуються,
саморозвиваються та самонавчаються [6]:
Перший вид представляє собою таку адаптивну, яка функціонує накопичуючи досвід
систему, що дозволяє її розвиватися при дотриманні:
-певних параметрів;
-стабільності спрямування на конкретні цілі.
Другий вид відмічається системою, що саморозвивається, тобто має здатність
самостійно виробляти та корегувати цілі розвитку. При цьому система, що розвивається
визначає критерії, за якими здійснюється оцінка напрямку саморозвитку через
співвідношення фактичного стану до цілі розвитку системи. Система, що само
організується (внаслідок семантики цього терміну), опанувала здатністю змінювати
структуру на більш ефективну для досягнення цілі системи, впроваджувати чи навпаки
ліквідувати зв’язки між елементами, які гальмують розвиток системи.
До останнього виду самоорганізованих адаптивних систем віднесено такі, що
самонавчаються. Це вид систем, які мають здатність генерувати знання, використовувати
їх для її подальшого саморозвитку на основі переходу до більш високого рівня
самоорганізації.
Економічна сфера суспільства, яка представляє собою відкриту само організовану
системи, здатну не тільки навчатися на власному досвіді чи використовуючи зовнішню
інформації, але ї на знаннях, які виникли в елементах системи та розвинені в русі
взаємодії між складовими системи. При цьому системо утворюючим елементом виступає
ціль розвитку, реальність якої фактично забезпечує життєздатність системи у
довгостроковому періоді. Якщо взяти до розгляду саме економічну систему, можливо
довести, що її основною метою є постійне формування більш високої якості життя
населення, яка відповідає зростаючим його потребам. Цієї меті підпорядкована дія всіх
елементів економічної системи: від окремого фізичного її учасника до елемента, що
виконує функції державного управління економічним розвитком. Якщо рівень економіки
не забезпечує задоволення певних потреб населення, які відповідають ступеня розвитку
суспільства, це означає, що система працює неефективно. Світовий досвід дозволяє
зробити висновок, що саме та економічна система є ефективною, яка забезпечує такий
рівень задоволення потреб населення, якій є вищим у порівнянні з країнами чи регіонами,
що знаходяться у конкурентних відносинах з даною економічною системою. Таким
чином, механізм самоорганізації економічної системи залежить від мети її розвитку, а
сама економічна система має телеологічну природу. При застосуванні каузального
підходу до причини рекомендовано її розчленити на таки її складові:
- зовнішні обставини, при яких нічого не змінюється;
- внутрішні умови, внаслідок дії яких вона виникає і починає діяти;
- збудження, що слугує безпосереднім поштовхом (поводом) її активізації [4].
Причина складається з наступних елементів:
- певна ступінь конкурентної боротьби, конкурентне середовище, в якому
знаходиться країна чи регіон формує коло обставин, в яких економічний суб’єкт будьякого рівня може розвиватися;
- наявність інноваційних ресурсів в складі потенціалу країни складають необхідні
умови, що забезпечують можливість реалізації певної мети шляхом активізації
стратегічного потенціалу;
- дія (ефективна, цілеспрямована та результативна) з активізації стратегічного
потенціалу може відбуватися лише при наявності системи стратегічного управління
потенціалом економіки.
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У підтвердження даної позиції можливо привести результати дослідження Л.Ціцак,
яка показала дію причин (факторів) в системі управління конкурентоспроможністю, що
наведено на рис. 2. До системи конкурентоспроможності віднесені фактори, які
активізують процеси в системі та взаємодію з навколишнім середовище і в кінцевому
рахунку спрямовані на створення конкурентних переваг.

Стан ентропії
Атрактор (зовнішні
обставини)
Фактор
Атрактор (внутрішні
умови)

Точка
біфуркації

Конкурентна
перевага

Флуктуації

Рис. 2. Механізм впливу факторів на системні зміни конкурентоспроможності [7]
Активізація дії фактору відбувається під впливом атрактрів, тобто таких груп
зовнішніх обставин чи внутрішніх умов, без яких фактично неможлива активізація
системи до саморозвитку та самонавчання. В нашому прикладі зовнішніми атрактрами
виступає рівень міжнародної конкуренції, участь в якої викликає необхідність
впровадження сучасних і конкурентоздатних важелів управління національною
економікою [3]. Внутрішніми умовами, які слугують активізації стратегічного потенціалу
національної економіки виступає наявність інноваційних ресурсів країни, здатних
створювати радикальні інновації ї забезпечувати випереджальний розвиток національної
економіки. До внутрішніх умов стратегічного розвитку регіону та країни в цілому також
можливо віднести підприємницьке середовище, зміст якого повно охарактеризовано в
працях П. Кузмішина [8]. Флуктуація – це те відхилення, яке викликає появу
конкурентної переваги. Так, внаслідок стратегічного управління формується інноваційна
система, яка змінює стару бюрократичну систему управління інноваціями, і забезпечує
швидку комерціалізацію нововведень. Стратегічне управління виступає тим причинним
механізмом, яка викликає появу точки біфуркації, тобто такого стану національної
економіки, при якому система стає нестійкою, виникають імпульси, що призводять до її
саморозвитку, тобто в даному прикладі, формуванню конкурентних переваг.
Висновки. Моделювання системних дій, спрямованих на активізацію факторів, що
забезпечують конкурентоспроможність національної економіки, виступає одним з
основних методів стратегічного управління країною. В моделі визначені причини, точка
біфуркації системи, ентропія та запропоновано модель їх впливу на конкурентну перевагу.
Це дозволило стверджувати, що моделювання активізації факторів, які формують
національну конкурентоспроможність, базується на каузальному підході. Втілення даного
підходу буде успішним при дотриманні таких принципів як релевантність,
суб’єктивність, інформаційна достатність та необхідне різноманіття.
Анотація
Стаття присвячена основним принципам побудови моделі. Вимоги до моделювання
економічних систем висвітлені. Описано місце факторів в механізмах розвитку системи.
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Ключові слова: національна економіка, модель, система, фактори розвитку.
Аннотация
Статья посвящена основным принципам построения модели активизации
стратегического потенциала. Раскрыты требования к моделированию экономических
систем. Место факторов в механизмах развития системы очертано.
Ключевые слова: национальная экономика, модель, система, факторы развития.
Summary
The article is devoted to the main principles of the model construction. The demands to the
modeling of economical systems are covered. The place of factors in the mechanisms of the
system development is researched.
Key words: national economy, model, system, factors, development.
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Антофій Н.М.

ВПЛИВ ЦІН І ДОХОДІВ НА СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Роль кінцевого споживання домогосподарств в
національній економіці визначається тим, що в більшості країн питома вага цього
показника складає більше 60% ВВП. Опосередкованість споживання товарно-грошовими
відносинами на макрорівні матеріалізується в поняття «споживчий попит», яке є складовою
більш широкого поняття «сукупний попит», визначає обсяги національного виробництва і є
стимулом розвитку економічних систем. Крім того, кінцеве споживання пов’язується із
процесами формування і відтворення людини як ядра економічної системи і в цьому сенсі
також складає предмет дослідження.
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Формулювання завдання дослідження. Метою дослідження є дослідження
впливу доходів домогосподарств та цін на товари й послуги на обсяги і динаміку
показників кінцевого споживання в Україні, для чого здійснено збір і аналіз статистичної
інформації про відповідні показники, їх оцінка й інтерпретація.
Огляд останніх досліджень.
Вивчення структури споживання домогосподарств є однією з актуальних тем
економічних досліджень. Цей напрям є популярний у першу чергу серед західних
економістів, проте існує низка вітчизняних праць на цю тему. Методологічним та
прикладним засадам вивчення споживання присвячені праці В. Апопія, О. Донченко, Е.
Лібанової, В. Мандибури, Н. Рімашевської,
Ю. Саєнка, Л. Сохань, В. Тарасенка, В.
Тихоновича, Н.Толстих, В. Шевчука, С. Ярошенко та ін. Особливості споживання
населення в різних країнах досліджували А. Арсеєнко, Т. Богомолова, А. Зайченко, В.
Рамзес, Л. Скокова, В. Тапіліна, Н. Тихонова та ін.
Виклад основного матеріалу. Важливою проблемою забезпечення належного
обсягу кінцевого споживання домогосподарств виступає бюджетне обмеження – доходи і
ціни. Незважаючи на те, що у 2010 р. реальні доходи населення, у порівнянні з 2009 р.,
визначені з урахуванням цінового фактора, зросли на 10,2 % [3], із року в рік зростають
мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, соціальні допомоги та виплати, проблема
подолання бідності в нашій країні залишається невирішеною проблемою. Так, за
офіційними даними, реальні доходи населення тільки у 2010 р. досягли рівня 1991 р.
(табл.1), що є свідченням регресійного напрямку розвитку економічної системи України
протягом останніх двох десятиліть. За межею бідності перебуває близько чверті населення
України, рівень злиденності склав 13%. Спостерігається тенденція до зменшення частки
заробітної плати у структурі доходів населення, тоді як частка соціальних допомог та
інших трансфертів зростає. Так, за даними Держкомстату, у 2010 році питома вага
зарплати у доходах населення склала 40,9 %. Тобто, втрачається мотиваційна функція
заробітної плати як головної складової сукупних трудових доходів населення.
Темпи зростання реального наявного доходу населення, %

Табл.1

Роки
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
До відпов. 104,1 110,0 118,0 109,1 119,6 123,9 111,8 114,8 107,6 90,0 116,2
періоду
попер.
року
До 1991
34,3 37,7 44,5 48,6 58,1 72,0 80,5 92,4 99,4 89,5 103,9
року
Джерело: [3]
Середньомісячні доходи 20-40 дол. на початку і наприкінці 90-х поставили націю
на межу виживання. Донині середня заробітна плата, яка є основним джерелом доходів
для більшості українців, незважаючи на її постійне зростання, залишається вкрай низькою
порівняно з розвиненими країнами (рис.1)
При цьому роздрібні ціни на внутрішньому ринку України в умовах глобалізації
економічних процесів наближаються до загальносвітових, що значно обмежує можливості
задоволення базових потреб пересічних громадян у процесі споживання. Середні
споживчі ціни в Україні (на кінець року) і роздрібні ціни на деякі продукти харчування в
США, дол./кг., наведено на рис. 2*.
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Джерело:[3; 4]

Рис.1. Середня зарплата в деяких країнах, дол. США (2009 р.)
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Рис. 2. Ціни на яловичину в Україні та США

Джерело:[2; 4]
*Дані для США в фунтах перераховано в кілограми. Дані Держкомстату в гривнях
перераховані в дол. США на кінець року.
Як видно із рис.2, середня заробітна плата в розвинених кранах у рази вища за
середню заробітну плату українців, а ціни в США- майже такі ж, як і в Україні (по деяких
продуктах – навіть нижчі). Це – головна причина, яка обумовлює нераціональну структуру
споживання в Україні, коли левова частка доходу спрямовується на задоволення
фізіологічних потреб у харчуванні, одязі, підтриманні житла.
Та й нинішній загальний середньомісячний наявний доход у розрахунку на 1 особу
(1528,9 грн. у 2010 р., що еквівалентно 191,1 дол. США) для багатьох українців ледь
покриває мінімальні витрати на споживання. Достатньо порівняти середні наявні доходи
населення із вартістю житла, одягу, якісного харчування, проїзду на транспорті чи
комунальних послуг.
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Наявність та відповідна якість житла, поряд із харчуванням, належить до базових
фізіологічних потреб людини першого рівня. Ступінь їх реалізації залежить від доходу
населення та цін на житло, є передумовою соціального залучення і людського розвитку. За
офіційними даними, більше половини домогосподарств в Україні відчувають
позбавленими себе нормальних житлових умов. Позбавлення виникають у зв’язку із
недостатністю житлової площі або браком окремих кімнат, або браком коштів для
придбання житла.
Так, якщо у 2010 р. середня вартість 1м2 житла на первинному ринку складала 1,6 тис.
дол., то за середньорічного наявного доходу на одну особу (191,1дол. х 12 = 2293,2 дол.
США) пересічному українцю для купівлі на первинному ринку 83 м2 житла (згідно до
медичних нормативів) для своєї родини із 3 осіб, знадобиться заощаджувати з цією метою
увесь свій наявний дохід протягом 57,6 років (рис.2).

Рис.2. Кількість років, необхідна для оплати вартості житла (2010 р.),
де 1 – тривалість життя чоловіків, 2 – тривалість життя жінок, 3 – тривалість
працездатного віку, 4 – кількість років сплати вартості житла
Джерело: [1].
Зрозуміло, що за таких показників доходу населення України у більшості випадків
спроможне забезпечити лише просте відтворення трудового потенціалу, а важлива
складова людського розвитку – доступ до засобів існування, що забезпечують гідний
рівень життя – залишається нереалізованою можливістю.
Висновки. Серед чисельних чинників, що обумовлюють обсяги та рівень
споживання домогосподарств, найважливішими є їх доходи та ціни на споживчі товари та
послуги. Ринкова трансформація перехідних економік супроводжується зміною структури
доходів та зниженням показників їх загальної величини для переважної більшості
домогосподарств при постійній тенденції цін до зростання. За таких умов низький рівень
споживання основної частки домогосподарств України є наслідком відмови держави від
регулювання соціальної сфери. Зростання кінцевого споживання як основної складової
сукупного попиту та передумови підвищення добробуту населення вбачається можливим
тільки за умов державного розширення обов’язкових соціальних гарантій, що забезпечать
для кожної людини гідний рівень життя, та скорочення соціально-економічної нерівності
в українському суспільстві.
Анотація
В статті розглянуто обсяги та динаміку показників кінцевого споживання, доходів
та цін в національній економіці України та встановлено негативний вплив скорочення
доходів і зростання цін на споживання домогосподарств як основної складової сукупного
попиту.
Ключові слова: доходи, споживання, ціни, домогосподарства.
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Аннотация
В статье рассмотрены объемы и динамика показателей конечного потребления,
доходов и цен в национальной экономике Украины и установлено негативное влияние
сокращения доходов и роста цен на потребление домохозяйств как основной
составляющей совокупного спроса.
Ключевые слова: доходы, потребление, цены, домохозяйства.
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УДК 339.564

Пустова Н.О.

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУУКРАЇНИ
Постановка проблеми. Інтеграція України у світову торговельну систему
стимулює розвиток експорту сільськогосподарської продукції і в перспективі є
визначальним чинником формування та розвитку агропродовольчих ринків і
сільськогосподарського виробництва.
В умовах реформування агропродовольчого комплексу, як провідного сектору
економіки України, активна зовнішньоекономічна діяльність виступає одним з основних
факторів, а ефективне використання експортних можливостей є одним з його головних
завдань.
Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
агропродовольчого комплексу України свідчать про те, що необхідною умовою її
інтенсифікації є підвищення ефективності використання експортного потенціалу суб’єктів
господарювання.
Розробці науково-методичних підходів щодо формування, оцінки й активізації
використання експортного потенціалу господарюючого суб’єкту присвячували свої
роботи такі науковці, як П.Т. Саблук[1], В.І.Губенко[2], І.Д.Бурковський[3]. Специфіку ж
експортного потенціалу країни вивчали В.Сіденко[4], Т.Марченко[5], Т.Мельник[6],
О.М.Сальник[7], І.Скорнякова[8] та інші вчені-економісти. Водночас, деякі аспекти
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потребують уточнення, а проблеми оцінки експортного потенціалу – перегляду через
зміни, що відбуваються у світовій та національній економіці. Це визначило актуальність
дослідження, спрямованого на аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності
підприємств агропродовольчого комплексу України та пошук вирішення зазначених
проблем.
Постановка задачі. В умовах активного розвитку ринків одним з ефективних
шляхів забезпечення конкурентоспроможності України на світовій арені є удосконалення
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємств
агропродовольчого
комплексу.
Надзвичайно сприятливі природні умови та умови економічного середовища для розвитку
сільського господарства сприяють вирішенню цього завдання.
Статистичні дані свідчать про те, що з 2008 року, у зв’язку з набуттям членства в
світовій організації торгівлі (СОТ), агропродовольчий комплекс України працює у якісно
нових економічних умовах. Відкритість торговельних кордонів призвела до більш
гострого відчуття державою наслідків світової фінансової кризи, а також притаманну їй
ринкову нестабільність цін. Проте закріплення позицій на світових ринках дозволило
зайняти та зберегти лідируючі позиції серед експортерів пшениці, кукурудзи, ячменю,
насіння соняшнику й соняшникової олії [9].
На той же час, загострюється проблема підвищення ефективності експортного
потенціалу підприємств агропродовольчого комплексу України. На сьогодні, питома вага
основних експортних товарних груп складає більше 75% в загальних обсягах експорту
аграрної продукції, в той же час на підприємствах агропродовольчого комплексу
виробляється в 5 разів більше тих найменувань, які визначають формування їх
експортного потенціалу [10].
Саме тому проблеми пошуку науково обґрунтованих механізмів оцінки та
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропродовольчого
комплексу, дослідження нових шляхів виходу українських підприємств на зовнішній
ринок, захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції є досить актуальним.
З огляду на наявність широкого кола проблем у забезпеченні ефективності
експортування вітчизняної продукції, метою даної статті є дослідження динаміки та
особливостей
здійснення
експортно-імпортних
операцій
підприємствами
агропродовольчого комплексу України для визначення шляхів підвищення ефективності
використання їх експортного потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Прискорення процесу глобалізації, динамічність
соціально-економічних змін, диверсифікація ринків зумовили різке зростання обсягів
торгівлі сільськогосподарськими товарами на фоні загального зростання обсягів торгівлі.
Якщо за останні більш як 20 років обсяги торгівлі агропродовольчими товарами у світі
зросли майже у 3 рази (від 220 до 604 млрд.дол.США), то частка України в світовому
експорті продукції агропродовольчого комплексу порівняно з основними країнамиекспортерами незначна (довідково: у 2004 р. ця частка складала 0,6%) [11].
Аналітичні дані вказують на те, що за останні роки експорт продукції підприємств
агропродовольчого комплексу України має позитивну динаміку. У 2011 році загальний
обсяг експорту цієї продукції складав 12,2 млрд.дол.США, що становить 17,7% від
загального обсягу експорту та у 2,1 рази більше від рівня 2007 року (табл.1). Варто
відмітити, що продовжується негативна тенденція зростання обсягів і питомої ваги
експорту аграрної сировини порівняно з відповідними показниками експорту напівготової
і готової продукції переробної промисловості. Якщо у 2007 році питома вага експорту
сировини становила 69,6%, то у 2011 році вона зросла до 80,0%. Крім цього, як і у минулі
періоди, основу експорту аграрної сировини складає продукція рослинного походження,
серед якої найбільшу питому вагу (68,0%) мають зернові культури та значну частку
(25,4%) – насіння і плоди олійних рослин. Серед продукції тваринництва левову частку
займають молоко і молочні продукти.
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Основу експорту продукції агропродовольчого комплексу за останні роки
стабільно формують зернові культури, молоко і молокопродукти, олійне насіння та плоди,
жири та олії тваринного і рослинного походження (табл.2).
Серед товарів переробної галузі основу експорту складає продукція харчової
промисловості, питома вага якої перевищує 90% у загальному обсязі експорту продукції
переробних підприємств. Слід відмітити, що по усім товарним групам відмічається
позитивна динаміка за обсягами експорту,
Таблиця 1
Динаміка експорту основної продукції підприємств агропродовольчого комплексу
України
2011р.
Роки
у % до
Показник
2007
2008
2009
2010
2011
2007р.
1.Загальний обсяг експорту
49248,1 66954,4 39702,9 51430,5 68394,2
138,8
України,млн.дол.США
2.Загальний обсяг експорту
в
5903,9
10332,0
9184,7
9445,9
12162,3 2,1 р.б.
продукції агропр. Українивсього,млн.дол.США
в тому числі:
в
2.1.Обсяг експорту продук8118,6
ції сільського господарства4112,7
7329,0
7273,0
9738,7 2,4 р.б.
всього,млн.дол.США
в тому числі:
2.1.1.Продукти тваринного
походження- всього
в тому числі:
-живі тварини
-м’ясо та їстівні субпродукти
-риба і ракоподібні

747,3

783,4

595,9

771,4

936,6

125,3
в
2,6 р.б.

3,7

6,5

9,6

3,6

9,8

105,2
5,7

74,8
3,7

79,1
25,2

90,2
21,0

197,9
19,7

-молоко і молочні продукти

622,7

690,3

476,4

648,8

703,8

188,1
в
3,5 р.б.
113,0

-інші продукти

10,0

8,1

5,6

7,8

5,4

54,0

1647,4

5389,5

4937,1

3884,3

5405,7

в
3,3 р.б.

2,2
70,7

2,1
81,9

1,6
159,4

1,8
119,2

1,9
132,9

86,3
187,9

-їстівні плоди та горіхи

141,5

172,0

176,5

208,8

217,3

153,5

-зернові культури

763,7

3703,8

3556,2

2467,1

3617,1

666,8

1426,2

1040,4

1085,7

1434,8

в
4,7 р.б.
в
2,2 р.б.

2,5

3,5

3,0

1,7

1,7

68,0

3396,4

в
2,0 р.б.

2.1.2.Продукти рослинного
походження-всього
в тому числі:
-живі дерева та ін.рослини
-овочі

-насіння і плоди олійних
рослин
-рослинні матеріали для
виготовлення
2.1.3.Жири та олії тваринного та рослинного походження
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2.2.Переробні галузі-всього,
млн.дол.США
в тому числі:
2.2.1.Продукція борошномельнокруп’яної промисловості
2.2.2.Продукція харчової
промисловості-всього
в тому числі:
-продукти з м’яса,риби
-цукор і кондитерські вироби з цукру
-какао та продукти з нього

Продовження таблиці 1
1791,2

2213,4

1855,7

2172,9

2423,6

165,8

73,7

180,3

89,7

80.9

111,2

150,1

1717,5

2033,1

1766,0

2092,0

2312,4

134,6

34,8

40.0

38,0

48,7

50,1

143,9

155,7

164,3

165,2

206,5

241,9

351,6

503,1

448,6

591,6

675,7

-готові продукти із зерна

166.6

245,8

205,0

254,3

339,0

-продукти переробки овочів

250,5

194,5

148,2

210,4

228,3

155,3
в
1,9 р.б.
в
2,0 р.б.
91,1

518,8

560,0

458,6

443,7

383,0

73,8

163,6
75,9

222,6
102,8

214,0
88,4

213,9
122,9

232,0
162,4

141,8
в
2,1 р.б.

-алкогольні і безалкогольні
напої та оцет
-тютюн і промислові замінники тютюну
-різні харчові продукти

Розраховано за даними [10].
але питома вага деяких з них у загальному експорті продукції підприємств має тенденцію
зменшення. Так, обсяги експорту цукру і кондитерських виробів з цукру зросли з 155,7
млн.дол.США у 2007 році до 241,9 млн.дол.США у 2011 році, але питома вага цих
продуктів в загальному обсязі експорту продукції зменшилась: у 2007 році вона складала
2,6%, а у 2011 році-1,9%. Тенденція зменшення питомої ваги в загальному обсязі експорту
продукції підприємств агропродовольчого комплексу при нарощуванні обсягів експорту
спостерігається у таких товарних груп, як продукти з м’яса, риби, тютюн і промислові
замінники тютюну, готові продукти з зерна, какао та продукти з нього та різні харчові
продукти. За останні роки спостерігається тенденція зменшення експорту алкогольних і
безалкогольних напоїв, продуктів переробки плодів та овочів.
Таким чином, основу експорту продукції агропродовольчого комплексу України
стабільно формують лише чотири товарні групи – зернові культури, жири та олія, молоко і
молочні продукти, насіння масляних культур, обсяги експорту яких в сумі складали у 2007
році 63,8%, а у 2011 році – 75,2% всього експорту продукції агропродовольчого комплексу
України. Це свідчить про те, що товарна структура експорту агропродовольчої продукції з
України є стало нераціональною і як результат – значну залежність країни від зовнішніх
ринків збуту.
Сальдо експорту-імпорту підприємств агропродовольчого комплексу протягом
2007-2011 р.р. було позитивним, коливаючись від 2,2 млрд.дол.США до 6,5 млрд.дол.США.
Разом з тим, загалом зовнішньоторговельне сальдо України постійно є від’ємним і зросло у
2011 році до 14,2 млрд.дол.США (табл.3). На фоні цих статистичних даних є безсумнівним
досягнення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу
України.
Аналітичні розрахунки вказують на динамічність розвитку імпорту товарів
Україною: у 2007 році загальний обсяг імпорту складав 60,7 млрд.дол.США, а у 2011 році82,6 млрд.дол.США, тобто зріс на 36% (табл.3). Такі ж тенденції відмічаються в обсягах
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імпорту продукції . Так, загалом за 2007-2011 р.р. обсяги імпорту зросли із 3,7
млрд.дол.США до 5,8 млрд.дол.США або на 57%. Питома вага імпорту продукції
агропродовольчого комплексу за вказаний період залишалась стабільною і складала біля 7%
у загальнодержавному обсязі імпортних операцій.
Таблиця 2
Динаміка основних експортних товарних груп підприємств
агропродовольчого комплексу
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
Обсяг Пито Обсяг Пито Обсяг Пито Обсяг Пито Обсяг Пито
Основні експо ма
експо ма
експо ма
експо ма
експо ма
експортн ртувага в ртувага в ртувага в ртувага в ртувага в
і
всього струк всьог струк всьог струк всьог струк всьог струк
товарні ,
турі
о,
турі
о,
турі
о,
турі
о,
турі
групи
млн.д експо млн.д експо млн.д експо млн.д експо млн.д експо
ол.
рту
ол.
рту
ол.
рту
ол.
рту
ол.
рту
США агрпр США агрпр США агрпр США агрпр США агрпр
%
%
%
%
%
1.Молоко
молокопро 622,7
10,5
690,3
6,6
476,4
5,1
648,8
6,8
703,8
5,7
дукти,
яйця
2.Зернові 763,7
12,9
3703,8 35,8
3556,2 38,7
2467,1 26,1
3617,1 29,7
культури
3.Насінн
я і плоди 666,8
11,2
1426,2 13,8 1040,4 11,3
1085,7 11,4
1434,8 11,7
олійних
рослин
4.Жири
та олії
тва1945,
1796,
2617,
3396,
ринного і 1718,0 29,0
18,8
19,5
27,7
27,9
рослин7
0
3
4
ного походженн
я
7766,
6869,
6818,
9152,
Всього
3771,2 63,8
75,1
74,7
72,1
75,2
0
0
9
1
Розраховано за даними [10].
Важливо також відмітити змінності обсягів імпорту сировини і продукції переробної
промисловості. Якщо обсяги їх зросли за вказаний період від 1,8 млрд.дол.США до 2,9
млрд.дол.США по сировині; від 2.0 млрд.дол.США до 2,8 млрд.дол.США по продукції
переробної галузі, то на кінець 2011 р. обсяги їх майже зрівнялись. Ці висновки підтверджує
розрахунок питомої ваги складових обсягу імпорту продукції агропродовольчого
комплексу: питома вага сировини у 2007 р. становила 47%, протягом наступних років вона
корегувалась від зростання у 2009 р. до 58,8% до зниження у 2011 р. до 50,8%, а питома
вага імпорту продукції переробних галузей знизилась від 53,0% до 49,2%.
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Таблиця 3
Зовнішньоторговельний оборот України і підприємств агропродовольчого комплексу
2007
Показник
и

Народне
господа
рство
України
-всього

2008
Народ
не
в т.ч.
госпо підпр
дарств иємст
о
ва
Украї агроп
нирод
всього

в т.ч.
підпр
иємст
ва
агроп
род

1.Зовнішн
ьоторгове
льний
оборот109918,0 9653,8
всього,
млн.дол.
США
в тому
числі:
49248,1 5903,9
1.1.Обсяге
кспорту
1.2 Обсяг
60669,9 3749,9
імпорту
2.Сальдо
зовнішньоторг
овельного -11421,8 +2154,0
обороту,
млн.дол.
США
3.Коефіціє
нт
покриття
0,81
1,57
імпорту
експортом
4.Питома
вага у
зовнішньо
торговель
ному
обороті,
%:
- обсягу
експорту
44,8
61,1
- обсягу
імпорту
55,2
38,9

Роки
2009
Народ
не
в т.ч.
госпо підпр
дарств иємст
о
ва
Украї агроп
нирод
всього

2010
Народ
не
в т.ч.
госпо підпр
дарств иємст
о
ва
Украї агроп
нирод
всього

2011
Народ
не
в т.ч.
госпо підпр
дарств иємст
о
ва
Украї агроп
нирод
всього

152489,8 16286,6 85138,5 13680,9 112170,5 14726,0 151002,4 17918,4

66954,4 10332,0 39702,9 9184,7 51430,5 9445,9 68394,2 12162,3

85535,4 5954,6 45435,6 4496,2 60740,0 5280,1 82608,2 5756,1

-18581,0 +4377,4 -5732,7 +4688,5 -9309,5 +4165,8 -14214,0 +6406,2

0,78

1,73

0,87

2,04

0,85

1,79

0,83

2,11

43,9

63,4

46,6

67,1

45,8

64,1

45,2

67,8

56,1

36,6

53,4

32,9

54,2

35,9

54,8

32,2

Розраховано за даними [10].
Основу імпорту тваринницької сировини за досліджуваний період складав імпорт
м’яса, риби, молока та молочних продуктів, а серед продукції рослинницької галузі- плоди
та горіхи, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин (табл.4).
Основу імпорту продукції переробних галузей складає імпорт продукції харчової
промисловості, а саме: цукор і кондитерські вироби з цукру (у 2011 р. обсяг імпорту зріс
порівняно з 2007 р. у 7,1 рази і склав 230,7 млн.дол.США), алкогольні і безалкогольні напої
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(421 млн.дол.США), тютюн і промислові замінники тютюну (477,6 млн.дол.США), різні
харчові продукти (592,1 млн.дол.США).
Таблиця 4
Динаміка імпорту основної продукції підприємств агропродовольчого комплексу України
Роки
2011р.
Показник
у % до
2007
2008
2009
2010
2011
2007р.
1.Загальний обсяг імпорту
України,млн.дол.США
60669,9 85535,4 45435,6 60740,0 82608,2
136,1
2.Загальний обсяг імпорту
продукції агропрод.комп.
3749,9
5954,6
4496,2
5280,1
5756,1
153,5
Українивсього,млн.дол.США
в тому числі:
2.1.Обсяг імпорту продукції сільського господарства1765,5
3470,1
2648,2
2956,0
2926,8
165,7
всього,млн.дол.США
в тому числі:
2.1.1.Продукти тваринного
771,4
1702,1
1267,5
1241,7
1035,4
134,2
походження- всього
в тому числі:
-живі тварини
51,5
84.2
74,3
67,5
76,6
148,7
-м’ясо та їстівні продукти
163.9
843,6
568,5
458,0
292,1
178,2
-риба і ракоподібні
-молоко і молочні продукти
-інші продукти
2.1.2.Продукти рослинного
походження-всього
в тому числі:
-живі дерева та ін.рослини
-овочі

444,4
99,8
11,8

617,0
141,5
15,8

471,2
140,5
13,0

568,6
135,4
12.2

505,5
150,4
10,8

606,0

1155,1

1006,4

1262,7

1422,7

64,4
27,7

100,4
91,1

62,1
77,8

73,9
130,0

99,6
133,2

-їстівні плоди та горіхи

293,8

581,9

631,9

733,3

683,4

-зернові культури

86,6

146,5

98,5

145,6

219,9

132.8

234.0

135,6

179,0

285,5

154,6
в
4,8 р.б.
в
2,3 р.б.
в
2,5 р.б.
в
2,1 р.б.

0,7

1,2

0,5

0,9

1,1

157,1

388,1

612,9

374,3

451,6

468,7

120,7

1984,4

2484,5

1848,0

2324,1

2829,3

142,5

71,1

48,8

20,2

27,5

49,6

69,7

1913,3

2435,7

1827,8

2296,6

2779,7

145,2

-насіння і плоди олійних
рослин
-рослинні матеріали для
виготовлення
2.1.3.Жири та олії тваринного та рослинного походження
2.2.Переробні галузі-всього,
млн.дол.США
в тому числі:
2.2.1.Продукція борошномельнокруп’яної промисловості
2.2.2.Продукція харчової
промисловості-всього
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в тому числі:
-продукти з м’яса,риби
-цукор і кондитерські вироби з цукру
-какао та продукти з нього
-готові продукти із зерна
-продукти переробки овочів
-алкогольні і безалкогольні
напої та оцет
-тютюн і промислові замінники тютюну
-різні харчові продукти

Продовження таблиці 4
123,0

169,3

78,7

100,3

124,4

32,7
268,5
109,7
249,7

67,2
359,0
153,6
314,3

87,6
302,3
96,2
196,4

231,4
407,3
125,8
223,3

230,7
491,8
164,8
277,3

101,1
в
7,1 р.б.
183,1
150,2
111,0

279,9

335,7

189,1

270,6

421,0

150,4

471,4
466,5

477,6
592,1

114,4
136,8

417,2
457,6
455,6
432,6
579,0
421,9
Розраховано за даними [10].

Таким чином, в структурі українського імпорту продукції значне місце (48,2%)
займають готові харчові продукти, у тому числі какао та продукти з нього (8,5%), тютюн
(8,2%), продукти переробки овочів (4,8%), різні харчові продукти (10,2%). Загальні обсяги
імпорту готових продовольчих товарів за останні п’ять років зросли в 1,5 рази. Це свідчить
про наявність проблем господарювання вітчизняних підприємств харчової промисловості та
про низьку ефективність експортно-імпортних операцій з агропродовольчою продукцією.
Аналітичні розрахунки підтвердили твердження про те, що Україна володіє
значним експортно-імпортним потенціалом в агропродовольчому комплексі, крім того за
наявністю конкурентних переваг він є однією з пріоритетних сфер загальнодержавної
економіки. Проте конкурентні переваги галузі не можуть забезпечувати її міжнародну
конкурентоспроможність. Низький рівень цін залишається основною конкурентною
перевагою вітчизняної аграрної продукції. Ефективна реалізація експортного потенціалу
агропродовольчого комплексу України потребує формування оптимальної товарної та
географічної структури експорту продукції.
Напрями формування оптимальної структури експортного потенціалу мають бути
спрямовані на нарощування темпів виробництва і експорту тих товарних груп, які мають
найбільшу конкурентоспроможність на світових агропродовольчих ринках та в достатній
кількості можуть вироблятись в Україні (соняшникове насіння та олія, ячмінь, яловичина,
сухе молоко та інші).
При розробці перспективної географічної структури експорту необхідно
враховувати ризик географічної диверсифікації, що дозволить визначити рівень ризику
територіальної направленості, тобто з одного боку держава повинна зберігати традиційні
ринки збуту аграрної продукції, а з другого – залучати цілеспрямовано нові потенційні та
перспективні ринки. До потенційних споживачів українського експорту продукції можуть
бути віднесені країни, які залежать від імпорту аграрної продукції і мають тенденцію до
підвищення попиту на дану продукцію завдяки високим темпам економічного розвитку (
країни Близького Сходу, Азії, Північної Африки). Збереження торгово-економічних
відносин з державами СНД , набуття членства в ЄС – перспективні напрями диверсифікації
експорту аграрної продукції вітчизняних товаровиробників.
Основними завданнями поліпшення імпорту продукції агропродовольчого
комплексу є: приведення структури ввозу у відповідність до потреб максимального
забезпечення та розвитку наявного потенціалу підприємств галузі; диверсифікація джерел поставок агропродовольчої продукції з метою зменшення ресурсної залежності від
монопольних постачальників[11].
Пріоритетним напрямом підвищення ефективності експортного потенціалу
підприємств агропродовольчого комплексу є забезпечення високих темпів розвитку перш
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за все експортоорієнтованого агропродовольчого комплексу України, в основні завдання
якого входять:
- фінансування агропромислового виробництва;
- розвиток ринку аграрної продукції;
- розвиток соціальної та ринкової інфраструктури;
- державна підтримка науки і освіти;
- вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.
Шляхи
підвищення ефективності
експорту
продукції
підприємств
агропродовольчого комплексу забезпечує механізм стимулювання експорту, а саме:
- фінансове сприяння вітчизняним експортерам, у тому числі із залученням коштів
державного бюджету;
- використання важелів податкового регулювання;
- удосконалення існуючої системи транспортних тарифів;
- поліпшення правового регулювання в сфері зовнішньої торгівлі;
- істотне поліпшення інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
- налагодження співробітництва з уповноваженими органами країн- членів ЄС з метою
використання досвіду для приведення національних стандартів у відповідність з
європейським рівнем;
- розробка та впровадження механізму страхового захисту експорту.
Висновки. Метою забезпечення продовольчої безпеки України є не лише
максимальне забезпечення власних потреб у продовольчих товарах, але й створення
потужного експортоорієнтованого агропродовольчого потенціалу і відновлення Україною
втрачених та завоювання нових позицій на міжнародних ринках. Це залежить переважно
від того, наскільки раціональною буде розв’язана проблема підвищення ефективності
експортного потенціалу підприємств агропродовольчого комплексу.
Анотація
В статті висвітлено результати досліджень з питань підвищення ефективності
діяльності підприємств агропродовольчого комплексу на експортних ринках. Досліджено
й проаналізовано динаміку, товарну структуру експортно-імпортних операцій підприємств
агропродовольчого комплексу, окреслено основні напрями підвищення ефективності їх
експортного потенціалу.
Ключові слова: експортний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність,
оптимальна
структура
зовнішньої
торгівлі
агропродовольчою
продукцією,
експортоорієнтована діяльність суб’єктів господарювання.
Аннотация
В статье освещены результаты исследований по вопросам повышения
эффективности деятельности предприятий агропродовольственного комплекса на
экспортных рынках. Исследовано и проанализировано динамику, товарную структуру
экспортно-импортных операций предприятий агропродовольственного комплекса,
определены основные направления повышения эффективности их экспортного
потенциала.
Ключевые слова: экспортный потенциал, внешнеэкономическая деятельность,
оптимальная структура внешней торговли агропродовольственной продукцией,
экспортоориентированная деятельность субъектов хозяйствования.
Annotation
In this article the results of the research about questions of effectiveness’s increasing of
the enterprises’’ activity of agricultural-food complex on export markets are shown. The
dynamics and the commodity composition of the export-import operations of the enterprises of
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agricultural-food complex are investigated and analyzed; the main directions of effectiveness’s
increasing and their export potential are determined.
Key words: export potential, external economic activity, optimum structure of external
trading of agro-food production, export-oriented activity of market participants.
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Ларіна Я.С.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ
Постановка проблеми. Значення розвитку підприємств дитячого харчування в
Україні обумовлене необхідністю подолання демографічного спаду, незадоволеною
потребою в продуктах дитячого харчування при зростаючому попиті на них та агресивним
просуванням на ринок іноземних виробників. Перспективність та привабливість розвитку
підприємств дитячого харчування в Україні зумовлюються соціальною значимістю та
можливостями зростання обсягів реалізації за рахунок розвитку ринку та/або товару. У
зв’язку з цим виникає необхідність пошуку можливих форм та напрямів розвитку
підприємств галузі дитячого харчування в розрізі змін асортименту. Державне
регулювання цієї галузі недостатньо стимулює розвиток підприємств-виробників дитячого
харчування і не забезпечує їх комплексної підтримки. У зв’язку з цим виникла
необхідність пошуку нових підходів щодо перспективного розвитку підприємств
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досліджуваної галузі. Обгрунтування перспективних напрямків діяльності вказаних
підприємств передбачає проведення маркетингових досліджень, застосування нових
підходів до засад функціонування цих підприємств згідно концепції сталого розвитку.
Огляд останніх досліджень. Проблеми функціонування підприємств харчової
промисловості України в ринкових умовах висвітлені в наукових працях Азарян О.М.,
Мостенської Т.Л., Заїнчковського А.О., Пасхавера Б.Й., Сичевського М.П., Сологуб О.П.,
Крисанова Д.Ф., Дейнеко Л.В, Слободян Н.Г. За роки незалежності проблема розвитку
галузі дитячого харчування знайшла своє відображення в роботах таких науковців, як:
Говорушко Т.А., Гречаник Л.Ю., Должанський І.З., Яцунь О.М., Медведенко О.В. Праці
були присвячені проблемам визначення потреби в продуктах дитячого харчування,
співвідношення попиту та пропозиції на ці продукти, перспективам розвитку галузі. Але в
цих роботах недостатньо відображені шляхи стратегічного розвитку даних підприємств, їх
зв'язок із системою продовольчої безпеки країни, питання маркетингу й просування
продовольчих товарів дитячої групи на внутрішній ринок.
Метою статті є розробка концептуальних засад функціонування підприємстввиробників дитячого харчування в сучасних умовах та обґрунтування на цій основі
перспективних напрямків їх розвитку.
Виклад основного матеріалу. Вирішення завдань продовольчої безпеки полягає у
створенні умов для фізичної та економічної доступності продуктів харчування для
споживачів у необхідній кількості та відповідного асортименту, а також досягнення
продовольчої незалежності, тобто задоволення основної частини потреб населення в
продуктах харчування за рахунок вітчизняного виробництва. Розглянемо дані аспекти у
сфері виробництва дитячого харчування.
Обсяги виробництва дитячого харчування в Україні набирають обертів слідом за
деяким зростанням народжуваності у 2008-2011 роках уперше за часи незалежності
України (кількість новонароджених зросла у 2011 році на 1% порівняно з минулим роком
[3]). За 9 місяців 2012 року приріст обсягів виробництва дитячого харчування становив
14% [2]). Щоправда, отримати такий результат вдалося завдяки сегменту молочного
харчування. Водночас сегмент дитячих пюре та соків вітчизняного виробництва
скорочується, випуском сухих сумішей в Україні займається лише одне підприємство, а
м’ясні та рибні консерви для дітей не виробляються. Тобто структуру виробництва
дитячого харчування в Україні не можна вважати задовільною. Фактичне споживання цих
продуктів в Україні дуже низьке, тому що рівень доходів основної частини населення
невисокий, а дитяче харчування недешеве. Загалом, споживання по відношенню до
нормативних значень складає: молоко і кисломолочні продукти - тільки 7% норми, сухі
суміші та каші, замінники молока - у середньому 13%, соки - 12%, овочеві пюре - 2 % [2]).
Не забезпечується продовольча доступність також внаслідок високої ціни на
імпортні продукти дитячого харчування, які складають основу пропозиції певних
асортиментних груп на внутрішньому ринку, та продовольча незалежність, тобто
задоволення основної частини потреб за рахунок вітчизняного виробництва. Отже,
виробництво продуктів дитячого харчування є одним з вузьких місць у системі
продовольчої безпеки нашої країни. Відсутність у достатніх обсягах більш дешевих
вітчизняних продовольчих товарів для дітей на фоні невисокого загального рівня життя
сімей, а значить й їхньої купівельної спроможності, призвело до значного погіршення
дитячого харчового раціону, який по калорійності став на 18-22% нижчим, ніж в
середньому у розвинених країнах світу. Визначені тенденції негативно впливають на
формування людського потенціалу країни, зокрема, демографічного потенціалу нації,
оскільки хворе населення не може відтворювати здорових членів суспільства. Усе
вищенаведене дозволяє стверджувати, що дитячі харчові продукти необхідно визначити
як соціально значущі, і збільшення виробництва дитячого харчування на вітчизняних
підприємствах повинно розглядатися, передусім, як соціальна необхідність. Також існує
доцільність державного регулювання розвитку підприємств дитячого харчування, яка
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пояснюється 1) необхідністю врахування соціальних аспектів на противагу виключному
пріоритету випуску високорентабельної продукції; 2) складністю, наукомісткістю
виробництва, високими вимогами до якості, що вимагає значних ресурсів; 3) подальшим
зниженням продовольчої незалежності держави у сфері дитячого харчування (так, у
сегменті пюре частка вітчизняних виробників на ринку скоротилася з 46% у 2010 році до
43% у 2011 році) та продовольчої доступності цієї продукції для споживача [6]. Якщо
держава частково делегує свої повноваження щодо соціального впливу у сфері дитячого
харчування відповідним підприємствам, то таке делегування повинно супроводжуватись
відповідним фінансуванням.
Закон України «Про дитяче харчування» з поправками створює вихідні умови,
правове поле діяльності виробників. Проте внаслідок деякої фрагментарності,
невиконання у повному обсязі не забезпечує стимулювання розвитку підприємств
дитячого харчування. Навпаки, окремі регуляторні акти (обмеження рентабельності
продукції й торговельної націнки, високе ввізне мито) свого часу призвели до
гальмування розвитку зазначених підприємств. Розвиток підприємств дитячого
харчування має базуватися на концепції соціально-етичного маркетингу і передбачає
комплекс заходів: на мікрорівні - маркетингові дослідження потреб у конкретних
продуктах дитячого харчування; розробка стратегій розвитку підприємств; на макрорівні підтримка вітчизняного виробництва; регулювання імпортних поставок; організаційне
забезпечення; реалізація положень закону і контроль якості.
Необхідне формування стратегії розвитку для кожного підприємства,
найприйнятнішою формою якої для підприємств дитячого харчування буде стратегія
зростання, яка може бути реалізована шляхом розвитку ринку або розвитку товару. Успіх
при цьому досягається за рахунок проведення ефективної інвестиційної політики у
обраних сегментах і ретельного підбору асортименту продукції дитячого харчування.
Враховуючи те, що підприємства дитячого харчування діють для задоволення потреб
специфічного цільового ринку і мають надзвичайну соціальну значимість, то, на думку
вчених, найважливішим чинником у стратегії розвитку підприємства дитячого харчування
повинна стати його суспільна місія та соціальна відповідальність за вироблений і
реалізований товар [5]. Такий підхід відповідає основним принципам концепції соціальноетичного маркетингу, при застосуванні якої основною метою крім максимізації прибутку є
збільшення обсягів реалізації для задоволення науково обґрунтованого попиту населення
у продуктах дитячого харчування з урахуванням сучасних медичних вимог до зазначеної
продукції.
Дослідженнями встановлено, що українські підприємства дитячого харчування
зазнають певних труднощів щодо реалізації власної продукції, що обмежує можливості
їхнього розвитку. Це пов’язано з тим, що: - у попередні періоди підприємства оптової
торгівлі були вимушені відмовитися від масштабних закупівель продукції у виробників
дитячого харчування внаслідок дефіциту оборотних коштів; - торговельні підприємства не
були зацікавлені в реалізації продуктів дитячого харчування у зв’язку з обмеженням
торговельної надбавки на них. На інші ж товари, в тому числі імпортні продукти дитячого
харчування, торговельні заклади самостійно встановлювали розміри зазначених надбавок,
що сприяло вищій прибутковості; - великі іноземні компанії займаються активним
просуванням продуктів дитячого харчування власного виробництва на український ринок,
використовуючи при цьому розгалужену мережу торговельних посередників і
дистриб’юторів, застосовуючи активну цінову політику, що дозволяє їм охоплювати все
більші території і нарощувати обсяги продажів, а, отже, збільшувати вплив на
конкурентів; - зниження купівельної спроможності населення, що вплинуло на товарообіг,
особливо тих продуктів, які не вважаються необхідними; - недостатньо високою
культурою споживання, що пояснюється нерозумінням батьками відмінностей у
харчуванні дітей раннього віку.
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Вирішення проблем підприємств дитячого харчування у сфері розподілу продукції
полягає в активізації маркетингової діяльності та у раціональному виборі каналів і методів
реалізації. Підприємство повинно аналізувати систему розподілу, форми і методи
реалізації, оцінювати роль кожного каналу збуту, виявляти розміри витрат. Крім того,
вибір каналів реалізації залежить від специфіки конкретного виду продукції дитячого
харчування, передусім, термінів її зберігання, готовності підприємств-виробників до
ризику і від їхніх цільових установок при виході на ринок з власною продукцією.
Цінові стратегії виробників дитячого харчування залежать від її споживчої
спрямованості, а саме: - пільгові ціни застосовуються при реалізації продукції, потреби
дітей у якій не задоволені за науково обґрунтованими нормами або вимагають
першочергового задоволення; - гнучкі, еластичні ціни застосовуються при реалізації
продукції, яка має купівельні переваги (поживна цінність, смакові якості, технологічні
характеристики, які гарантують тривале зберігання); - за стабільними цінами реалізується
продукція дитячого харчування, яка має більш високу харчову і медико-біологічну
цінність, що дозволяє успішно конкурувати з імпортними аналогами; - диференційовані
ціни використовуються у разі дотування виробництва продукції дитячого харчування з
державного або місцевого бюджетів.
В Україні не випускаються м’ясні та рибні консерви для дітей. Асортимент м’ясної
продукції вітчизняного виробництва для дітей обмежується дитячими вареними
ковбасними виробами та сосисками дитячими, але їх споживання дітьми першого року
життя недоцільно згідно з медичними рекомендаціями щодо раціонального харчування.
Незадоволений попит на вітчизняні продукти харчування доводить, що у підприємств
зазначеної спеціалізації існують широкі можливості для розширення обсягів виробництва
та оновлення асортименту, а у поєднанні з державною підтримкою і активною
маркетинговою політикою це дозволить збільшити ринкові частки вітчизняних
виробників на ринку дитячого харчування.
Враховуючи, що наявні в Україні потужності по виробництву адаптованих
молочних сумішей сьогодні використовуються лише на 0,35-9,9%, то для задоволення
власних потреб у цьому виді продукції потрібно не розширення чи будівництво нових
підприємств, а відновлення виробництва профільної продукції на існуючих потужностях
шляхом державного стимулювання цього процесу. Таким чином, вдалося б обмежити
імпортні поставки дитячого харчування м’ясними і рибними консервами для дітей,
високовартісними молочними сумішами для заможного кола споживачів та окремими
лікувально-профілактичними продуктами спеціального призначення. Що стосується
рідких і пастоподібних молочних продуктів, то даний вид продукції має нетривалі строки
зберігання (до 72 годин) і може вироблятися й споживатися лише у даному регіоні. У 90-х
рр. відбулося поглинання невеликих молокозаводів потужними власниками, які вважали
даний вид молокопродукції комерційно непривабливим (через обмеження рівня
рентабельності дитячої харчової продукції), реалізація ускладнена через необхідність
продавати оперативно й неподалік від місця виготовлення, крім того, обмежується
торговельна націнка на даний вид продуктів (10-15%). Таким чином, обсяги виробництва
продукції для дітей з незбираного молока зменшувалися. Але, якщо виходити з медичних
вимог щодо здорового харчування, і формувати асортимент продукції підприємств
дитячого харчування, виходячи з потреб споживача, як цього вимагає концепція
соціально-етичного маркетингу, а не з суто економічних параметрів, виробництво рідких і
пастоподібних молочних продуктів необхідно зберегти. Пропозиції створення
мінііндустріальних виробництв з жорстким санітарно-гігієнічним контролем на базі
колишніх молочних кухонь [4] малореалістичні через складність і затратність
організування тут процесу контролю якості. Більш доцільним є розвиток виробництва
зазначених продуктів дитячого харчування шляхом створення або перепрофілювання
великих державних підприємств потужністю від 5-ти до 25-ти тонн молочних продуктів у
зміну, хоча це й вимагає залучення значних державних фінансових ресурсів. Крім того,
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даний напрям не підходить для невеликих населених пунктів. З метою забезпечення дітей
рідкими і пастоподібнимими продовольчими товарами необхідно державне стимулювання
розвитку підприємств зазначеної спеціалізації шляхом технологічної модернізації
підприємств, впровадження інновацій, забезпечення постійної державної підтримки
виробництва таких продуктів. З урахуванням типових потужностей їх продуктивність
варіює в межах від 500 до 3000 порцій в зміну. Це відповідає потребам зосередженого
ареалу з населенням відповідно 20-35 і 70 тисяч осіб та з чисельністю дітей у віці до 2-х
років від 300-500 до 1000-2500 чоловік [5]. При цьому продукція зазначених підприємств
зорієнтована на задоволення потреб обмеженого кола споживачів, які мешкають на
невеликій відстані від них; фінансова підтримка таких підприємств здійснюватиметься за
рахунок місцевого бюджету.
Одним із напрямків розвитку підприємств дитячого харчування є виведення на
ринок нових оздоровчих харчових продуктів. Харчові добавки мають вироблятися за
безвідходною кріогенною технологією з ягід, фруктів, овочів та іншої екологічно чистої
рослинної сировини. Одержані порошки та їх суміші можуть використовуватися
індивідуально або як компоненти дитячого харчування при виробництві різноманітних
плодоовочевих і плодоягідних пюре, натуральних соків для збагачення їх пектинами,
мікро- і макроелементами, вітамінами.
Висновки: Виробництво збалансованого асортименту дитячого харчування
залишається слабкою ланкою у системі продовольчої безпеки країни. Відсутність
продовольчої доступності для багатьох сімей з дітьми позначилася на погіршенні
дитячого харчового раціону, результатом чого стало збільшення захворюваності серед
дітей та зниження демографічного потенціалу нації. Розвиток підприємств-виробників
дитячого харчування має відбуватися на основі концепції соціально-етичного маркетингу
і включати комплекс заходів: виявлення потреб у продуктах дитячого харчування,
розробку стратегій; регулювання імпортних поставок; організаційне забезпечення;
реалізація правових норм і контроль якості.
Вибір каналів реалізації продукції дитячого харчування має враховувати такі
чинники: вид продукції за термінами зберігання; готовність до підприємницького ризику;
основні цільові установки підприємства при виході на ринок з власною продукцією;
кінцева вартість продукції для споживача при використанні посередників різного типу.
Формами розвитку слід обрати: виробництво вітчизняних молочних сумішей (замінників
грудного молока), прийнятних за ціною; виробництво пастоподібних молочних продуктів
з коротким терміном зберігання на великих молокопереробних підприємствах у великих
містах або на комунальних підприємствах. Важливим напрямком розвитку підприємств
дитячого харчування є впровадження у виробництво лікувально-профілактичних
продуктів, в тому числі біологічно активних добавок, які сприяють зменшенню
негативного екологічного впливу. Таким чином, перспективи розвитку підприємстввиробників дитячого харчування полягає в комплексному здійсненні заходів, в тому числі
на макрорівні, спрямованих на підвищення купівельної спроможності сімей з дітьми,
збільшення продовольчої доступності, науково обґрунтовану оцінку потреб у зазначених
продуктах, стимулювання їх виробництва, активне просування вітчизняної продукції на
внутрішній ринок, розширення її асортименту.
Анотація
В статті досліджено концептуальні засади функціонування підприємств на ринку
дитячого харчування. Розроблено перспективні напрями розвитку підприємств дитячого
харчування.
Ключові слова: ринок дитячого харчування, концепція соціально-етичного
маркетингу, стратегії розвитку підприємств
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Аннотация
В статье исследованы концептуальные основы развития предприятий на рынке
детского питания. Разработаны перспективные направления развития предприятийпроизводителей детского питания.
Ключевые слова: рынок детского питания, концепция социально-этического
маркетинга, стратегия развития предприятий.
Summary
The paper defines conceptual principles and fundamentals of functioning for infant foods.
The thesis estimates forecasting needs for infant food products and develops perspective lines of
development of infant food enterprises.
Key words: Infant food market, social-ethic marketing, strategy of development of
enterprises
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА
В ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬКОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановка проблемы. Ужесточение конкуренции, ежегодное негативное влияние
внешней среды предприятия, обуславливают необходимость изменения отношения
руководителей отечественных подразделений к маркетингу. Актуальность и возрастание
роли маркетинга для украинских предприятий вызвано развитием рыночных отношений,
что ставит предприятия перед необходимостью самостоятельно формировать
производственную программу, определять ассортимент и объемы производства товаров,
активнее привлекать новых потребителей. Маркетинговый подход к деятельности
предприятия включает изучение рынка, стимулирование сбыта, установление цены на
продукцию – соотношение данных показателей, направленных на достижение
поставленных
целей,
с
учетом
имеющихся
ресурсов,
и
обеспечивают
конкурентоспособное функционирование. В настоящее время, состояние многих рынков
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отечественной сельскохозяйственной продукции свидетельствует о неэффективности
маркетинговой стратегии предприятия.
Анализ последних исследований. Проблемами маркетинга, особенностями его
проявления в аграрной сфере в условиях трансформационной экономики уделяется большое
внимание в работах зарубежных и отечественных ученных: Ф. Котлер [1], Ричард Л. Колз,
Джозеф Н. Ул. [2], Цыпкин Ю.А. [3], Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. и др.
Однако остается целый ряд нерешенных проблем в этой сфере, что вызвано
постоянными изменениями внешней среды предприятия.
Цель статьи. Проанализировать особенность применения маркетинга в
сельскохозяйственных предприятиях.
Результаты исследования. Переход к новым экономическим отношениям
сельскохозяйственных предприятий обуславливает необходимость в формировании
эффективной
системы
управления,
организации
производства,
реализации
высококачественной продукции для удовлетворения нужд потребителей. Рыночные
отношения предполагают не только производство продукции, но и необходимость
изучения возможностей сбыта, поиск потребителя, сосредоточение внимания на
маркетинговой деятельности.
Понимание маркетинга изменялось в процессе развития маркетинговой
деятельности. Обычно она реализуется в следующих функциях: исследование рынка и
изучение покупательского поведения, разработка новых товаров и формирование
ассортиментной политики организации, разработка ценовой политики и организации
системы сбыта и распределения товаров, формирование системы маркетинговых
коммуникаций, управление маркетингом [3, С.10].
Усиление роли маркетинга в деятельности сельскохозяйственных предприятий
можно объяснить следующими причинами:
1. Современный
рынок
сельскохозяйственной
продукции
представлен
значительным уровнем конкуренции, а следовательно для достижения положительных
результатов предприятие должно лучше удовлетворять потребности потребителей, чем
конкурент.
2. На данном этапе наблюдается насыщенность рынка товарами высокого качества,
предприятия направляют усилия для улучшение качества обслуживания и увеличение
объема услуг, что ведет к росту сервисной политики как составной части маркетинга.
3. Потребители отдают предпочтение марочным товарам (определенного
производителя), что усиливает роль маркетинга как инструмента формирования
потребительских преимуществ.
На систему маркетинга продукции сельского хозяйства влияет несколько факторов:
скоропортящийся характер продукции, высокие цены и колебание предложения,
сезонность производства, наличие альтернативных видов продуктов, объемистость
продукции, географическая специализация производства. Рассмотрев эти факторы, можно
видеть, как меняется система маркетинга в соответствии с уникальными свойствами и
особенностями продукции и отрасли в целом [2, С.494].
Разработка маркетинговой стратегии –это базовая основа маркетинговой
деятельности предприятия, определяющая направление для всех участников (создание,
выпуск, реализация) как единого целостного процесса. Согласно этому можно выделить
следующие принципы при создании маркетинговой стратегии: 1) производство
востребованной продукции; 2) выход на рынок для решения проблем потребителей; 3)
организация производства по результатам исследования потребностей и спроса; 4)
использование комплексного подхода для достижения цели; 5) применение стратегии
приспособления производства товаров к требованиям рынка; 6) ориентация деятельности
на дляительную перспективу (стратегическое планирование, прогноз); 7) постоянный
поиск новых методов повышения эффективности производства; 8) разработка
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маркетинговой стратегии с целью максимального удовлетворения требований
покупателей.
Основными проблемами создания маркетинговой стратегии в предприятиях
сельского хозяйства является: неэффективная инфраструктура; отсутствие четкой
политики государства, нехватка маркетинговой информации, недостаточный опыт
торговли в условиях рынка.
Существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать, при разработке
маркетинговой стратегии в сельском хозяйстве:
1) команда разработчиков должна включать специалистов теоретической,
практической и научной сфер деятельности (представитель НИИ, университета, опытной
станции);
2) поэтапность создания: прогноз, определение направления деятельности для
каждого подразделения, контроль и корректировка с учетом изменений среды;
3) прогнозирование результатов на основе современных методов (SWOT, ABCD,
PERT, GAP анализы) с разработкой трех вариантов: оптимистический, пессимистический
и наиболее вероятный;
4) формирование деятельности исходя из этапа жизненного цикла предприятия и
продукции.
Маркетинговая стратегия представляет собой комплекс решений, направленных на
достижение основной цели предприятия, с учетом условий рынка, собственных ресурсов,
а также других факторов и сил внешней маркетинговой среды. Разработка маркетинговой
стратегии предприятия направлена на определение приоритетных направлений, с учетом
обеспечения спроса рынка.
Маркетинговыми стратегиями для предприятий сельского хозяйства могут быть:
1. Стратегия совершенствования маркетинговой деятельности. Ее суть заключается
в повышении эффективности деятельности субъектов сельского хозяйства за счет
улучшения системы маркетинговой деятельности предприятий. Основой данной стратегии
могут быть: формирование ассортимента продукции в соответствии с запросами
потребителей; дифференциация цен в соответствии с уровнем качества продукции,
создание торговой марки и упаковки продукта, применение средств продвижения
продукции на рынке, исследование и анализ рынка и т.д..
2. Сбытовая стратегия. Цель данной стратегии заключается в достижении
максимальной заинтересованности дистрибьюторов конкретного предприятия в
сотрудничестве с производителем, удовлетворение потребителей системой розничной
сети производителя и дистрибьютора. Указанные цели достигаются путем создания
собственной сбытовой сети и заключением соглашений с максимально возможным
числом дистрибьюторов продукции предприятия, предоставление товарных кредитов
дистрибьюторам; приобретением и использованием специального транспорта для
уменьшения доли транспортной составляющей в структуре маркетинговых затрат;
контролем цен; дифференциация цен для разных типов клиентов в зависимости от
объемов закупок, удаленности от предприятия-производителя, лояльности к предприятию
и т.п..
3. В основе стратегии производства лежит улучшение регулярности, условий
закупки и качества сырья, повышение качества конечной продукции и снижения ее
себестоимости. Составляющими данной стратегии является использование сырья
высочайшего качества, постоянное повышение квалификации производственного
персонала, максимальная загрузка мощностей с целью уменьшения уровня постоянных
затрат; разграничение крупно- и мелкосерийного производства, увеличение мощностей
упаковочного оборудования, сокращение ассортимента для увеличения партий
продукции, совершенствование продукции.
4. Организационная стратегия направлена на повышение эффективности системы
управления. В ее основе лежит создание системы управления информацией, избежание
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раздробленности отделов и четкое разграничение обязанностей между отделами
производства, маркетинга, сбыта, хранения, поставки и финансирования; сосредоточение
внимания на процедуре контроля за деятельностью служб и подразделений предприятия.
5. Финансовая стратегия. Цели: удовлетворение потребностей стратегического и
текущего управления; оптимизация использования ресурсов, обеспечение объективной
оценки маркетинговой деятельности предприятия. Данные цели достигаются путем
организации бюджетного планирования и контроля, внедрение системы анализа
денежных потоков для принятия долгосрочных решений; организации системы
оптимального использования ресурсов при наличии ограничений.
6. Стратегия диверсификации призвана расширить долю на рынке определенного
предприятия путем создания нового продукта или модернизации уже существующего.
Рекомендуется применять при условии насыщения традиционных рынков предприятия
(отрасли). Использование стратегии диверсификации объединяет маркетинговую,
производственную и сбытовую стратегии и невозможно без тщательного изучения
потребностей рынка в новом продукте.
Выводы. Для обеспечения стабильного развития сельскохозяйственного
производства, в современных условиях, необходимо иметь стратегический план, который
строится на основе маркетинговых исследований и должен быть ориентирован на
удовлетворение спроса потребителей. Необходимость формирования маркетинговой
стратегии обусловлена новыми рыночными отношениями в стране. Маркетинговая
стратегия может быть направлена на достижение определенных результатов (увеличение
производства, объема продаж, совершенствования системы управления предприятия и
т.д.), при условии постоянной корректировки в соответствии с изменениями рынка.
Аннотация
В статье приведены основные проблемы применения маркетинга. Рассмотрены
особенности создания маркетинговых стратегий в сельскохозяйственных предприятиях.
Анотація
У статті наведені основні проблеми застосування маркетингу. Розглянуто
особливості створення маркетингових стратегій в сільськогосподарських підприємствах.
Summary
The main problems of marketing presents in the article. Describes features of a marketing
strategy in agriculture.
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Пономарева Л.Н.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Постановка проблемы. Рынок труда в экономически развитых и развивающихся
странах имеет ряд отличий, которые вызваны условиями его формирования и развития. В
экономически развитых странах
институциональные особенности (законы его
регулирования, правила его функционирования) сложились исторически и формировались
на основании требований самой системы хозяйствования. Трансформационные
экономики, особенно постсоветского периода, как правило, пытались перенять
законодательную базу и особенности регулирования труда из опыта успешно
развивающихся стран. Проблемы, возникшие на данном типе рынка и вызванные
уничтожением существовавшей системы регулирования диспропорций в экономике, не
имели аналогов и были значительно глубже, чем в развитых странах и использовать
«лекарства», применяемые в успешных государствах было достаточно тяжело, если
практически невозможно. Кроме того, в Украине практически отсутствовал класс
экономистов, способных адаптировать разрушающиеся хозяйственные связи к
меняющимся условиям функционирования рынка. Поэтому в отечественных условиях
сложилась стихийная модель рынка труда с большими диспропорциями между спросом и
предложением на нем как в региональном, так и в структурном аспекте.
Необходимость исследования процесса формирования рынка труда в Украине
определяется социально-экономическим содержанием переходных процессов. Проблема
устранения диспропорций на отечественном рынке труда является составной частью
проблемы макроэкономической стабильности. Решение вопросов связанных с
удовлетворением спроса на работников определенных специальностей и разработка
мероприятий по государственной поддержке отдельных перспективных отраслей
приведет к снижению уровня безработицы и уменьшению социальной напряженности в
экономике.
Анализ последних исследований и публикаций. Мировая экономическая
мысль накопила богатый теоретический и практический опыт в отношении исследования
рынка труда. Фундаментальные положения рынка труда были разработаны такими
классиками экономической мысли, как К. Маркс, Д. Рикардо, А. Смит.
Макроэкономическая нестабильность и сопутствующая ей безработица требует от
отечественных экономистов детального изучения рынка труда. Батченко Л.В. и Делини
М.М. в своих трудах рассмотрели основные факторы, влияющие на функционирование
рынка рабочей силы, особое внимание уделив росту социальной напряженности, как
результату высокого уровня безработицы[2]. В работах Яковлева А. и Черненко М.
проведен анализ влияния инноваций на производительность труда, Богини Д.П.
конкурентоспособности рабочей силы на отечественном и зарубежном рынке труда[3,4].
Пидоричева И.Ю. сделала попытку разработать систему взаимодействия науки,
образования и промышленного комплекса[5]. Проблеме взаимосвязи финансов, труда,
капитала и их отдачи посвящены работы Жовтанецького В.И. и Заблоцького М.Б. [6].
Недостаточность современных методов регулирования рынка труда, необходимость
повышения их регулирования стало основным вопросом, рассмотренным в трудах
Олейника Е. и Морщенок Т.С.[7,8]. Однако, ряд вопросов, посвященных диспропорциям
между спросом и предложением на отечественном рынке труда и проблем его
урегулирования остался на сегодняшний день слабо исследованным в отечественной
литературе.
Формулировка задания исследования. Цель данной работы проанализировать
современное состояние рынка труда отечественной экономики, определить его основные
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проблемы, разработать направления по устранению диспропорций в региональном и
структурном аспекте.
Изложение основного материала. Законодательная база, принятая в июле 1991
году и регулирующая основные аспекты оплаты труда в Украине, и позволившая
предприятиям самостоятельно определять размер фонда оплаты труда, была
преждевременной для существовавшего на тот момент этапа развития рынка. В итоге в
отечественной экономике сложилась модель рынка труда переходной экономики со
своими особенностями, представленными на рисунке 1.

Особенности развития рынка труда
Дифференциация
занятости по регионам

Рост безработицы

Придерживаемая модель
занятости

Перераспределение
рабочей силы

Низкий уровень пособий

Прилив эмигрантов
Сокращение эффективности
трудового потенциала

Расширение теневой
занятости

Отличие фактической
безработицы от
официальной
Рисунок 1 - Особенности развития рынка труда
Охарактеризуем основные проблемы развития рынка труда в транзитивной
экономике.
1 Рост безработицы как официально регистрируемой, так и скрытой наблюдается,
особенно, на первых этапах перехода к рыночной экономике.
2 Перераспределение рабочей силы – отток рабочей силы из государственного
сектора в частный.
3 Приток низко квалифицированных кадров (беженцев и переселенцев) и
одновременных отток рабочей силы, имеющей высокий образовательный и
квалификационный уровень.
4 Менее эффективное использование трудового потенциала из за сокращения
объемов производства.
5 Сокращение производства привело к появлению неполной занятости (неполный
рабочий день, неделя).
6 Глубокая территориальная дифференциация занятости – в несколько раз
отличается уровень безработицы в экономически активных регионах и депрессивных.
7 Придерживаемая модель занятости – недоиспользование рабочей силы в
производстве не приводит к ее высвобождению.
8 Низкий уровень пособий по безработице и трудности его получения (особенно на
начальном этапе реформирования).
9 Размывание границ между официальной и теневой занятостью, расширение
теневой занятости.
10 Существенные различия между общей и официально регистрируемой
занятостью.
Неполная занятость
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На сегодняшний день задача государства создать действующий механизм
регулирования основных аспектов функционирования рынка труда. К основным
направлениям государственного регулирования относят:
 программы по стимулированию числа рабочих мест в государственном и
частном секторе;
 программы содействия найму рабочей силы;
 программы подготовки и переподготовки рабочей силы;
 государственные программы социального страхования безработных.
Основной проблемой отечественного рынка труда на сегодняшний день являются
диспропорции между спросом и предложением на рынке труда. С одной стороны высокий
уровень безработицы, вызванный наличием большого количества специалистов, не
востребованных рынком (экономистов, бухгалтеров, финансистов, и ряда работников, не
способных выполнять работу определенной квалификации). С другой стороны существует
ряд специалистов (программистов, менеджеров, конструкторов), спрос на которых не
может быть удовлетворен, даже при условии возможности выплачивать очень высокую
заработную плату, поскольку рынок не способен подготовить специалистов такого
уровня, которые необходимы для создания товаров и услуг в условиях высокой
конкурентоспособности на отечественных и зарубежных потребительских рынках. Роль
государства заключается в определении правил регулирования интересов обеих сторон.
По данным Министерства статистики Украины проанализируем региональное и
отраслевое распределение вакансий.
Таблица 1
Распределение вакансий по регионам Украины
Регион
Доля рынка, %
Киевская область и Киев
58
Донецкая область
7
Днепропетровская область
6
Харьковская область
5
Одесская область
4
Автономная республика Крым
3
Остальные регионы
17
Региональное распределение вакансий является неравномерным. На долю
столицы и индустриальных регионов приходилось около 83% всех вакансий,
предложенных на отечественном рынке труда. Следует отметить, что самый высокий
уровень спроса на труд на сегодняшний день наблюдается в Киеве и Киевской области.
Если рассматривать отраслевой спрос на рабочую силу, то больше половины вакансий
работодатели разместили в пяти отраслях рынка труда
Таблица 2
Отраслевой спрос на рабочую силу в Украине
Отрасль
Доля рынка, %
Менеджер по продажам
54
IT-специалисты
15
Маркетинг - реклама
10
Бухгалтерия - финансы
6
Банки-инвестиции-лизинг
6
На сегодняшний день предложение как отечественных, так и зарубежных товаров
превышает платежеспособный спрос. Возникает проблема реализации продукции,
поэтому работодатели ищут тех, кто может продать продукцию. Три из самых
востребованных вакансий на рынке труда связаны с продажами. В банковской сфере
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работодатели ищут, как правило, тех, кто будет искать клиентов или работать с ними.
Почти во всех областях около 30% занимают вакансии, связанные именно с продажей
товаров и услуг. Это объясняется спецификой отечественной экономики, в которой
продажи - это не просто рост оборотов компании, а выживание бизнеса. Если решить
диспропорции на рынке труда менеджеров по продажам возможно, обучение не требует
длительного периода времени и больших затрат, то решить проблему с ажиотажным
спросом на программистов в краткосрочном периоде не представляется возможным.
Поскольку спрос на квалифицированные кадры превышает предложение,
квалифицированные специалисты будут получать достаточно высокую заработную плату
в любой ИТ-компании. На сегодняшний день сократить размеры дефицита кадров на
рынке труда ИТ-отрасли не представляется возможным в связи с низким уровнем
подготовки выпускников ВУЗов. Для того чтобы выпускник ВУЗа стал полноценным
сотрудником его необходимо обучать, вкладывая в это достаточно большие средства. В
связи со снижением общего уровня образования, в ближайшей перспективе не
предвидится сокращение дефицита кадров на рынке труда ИТ-отрасли, так как далеко не
все выпускники ВУЗов способны быстро обучаться. Таким образом, компании ИТотрасли, для поддержания темпов своего роста, вынуждены будут либо переманивать
сотрудников, либо заниматься обучением персонала. Второй проблемой, возникающей на
рынке труда является нехватка специалистов для обучения и подготовки кадров. На
сегодняшний день требования, предъявляемые ИТ-компаниями достаточно высоки и
включают в себя не только профессиональные навыки, но и знание иностранных языков.
Уровень заработной платы работников вуза является слишком маленьким для удержания
специалистов подобной квалификации,
обучать студентов и выпускников на
предприятиях практически невозможно в связи с нехваткой времени у работников самой
компании. Наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации является
совместное обучение и координация действий между ИТ-компаниями и учебными
заведениями.
В условиях экономического кризиса бороться с безработицей достаточно
проблематично. Однако, одним из неиспользованных путей ее уменьшения является
удовлетворение существующего спроса предприятий на специалистов отдельных отраслей
путем их переобучения. В экономически развитых странах существуют целые программы
по обучению молодых специалистов. Так, например, в Германии государство платит
заработную плату первые три года выпускникам вузов, устроившимся на ведущие
предприятия, таких как Waldrich Coburg, Waldrich Siegen. И только по прошествии трех
лет предприятие ставит вопрос от том брать ли молодого специалиста на постоянное
место работы. Кроме того официально зарегистрированным безработным предоставляется
право осуществлять процесс переобучения непосредственно на тех предприятиях,
которым необходимы специалисты подобного рода. Было бы неплохо, если бы
государство исследовало существующие диспропорции на рынке труда и осуществило
систему государственных заказов с предоставлением бюджетных мест вузам на
определенные специальности.
Выводы:
1. Сформированный в отечественной экономике рынок труда имеет ряд
особенностей и отличается наличием диспропорций между спросом и предложением, как
в региональном, так и в структурном аспекте.
2. На сегодняшний день на рынке труда с одной стороны существует избыточное
предложение рабочей силы по ряду профессий, а с другой стороны - дефицит рабочей
силы в ряде отраслей, специализирующихся на продаже товара и в высокотехнологичных
компаниях. Возникла ситуация жесткой конкуренции как за рабочие места, так и за
кадры.
3. Для решения проблемы дефицита кадров необходимо пересмотреть программы
обучения ряда специальностей, адаптированных к современным требованиям рынка
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рабочей силы. Опираясь на успешный опыт подготовки и переподготовки специалистов в
экономически развитых странах необходимо создать условия для взаимодействия высшей
школы и бизнеса.
Аннотация
В работе на основании анализа отечественного рынка труда, проведена
сравнительная характеристика особенностей развития рынка труда в экономически
развитых и развивающихся странах. Выявлены диспропорции между спросом и
предложением на отечественном рынке труда и разработаны предложения по их
устранению.
Ключевые слова: рынок труда, спрос и предложение на рабочую силу, дефицит
кадров, избыток кадров, безработица, региональное распределение вакансий.
Анотація
В роботі проведено аналіз вітчизняного ринку праці, зроблено порівняльна
характеристика особливостей розвитку ринку праці в економічно розвинених країнах і
країнах, що розвиваються. Виявлено диспропорції між попитом і пропозицією на
вітчизняному ринку праці і розроблено пропозиції щодо їх усунення.
Ключові слова: ринок праці, попит та пропозицію на робочу силу, дефіцит
кадрів, надлишок кадрів, безробіття, регіональний розподіл вакансій.
Annotation
The paper analyzes the domestic labor market, a comparative description of the features
of the labor market in the developed and developing countries. Identified imbalance between
supply and demand in the domestic labor market and proposals to address them.
Keywords: labour market, supply and demand for labor shortage, excess staff,
unemployment, the regional distribution of vacancies.
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ДІАГНОСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ
ОЛІЄЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
Постановка проблеми. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки
України зумовлює суттєві зміни виробничо-економічних відносин в продуктових
підкомплексах АПК і зокрема в олієжировому. Останній за функціональним
призначенням спрямований на максимальне забезпечення внутрішнього ринку та
експорту насіння соняшнику і продуктів його переробки, а територіально – на раціональне
використання землі та інших ресурсів для розвитку галузей сільського господарства та
переробної промисловості.
Сучасне функціонування структурних формувань олієжирового підкомплексу
характеризується економічною нестабільністю, тиском монополістів – великих
спеціалізованих комбінатів, оснащених сучасним переробним обладнанням, фінансовими,
агроекологічними та соціальними труднощами розширеного відтворення аграрного
виробництва [1]. З огляду на це послідовне вирішення проблеми взаємовідносин на
стадіях виробництва, заготівлі, переробки і реалізації кінцевого продукту засноване і
органічно пов’язане з забезпеченням еквівалентності обміну між сільським господарством
і промисловістю, створенням рівних можливостей для розвитку різних організаційноправових форм господарювання, підтримці доходності сільськогосподарських
підприємств на рівні, що забезпечує їх розширене відтворення. Відсутність таких умов є
однією з головних причин кризи в аграрному секторі АПК, повільного розвитку
економічних,
технологічних
та
організаційно-господарських
зв’язків
між
сільськогосподарськими та промисловими підприємствами, поступового руйнування
цілісності інтеграційних процесів [3]. В зв’язку з цим ґрунтовне вивчення
закономірностей і особливостей розвитку продуктового підкомплексу АПК на прикладі
олієжирового виробництва в період глобалізації економіки стає невід’ємною і нагальною
потребою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій вітчизняній і зарубіжній
літературі представлені окремі теоретико-методологічні аспекти розвитку олієжирового
підкомплексу. Вони ґрунтуються на різних концепціях, програмах розвитку і відображено
у наукових працях О.М.Алимова, В.І.Бойка, П.П.Борщевського, П.І.Гайдуцького,
В.Д.Гончарова, Б.М.Данилишина, М.І.Долішнього, С.І.Дорогунцова, Ю.П.Лебединського,
А.С.Лисецького, Я.Б.Олійника, М.М.Паламарчука, Д.К.Прейгера, П.Т.Саблука,
В.Ф.Савченка, Д.М.Стеченка, П.С.Сологуб, Л.Г.Чернюк та ін.
Невирішені частини загальної проблеми та мета статті. Разом з тим, методичні
та практичні питання розміщення, розвитку та підвищення ефективності функціонування
олієжирового підкомплексу в ринкових умовах ще не повною мірою досліджені, особливо
в регіонах її спеціалізації. Існуюча в Україні система регулювання розвитку олієжирового
підкомплексу залишається досі суперечливою.
Виклад основного матеріалу. Період 2000-х років характеризувався великими
інвестиціями в олієжирову галузь України, а також продовженням процесу злиття і
поглинань. В результаті помітно змінився склад провідних гравців цієї галузі з
перерозподілом ринкових часток серед нових учасників. Фінансова криза 2008 року
несуттєво призупинила розвиток зазначених вище тенденцій [2].
Основним чинником, що визначив розвиток олієекстракційної галузі України,
виступив фундаментальний фактор з міни ринків збуту української соняшникової олії. У
2000-і роки остаточно визначилася експортна орієнтація галузі, коли приблизно 80%
виробленої олії вивозилося на зарубіжні ринки.
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Наразі Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії, забезпечуючи
близько 50% світового попиту. Далі з великим відривом йдуть Росія та Аргентина з
часткою 20% і 16% відповідно.
Інші; 11%

Аргентина;
16%

Україна;
50%

ЄС; 3%

Росія; 20%

Рисунок 1 - Частка України у світовий торгівлі соняшниковою олією [4]
У зв'язку з тим, що внутрішнє українське споживання соняшникової олії вже багато
років знаходиться на стабільному рівні в межах 500-550 тис.т, основним каналом
реалізації олії є експорт, який продовжує зростати високими темпами. За останні 5 сезонів
експорт соняшникової олії з України виріс більш ніж на 150% і за підсумками 2011-2012
сезону становить більш ніж 3,1 млн т проти 1,2 млн т у 2006-2007 сезоні.
Географія експорту соняшникової олії досить широка: у 2011-2012 МР вона
представлена 63 країнами світу, в тому числі сюди входять Європа, країни Північної
Африки та Близького Сходу.
За останні 5 сезонів напрямки експорту української соняшникової олії істотно
змінилися. До 2007 року основними покупцями були країни ЄС (частка досягала 52%),
країни СНД (17%) і Туреччина (10%).
Інші; 11%
Туреччина;
10%
Росія; 10%

ЄС; 52%
Єгипет; 7%
Білорусія; 2%

Грузія; 2%

Саудівська
Аравія; 2%
Сирія; 2%

Швейцарія; 2%

Рисунок 2 - Географія експорту соняшникової олії 2007-2008 років [5]
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У сезоні 20011-2012 основний потік олії спрямований до Індії (38%), Єгипту (11%),
Ірану (4%) та Алжиру (7%). Раніше ці країни закуповували незначну кількість олії. Частка
країн ЄС скоротилася до 14%.
Туреччина;
6%

Сирія; 2%

Інші; 13%

ЄС; 21%

Єгипет; 10%

Судан; 1%
Іран; 5%
Китай; 3%
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Швейцарія;
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Рисунок 3 - Географія експорту соняшникової олії 2011-2012 років [5]
Останнім часом для України відкрився дуже перспективний китайський ринок.
Китай імпортував з України в 2010 році 10 тис. т соняшникової олії, в минулому сезоні
2011-2012 відвантаження соняшникової олії у Китай зросли до 90 тис., або до 4%
загального експорту.
Крім Китаю, новими ринками збуту для української соняшникової олії стали
Саудівська Аравія та Алжир, куди відвантаження олії з кожним сезоном збільшуються.
Структурна перебудова олієекстракційної промисловості поклала початок
тенденції переміщення нових виробництв у морські порти або прилеглі території.
Ця тенденція, безумовно, продовжиться. Слід враховувати, що потужності в
портах найбільш ефективні, оскільки вони використовують нове та найсучасніше
обладнання, а також несуть більш низькі транспортні витрати за рахунок відсутності
логістичної ноги з доставки продуктів переробки, призначених на експорт, у порт.
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Рисунок 4 - Виробництво, споживання та експорт соняшникової олії, тис. т.
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Швидке нарощування олієекстракційних потужностей призвело до виникнення
диспропорцій між пропозицією соняшнику і збільшеним виробничим потенціалом галузі.
Для запобігання або пом'якшення цієї кризи потрібні були значні інвестиції в аграрні
технології з вирощування соняшнику як основної промислової сировини. Урожайність
соняшнику в 2000-і роки збільшувалася високими темпами. Одночасно тривало і
розширення площ.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Однак інвестиції в аграрне
виробництво були явно недостатніми. Реакцією на зазначені вище диспропорції був
перерозподіл маржі (виробленої доданої вартості) в ланцюжку «вирощування соняшникувиробництво олії». Галузевий аналіз показує, що прискорене зростання попиту на
сировину призвів до підвищення частки маржі виробників соняшнику, в той час як частка
маржі виробників олії мала тенденцію до зниження. Наслідком цього може бути
скорочення у перспективі інвестицій в олієжировий підкомплекс України та нарощування
інвестицій в аналогічні виробництва інших країн, які забезпечують більшу маржу в
олієекстракційному виробництві.
Одночасно ціни на соняшник в Україні, знижуватимуться, стимулюючи
вирощування інших видів олійної сировини і зернових культур. У довгостроковому
періоді експерти прогнозують, що маржа в ланцюжку «вирощування соняшникувиробництво олії» розподілятиметься більш збалансовано.
При цьому слід підкреслити, що олієжировий підкомплекс України залишається
однією з найбільш конкурентних у світі: її прибутковість хоча і поступається
прибутковості російської галузі, але набагато вища, ніж в інших країнах.
Анотація
У статі розглянути стан та перспективи розвитку олієжирового підкомплексу
України. Висвітлено комплекс заходів щодо підвищення ефективності функціонування
олієекстракційної галузі національного господарства
Ключові слова: олієжировий підкомплекс, експорт, виробництво, імпорт
Аннотация
В статье рассмотрены
состояние и перспективы развития масложирового
подкомплекса Украины. Освещены комплекс мер по повышению эффективности
функционирования маслоэкстракционной отрасли национального хозяйства.
Ключевые слова: масложировой подкомплекс, экспорт, производство, импорт
Annotation: In the article examine the status and prospects of oil and fat subcomplex
Ukraine. Variety of measures to improve the efficiency of oil extraction sector of the national
economy.
Keywords: oil and fat sub, export, production, imports
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ЗНАЧЕННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР В ФОРМУВАННІ ФОНДУ ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Україна входить до двадцятки світових країн-лідерів
органічного руху. Інтерес до органічних товарів посилюється щороку. В той час як попит
на звичайні продукти довгі роки залишався стабільним, а останнім часом почав дещо
знижуватися, світовий попит на екопродукти щорічно зростає на 10–20%. Вітчизняний
споживач стає обережнішим та вимогливішим при виборі продуктів харчування. Як
наслідок, зростає чисельність фермерських господарств - виробників продуктів
органічного походження. Більше уваги своєму харчуванню приділяють люди 40-49 років.
Такий результат пояснюється кращим матеріальним становищем вікової групи, більшою
обізнаністю щодо здорового способу життя та харчування.
В Україні виробництво органічної продукції розпочалося наприкінці 90-х років. На
той час великі міжнародні трейдерські організації сертифікували зацікавлені господарства
та здійснювали експорт виробленої у них продукції. Упродовж останнього десятиліття
екологічне виробництво сільськогосподарської продукції динамічно розвивалося. На
початок 2011 року в Україні працювало близько 140 сертифікованих органічних
господарств, які використовували понад 290 тис. га сільськогосподарських угідь. Проте
відсутність офіційної статистики свідчить, що ці показники є умовними [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку ринку органічної
продукції в Україні знайшли відображення у наукових працях українських вчених, таких
як: В.О. Шлапак, М.І. Кобець, Є.В. Милованов, Н.В. Бородачева, М.В. Капштик, М.К.
Шикули та ін.
Невирішені частини загальної проблеми та мета статті. Однак, ряд теоретичних
і практичних питань щодо цієї проблеми, все ще залишаються недостатньо вивченими.
Завдання дослідження полягають в комплексному вивченні питань, пов’язаних з
особливостями формування фонду органічної продукції і забезпеченні сталого розвитку
аграрного сектора України.
Виклад основного матеріалу. Придбати органічні продукти харчування, зокрема
крупи, можна у більшості великих супермаркетів. Окрім того, створюються спеціалізовані
органічні магазини. Доставку органічних продуктів можна замовити через Інтернет та
телефонний зв’язок з доставкою до споживача.
На споживацьку ініціативу щодо купівлі якісних, здорових продуктів харчування,
активно починають відгукуватися українські виробники, які все частіше виводять на
вітчизняний ринок сертифіковану органічну продукцію, як то крупи, овочі, фрукти, мед,
соки, повидло, сиропи, м'ясні вироби тощо. Українська крупа також є однією із
сертифікованої органічної продукції.
В Україні значні досягнення в реалізації продуктової лінії «Зернові». Центр
реалізації органічної продукції, який діє при Асоціації, співпрацює з «Чумацьким
шляхом», Клубом Органічного Землеробства, «Круп’яним домом» та «БІОЛан Україна»
поставки якому здійснюються у вигляді зернових для того, щоб запобігти проблемам під
час переробки та транспортування продукції. Винятком є гречка, переробка якої
здійснюється за старою схемою і «Круп’яному дому» поставляється продукція у готовому
вигляді.
Асоціація «БІОЛан Україна» діє як одна з регіональних платформ для обміну
інформацією з інноваційних технологій органічного виробництва, їхнього ефективного
застосування [3].
Серед вітчизняних товарів на ринку органічної продукції більш поширені гречана,
ячна, перлова та пшенична крупи, макаронні вироби з борошна грубого помелу тощо.
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Органічні крупи «Круп’яного дому» з торговим знаком «Жменька» продавались у
24 супермаркетах чотирьох мереж. «Круп’яний дім» розпочав продажі в Харкові,
Дніпропетровську, Одесі і Києві. Понад 60 магазинів України продають органічні крупи
під торговим знаком «БІОЛан». Роздрібна ціна на традиційну та органічну крупу
різниться приблизно на 100%, залежно від виду крупи.
Таблиця 1
Цінова політика на органічні крупи, 2011р [4]
ТМ «Жменька»
ТМ «БІОЛан»
Назва
Кількість
Ціна,
Назва
Кількість
Ціна,
грн
грн
Крупа кукурузна
500 г
7,74
Крупа пшенична
800 г
15
полтавська
Рис дикий
500 г
24,60
Крупа ячмінна №3
800 г
15
нешліфований
Рис дикий
500 г
24,60
Гречана зелена січка
800 г
19
пропарений
Крупа пшенична
450 г
7,70
Крупа перлова
800 г
15
Крупа перлова
Горох колотий

500 г
500 г

7,70
8,90

Органічне виробництва в Україні характеризується незначними обсягами та
асортиментом виробництва продукції. Можливому розширенню асортименту сприяє
належна ресурсна база та природнокліматичні умови. Експертні оцінки вітчизняних
земель свідчать про наявність великої кількості сільськогосподарських угідь, придатних
для ведення органічного господарства. В Україні є близько 8 млн га екологічно чистих
чорноземних земель. Вони знаходяться у Північно-Полтавському, Північно-СхідноЛуганському, Вінницько-Прикарпатському і Південно-Подільському регіонах України. До
того ж у різних областях країни є в сукупності 15-16 млн га окремих ділянок.
Однак у популяризації здорового харчування існують свої проблеми. Органічні
продовольчі товари мають вироблятися сертифікованими господарствами та мати
екологічне маркування. Споживач повинен бути упевнений, що отримує екологічно чисту
продукцію. Господарствам для отримання такого статусу необхідно пройти перехідний
період тривалістю до трьох років із дотриманням вимог органічного виробництва. Після
чого чітко розрізняти межі традиційної й екологічної діяльності.
Основними тенденціями світового ринку стало збільшення попиту на органічні
продукти в більшості країн. Ситуація на світовому ринку органічної продукції
характеризується концентрацією попиту в розвинених країнах, підвищенням попиту в
країнах, що розвиваються, консолідацією учасників ринку та розвитком дистрибуції
органічної продукції [5].
Провідні організації з питань органічної продукції (IFOAM, FiBL, The Datamonitor
Group) оцінили ринок органічної продукції у світі на рівні $60 млрд. Екологічним
виробництвом сільськогосподарської продукції та продовольства займаються близько 1,8
млн господарств, які використовують 37,2 млн га. При цьому понад третина виробників
знаходяться в Азії, Африці та Латинській Америці. За прогнозами, до 2014 року світове
споживання органічної продукції збільшиться на 61% та досягне $97 млрд.
Органічні продукти давно знайшли споживачів і стали популярними в США та
Західній Європі. Лідером за органічним споживанням є Німеччина, яка почала
впроваджувати політику здорового харчування ще у 80-х роках. Незважаючи на
перевищення вартості екологічних продуктів на 40-50% порівняно з традиційними,
італійці щорічно витрачають на придбання органічних продуктів в середньому €25 на
одну особу, швейцарці - €105, датчани - €51, шведи - €47 [1].
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У європейських країнах, де кількість споживання органічної продукції щороку
зростає на 10-15%, діють норми та стандарти Європейського Союзу й Міжнародної
федерації органічного сільського господарства (IFOAM). Недержавна організація IFOAM
об’єднує понад 700 активних організацій-учасників у більш як 100 країнах світу.
Документи ЄС і Міжнародної федерації встановлюють принципи й регулюють загальні
підходи і вимоги до органічного виробництва. Спеціальні сертифікуючі компанії
попередньо інспектують технологію виробництва продукції, після чого на етикетках
з’являється напис «екологічно чистий». Такий знак є гарантією якості товару.

Споживчий ринок органічних продуктів, тис.євро
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Рисунок 2 – Споживання органічних продуктів в Україні [6]
В Україні не існує жодного вітчизняного нормативного акту, який би регулював
органічне виробництво. Відповідно, вітчизняні виробники проходять процедуру
органічної сертифікації свого виробництва за діючими міжнародними стандартами,
частіше за все - це норми Європейського Союзу.
На сьогоднішній день держава все ж намагається підтримати цей сектор економіки.
Державною цільовою Програмою розвитку села на період до 2015 р. планується довести
обсяг частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського
господарства до 10 відсотків, передбачається стимулювання ведення органічного
сільського господарства, унормування розвитку органічного землеробства та створення
системи його сертифікації.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Прийняття Закону все ще є
актуальним для нашої держави, адже це дасть змогу започаткувати розробку повного
пакету нормативно-правових актів для формування ефективної законодавчої бази
європейського рівня і створення реального правового поля для забезпечення рівних умов
функціонування суб’єктів господарювання органічного напрямку.
Отже, на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва є всі
передумови для розширення та популяризації органічного виробництва. З боку держави
потрібно реальними кроками підтримувати органічних виробників, стимулювати
створення та функціонування асоціацій органічних господарств, здійснення
маркетингових досліджень для вивчення перспектив розвитку внутрішнього ринку
органічної продукції, прийняття відповідної законодавчої бази. Це дало б змогу
вітчизняному споживачеві серед екологічно чистих продуктів харчування та традиційних
мати право вибору, можливість виробнику мінімізувати негативний вплив хімізації

58

Науково-виробничий журнал

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

№1 (30) 2013

ЕКОНОМІКА
аграрного виробництва, зменшення енергомісткості виробництва, зниження виробничих
витрат та залучення інвестицій у перспективні проекти органічного виробництва.
Анотація
В статті розглянуто значення круп’яних культур в формуванні фонду органічної
продукції та забезпеченні економічної безпеки України. Досліджено особливості
ефективного розвитку цього комплексу в контексті національної аграрної політики.
Ключові слова: круп’яні культури, органічна продукція, економічна безпека
Аннотация
В статье рассмотрено значение крупяных культур в формировании фонда
органической продукции и обеспечении экономической безопасности Украины.
Исследованы особенности эффективного развития этого комплекса в контексте
национальной аграрной политики.
Ключевые слова: крупяные культуры, органическая продукция, экономическая
безопасность
Annotation
The paper considers the value of cereal crops in the formation of the fund organic
products and ensuring economic security of Ukraine. The features of the effective development
of this complex in the context of national agricultural policy.
Keywords: groats cult, organic products, economic security
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УДК: 332.146.2:004.77

Бавико О.Є.

ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ
КРАУДСОРСИНГУ
Постановка проблеми. Дослідження міжнародного досвіду створення сучасних
інтелектуальних економік США, Ірландії, Китаю, Індії доводить, що ключовим фактором
успіху модернізації економіки на макро- і мезо-рівнях є впровадження механізмів
координації, що забезпечують масове використання наукових знань у процесі розробки й
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виробництва товарів і послуг широкої номенклатури в різних областях діяльності. Для
досягнення відповідної мети необхідно забезпечити умови для залучення широких
науково-освітніх і виробничих сил у процеси генерації нових знань і креативних ідей з
наступним їхнім розповсюдженням. Ключовою проблемою розвитку наукоємних
виробництв є відсутність на регіональному рівні ефективної комплексної системи
управління, що дозволяє створити необхідну інфраструктуру формування інноваційних
кластерів, комерціалізувати результати наукових досліджень, одержати переваги в
ринковій конкуренції, інтегруватися в глобальні процеси. Існуюча в регіонах
інфраструктура, переважно вирішує завдання щодо надання інноваторам нерухомості на
більш-менш комфортних умовах, але не дозволяє забезпечити ефективне цільове
інкубування малих підприємств, створення технологій, що є конкурентними на
глобальному ринку.
Необхідність інтенсифікації інноваційного розвитку, як однієї з головних умов
модернізації регіонального економічного простору, вимагає використання нових
можливостей, спричинених розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростаюча значимість віртуальних
механізмів координації економічної діяльності, які розвиваються на фоні переходу до
постіндустріальної цивілізації відображається у великій кількості відповідних досліджень
вітчизняних науковців, які здійснюються в контексті таких, що стали класичними з цієї
проблеми, робіт Р. Вайбера, Б. де Лона, Джона В., М. Кастельса, К. Келлі, Ф. Котлера,
І. Прігожина.
На вирішальний вплив інформаційних технологій щодо розвитку нових механізмів
організації економічних відносин, зокрема і мережевої економіки вказують вітчизняні
дослідники Т.В. Дзякун [3], Г.В. Жаворонкова [4], А.Є. Литвин [5], Л.П. Марчук [6], В.
Плескач [7].
Мережеві організації, що являють собою систему горизонтальної координації
діяльності економічних суб’єктів, у якості основного фактору сучасного економічного
розвитку визначають у своїх роботах С.А. Бульба [1], А.А. Гриценко [2], Д. Русак, Є.
Говорун [8] та ін.
Прискорений розвиток галузей «ядра» п’ятого технологічного укладу у розвинених
країнах детермінує подальшу реорганізацію організаційних механізмів координації
економічної діяльності. З’являються, абсолютно нові – інноваційні форми організації,
однією з яких виступають технології краудсорсингу. Поняття краудсорсингу в перше
було застосовано у 2006 році, журналістом Дж. Хауі у статті «The Rise of Crowdsourcing»
[9].
По-перше, стратегічне визнання та врахування факту перетворення віртуального
середовища Інтернет у глобальну ділову мережу, фактор виробництва та новий інститут
економічного розвитку, що відкриває нові можливості для реалізації інноваційного
потенціалу та підвищення конкурентоспроможності регіонального економічного
простору.
Формулювання
завдання
дослідження.
Модернізація
регіонального
економічного простору передбачає впровадження інновацій як на технологічному, так і на
організаційному рівні функціонування. Метою представленої роботи є визначення змісту
методики формування інфраструктури інноваційного розвитку регіонального
економічного простору на основі використання технологій краудсорсингу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізація регіонального
економічного простору має враховувати факт перетворення віртуального середовища
Інтернет у глобальну ділову мережу, фактор виробництва та новий інститут економічного
розвитку, що відкриває нові можливості для реалізації інноваційного потенціалу та
підвищення конкурентоспроможності.
Новою організаційною можливістю для розвитку та модернізації регіонального
економічного простору виступає загальна зв’язаність людей мобільним зв’язком і
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соціальними мережами. Усі сфери життя, починаючи з особистого і закінчуючи
економічною діяльністю окремих фірм, регіонів та країн змінюються, опиняючись
розміщеними у віртуальному просторі і глобальних соціальних мережах. Наприклад,
новим курсом адміністрації президента США Б. Обами стала «цифрова дипломатія»,
заснована на використанні соціальних мереж. При цьому спостерігаються широка
соціальна та культурна інтеграція, що веде до формування специфічних віртуальних
співтовариств. Мережі віртуального спілкування й відпочинку засновані на феномені
«граудсвелл» (від англ. groundswell – масовий ентузіазм, суспільна підтримка) –
соціальний тренд, за якого, люди для задоволення своїх потреб звертаються засобами
мережевих технологій до інших людей в обхід традиційних інститутів.
Віртуальна інтеграція та координація дозволяють залучити широке коло пересічних
громадян та експертів для вироблення конструктивних пропозицій модернізації економіки
й стимулювання інновацій. Наприклад, до механізму функціонування російського проекту
«Відкритий Уряд» включені соціальні мережі для суспільного обговорення
законопроектів, збору пропозицій щодо удосконалення системи управління економікою.
Кращі пропозиції планується включити в підсумкові документи й подати на розгляд
Уряду Російської Федерації. Відповідні проекти розвиваються в країнах Європейського
Союзу на регіональному, муніципальному та галузевому рівнях управління економічним
розвитком («Відкритий регіон», «Відкрите міністерство»). В європейських країнах
поширені державні соціальні мережі з використанням геоінформаційних систем, що
забезпечують зворотний зв’язок урядових структур з громадянами, за їхньою допомогою
люди можуть вказати місце розташування на карті визначеної проблеми, повідомити про
правопорушення, прийняти участь у голосуванні з питань соціально-економічного
розвитку.
Використання соціальних мереж одержало широке розповсюдження у бізнессередовищі для вирішення маркетингових завдань розвитку багатьох галузей від
текстильної промисловості, ІТ, банківського сектору, закладів харчування до
автомобільної і навіть військової галузі. Наявний досвід доводить, що за допомогою
мережевого спілкування можна ефективно вирішувати завдання будь-якої складності.
Для позначення нового типу підприємств, що діють в економіці знань на основі
загальних віртуальних зв’язків, сучасними дослідниками до наукового обігу введені
категорії «епістемічне підприємство», «мережеве підприємство з виробництва знань», або
«хмарне» (Witology), «соціальне» (Gartner) підприємство. Основною характеристикою
нового типу підприємств є впровадження технологій краудсорсингу, за допомогою яких
формуються своєрідні надструктурні утворення без чітких зовнішніх і внутрішніх границь
та ієрархій.
Термін краудсорсинг (від англ. сrowd – натовп і sourcing – джерело, використання
ресурсів) означає передачу окремих виробничих функцій невизначеному колу осіб, що
об’єднані віртуальним середовищем, на підставі публічної оферти, яка не передбачає
укладання трудового договору. При цьому використовуються колективний інтелект і
синергія взаємодії великої кількості людей. Краудсорсинг дозволяє агрегувати
інформацію, досвід, думки, прогнози, уподобання й оцінки, та на цій основі продукувати
нові ідеї і приймати маркетингові рішення. Методи краудсорсингу успішно
використовують компанії Nike, Pepsi, Starbucks, Ford, P&G та ін., для розробки дизайну
товарів, створення рекламних продуктів, здійснення наукових досліджень. В багатьох
країнах технології краудсорсингу використовуються для оптимізації діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування (обговорення законодавчих ініціатив,
визначення проблем соціально-економічного розвитку).
Механізми роботи відповідних проектів дуже схожі: в Інтернеті (на окремому
спеціалізованому сайті або сторінці організатора) розміщується інформація про завдання
та цілі, які ставляться перед волонтерами. Усі бажаючі залишають свої ідеї та пропозиції
(рішення завдань). Журі (самі волонтери, рада експертів, або представники установи,
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компанії-організатора) оцінює отриману інформацію й вибирає найбільш популярну ідею,
яка у підсумку реалізується. До переваг краудсорсинга, окрім налагодження зворотного
зв’язку з цільовою аудиторією, належать економія часу і фінансових ресурсів. За кілька
місяців і десятків тисяч доларів часто реалізуються проекти, на які при звичайних
процедурах у компанії пішли б роки й мільйони інвестицій.
В залежності від мети та процедури здійснення виділяють декілька видів
краудсорсингу. Краудголосування – передбачає просте голосування за різні варіанти
пропонованих рішень, без пояснення свого вибору й пропозиції інших варіантів.
Краудстормінг – передбачає формування авторських рішень їх пояснення, генерацію ідей.
Для організації краудстормігу може бути залучена обмежена група експертів, тоді як у
краудголосуванні приймає участь необмежена кількість осіб. В ході формування
«інноваційного тунелю» краудстормінг супроводжується голосуванням і коментарями
учасників, що дозволяє визначити рейтинг інноваційних пропозицій. Краудслаппінг –
використовується для надання можливості виплеснути негативні емоції, що виникають з
приводу неправильних дій компанії або певної особи («випустити пару»), але без
можливості надання пропозицій. Краудвиробництво – спрямоване на створення
мережевих продуктів, наприклад, рекламного відеоролика, програмних продуктів,
формування бази спеціалізованих даних, на основі якої ухвалюються управлінські
рішення. Краудфандінг – колективне співробітництво людей, які добровільно об’єднують
свої гроші через Інтернет для надання підтримки іншим людям та організаціям.
Фінансування за схемою краудфандінгу може бути спрямованим на різні цілі: допомога
постраждалим від стихійного лиха, підтримка політичних організацій, фінансування
стартап-компаній та бізнес-проектів.
Мотивацією участі людей у проектах краудсорсингу є самореалізація, лідерство,
визнання з боку колег, бажання поліпшити якість товарів, робіт, послуг. Матеріальна
винагорода при цьому або взагалі не передбачається або приймає форму участі в доходах,
фіксованого призу за кращі ідеї або разові премії у відповідності зі значимістю
пропозицій. Можлива також реальна або віртуальна монетизація активності учасників на
спеціалізованих біржах ідей з купівлею-продажем акцій ідеї, за допомогою якої
оцінюється її потенціал.
Вироблені за допомогою краудсорсингу інноваційні рішення компаній більш
привабливі для споживачів, оскільки вони приймають участь у створенні кінцевого
продукту (мотиваційний фактор участі в управлінні). В результаті використання
краудсорсингу поступово стираються грані між традиційними векторами інформаційних
потоків, трансформуючись убік відкритих консультацій, координації розсіяного знання,
взаємного визнання досвіду, пошуку шляхів взаємодії між компанією, співробітниками,
споживачами й постачальниками.
Конвергенція соціальних і бізнес-мереж, відкриває нові можливості для вирішення
актуальних проблем модернізації регіонального економічного простору на основі
використання технологій краудсорсингу та формування комплексної інфраструктури
інноваційного розвитку територій.
На основі відповідних технологій розроблено спеціальну методику формування
інфраструктури інноваційного розвитку регіонального економічного простору, яка
складається з чотирьох етапів: формування коопераційних зв’язків у кластері
інноваційного розвитку, стійкого кадрового забезпечення, інфраструктурного
забезпечення в режимі «єдиного вікна», інтеграції у міжнародний поділ праці та глобальні
інноваційні процеси. У результаті реалізації методики формується інфраструктура, що
забезпечує повний цикл супроводу інновації від глобальної креативності до міжнародного
маркетингу і вирішення виробничих завдань.
Перший етап застосування методики передбачає здійснення пошуку ємних
внутрішніх і міжнародних ринків збуту, діагностику регіональних умов, у тому числі
інвентаризацію наявного інноваційного потенціалу. В межах відповідного дослідження
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стратегічні пріоритети національної політики просторового розвитку, програми і проекти,
міжнародні тренди, аналізуються з погляду їх можливої реалізації в межах регіонального
економічного простору. На цьому етапі використовується аналітична та статистична
інформація науково-дослідних установ, органів державної влади та місцевого
самоврядування, а також інформація з міжнародних ринків прогнозів та форсайту.
На цьому етапі, здійснюється оцінка перспективи створення інноваційного
кластера, тобто горизонтальних і вертикальних коопераційних зв’язків, які забезпечують
взаємодію учасників у довгостроковій перспективі. За для цієї мети можуть
використовуватися всі види краудсорсингу для генерації й оцінки основних напрямів
економічного розвитку, наявного інноваційного потенціалу, започаткування нових бізнеспроектів, визначення можливих учасників та механізму кластерної взаємодії.
Другий етап формування інфраструктури інноваційного розвитку передбачає
формування кадрового потенціалу на основі інтеграції науки, освіти і виробництва, яке
забезпечує підготовку кадрів для інноваційної сфери, розвитку креативного потенціалу,
формування універсальних інноваційних навичок
Краудсорсинг сприяє не тільки пошуку ідей, але й глобальному пошуку фахівців,
активних і авторитетних лідерів та інноваторів. За допомогою соціальної мережі доцільно
організовувати підготовку кадрів, у тому числі формування й обговорення програм
дистанційного навчання з менеджменту ідей, інноваційного менеджменту з тренінгами за
участю міжнародних експертів. До такої міжнародної соціальної мережі постійного
навчання і тренінгу повинні бути включені всі учасники інноваційної діяльності –
керівники малих та інноваційних підприємств, керівники організацій інфраструктури,
викладачі вищих навчальних закладів, керівники й фахівці державних і муніципальних
органів влади.
Третій етап методики передбачає формування інфраструктурного забезпечення в
режимі «єдиного вікна», яке розподіляється на три блоки.
Перший блок передбачає формування єдиної інформаційної інфраструктури
інноваційного розвитку на основі створення «Регіонального мережевого центру» – єдиної
програмно-технічної платформи для інтеграції системи електронного урядування з
соціальними та бізнес-мережами. Режим «єдиного вікна» забезпечується наявністю
доступу для суб’єктів економічної діяльності та громадян до всього спектру
адміністративних послуг та нормативної, статистичної, довідкової і спеціальної
інформації на офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, а
також наявністю зворотного зв’язку, на основі використання технологій краудсорсинга.
Блок фінансової інфраструктури необхідний для забезпечення фінансування бізнеспроектів на всіх стадіях інноваційного циклу від виникнення ідеї до виробництва і збуту
готової продукції. При цьому залучення міжнародного краудфандінгу у цьому блоці буде
сприяти не просто збору коштів, інформуванню про програми фінансування, але й
відкритій науковій експертизі, адресному консультуванню користувачів один одним на
основі особистого досвіду, методичному сприянню якісної підготовки заявок для участі в
конкурсах.
Процес краудфандінгу організовується на базі спеціальних онлайн-платформ – вебсайтів, які спеціалізуються на добровільному зборі коштів для організації визначених
бізнес-проектів. Кожен проект має свою сторінку на сайті, яка містить детальну
характеристику, техніко-економічне обґрунтування, розмір необхідної суми, мінімальний
внесок, строки збору коштів (за звичай від 1 до 60 днів), заохочення, які частіше за все
представляють собою безкоштовні примірники готової продукції для найбільш активних
учасників. В межах відповідних проектів діє принцип «все або нічого», тобто необхідно
зібрати заявлену суму повністю у визначений термін, або гроші повертаються спонсорам,
які, також можуть у будь-який момент забрати свої гроші.
Найбальш відомими міжнародними платформами для краудфандінгу є: Kickstarter,
Indie GoGo, Profounder, Microventures. Поступово, краудфандінг набуває розповсюдження
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в
Росії,
де
також
вже
діють
відповідні
платформи:
Time-to-Start.ru,
Shareholder.ru, Capitaller.ru. Обсяги зібраних коштів для різних проектів можуть сягати
приблизно від 2 до 500 тис. доларів США.
В Україні на сьогоднішній день краудфандінг знаходиться на початковій стадії
розвитку. У чистому вигляді механізм краудфандінга було започатковано у межах проекту
«Спільнокошт» на сайті «Велика Ідея». Цікавим є той факт, що сам проект «Спільнокошт»
був організований на основі краудфандінга. За даними сайту «Велика ідея» на підтримку
цього проекту було зібрано 38260 грн. Існують також проекти, які мають спільні з
краудфандінгом риси. Це «Українська біржа благодійності», організована Фондом Віктора
Пінчука та «X-Ideas» від «Nescafe». На «Українській біржі благодійності» можна
пожертвувати певну суму на «добру справу», переважно, на благодійність. «X-Ideas» та
«Велика ідея» надають можливість представити свою ідею і отримати грант на її
реалізацію.
За допомогою краудсорсингових інструментів блоку інноваційної інфраструктури
забезпечується консолідація простору інноваційних досліджень, налагодження
колективних дистанційних форм обговорення новітніх технології та устаткування.
Четвертий етап методики формування інфраструктури інноваційного розвитку
передбачає здійснення заходів, пов’язаних з інтеграцією у міжнародний поділ праці та
глобальні інноваційні процеси з метою організації міжнародного науково-технічного
співробітництва, забезпечення імпорту та експорту технологій. Відповідна робота
передбачає вихід на міжнародні ринки ідей, інновацій, НДДКР. На сьогоднішній день у
віртуальному просторі Інтернет функціонує досить велика кількість онлайн-платформ
краудсорсингу для відкритих інновацій, а також платформ, що створені власниками
відомих брендів для пошуку інноваційних та креативних рішень, спрямованих на
подальший розвиток. Формування сприятливого інституціонального середовища у межах
регіонального економічного простору завдяки режиму «єдиного вікна» підвищує ступінь
його інвестиційної привабливості для здійснення високотехнологічного підприємництва і
розвитку науково-місткого аутсорсингу транснаціональних компаній, які можуть бути
залучені через майданчики відкритих інновацій. Крім того, неформальне спілкування на
незалежних майданчиках сприятиме формуванню нових міжнародних бізнес-зв’язків та
інтеграції у міжнародний поділ праці.
На кожному етапі здійснення методики формування інфраструктури інноваційного
розвитку передбачається застосування інструментів краудсорсингу, що об’єднані у межах
відповідного алгоритму. Перший етап алгоритму використання краудсорсингу передбачає
визначення цілей проекту. Цілями краудсорсингу можуть бути проведення «мозкового
штурму», експертизи для розв’язання проблем, що складають зміст основних етапів
методики, забезпечення глобальної й локальної комунікації суб’єктів економічної
діяльності, їхньої участі у виробленні стратегії та пошуку необхідних ресурсів розвитку,
формування «зворотного зв’язку» з системою органів державної влади та місцевого
самоврядування.
На наступному етапі відбувається вибір онлайн-платформи та інструментів
краудсорсингу. Відповідна платформа може бути як закритою, внутрішньою системою,
що доступна тільки для ідей і знань співробітників компанії, їх клієнтів і постачальників,
так і повністю відкритим для інновацій та інших форм участі електронним майданчиком.
На третьому етапі засобами інформування, мотивації, фільтрації, формується
онлайн-співтовариство. При цьому, в якості основних умов ефективності краудсорсингу
слід виділити масовість і незалежність учасників, їх децентралізацію в просторі,
різнорідність учасників (за досвідом, віком, соціальним статусом), прозорість дій
користувачів, наявність відкритого доступу до історії проекту та всього процесу
одержання кінцевого результату, використання мотиваційних чинників. Особливе
значення має максимальне спрощення процедури приєднання до онлайн-співтовариства та
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подальшої взаємодії з ним. В цьому контексті, доцільно використовувати вже існуючі
міжнародні та національні онлайн-платформи краудсорсингу.
На четвертому етапі, у відповідності з виробленими раніше правилами,
відбувається запуск онлайн-платформи краудсорсингу й управління її роботою
(формування тем, визначення експертів, модерування пропозицій і коментарів).
На п’ятому етапі відбувається аналіз та відбір запропонованих співтовариством
пропозицій, нагородження переможців, ухвалюється рішення про закінчення або
продовження роботи проекту.
Реалізація алгоритму використання краудсорсингу передбачає постійну оцінку
соціально-економічної ефективності за критеріями відповідності результатів поставленим
цілям інноваційного розвитку та формулювання подальших цілей стратегічного розвитку
регіонального економічного простору.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямі. До показників ефективності краудсорсинга можна віднести кількість нових ідей,
зменшення фінансових витрат, збільшення доданої вартості бренда або компанії,
зниження кількості часу, витраченого для збору даних у рамках формальної фокус-групи
або напряму досліджень, обсяг залучених ресурсів (людських, інвестиційних та ін.).
Наприклад, екстраполяція результатів європейських досліджень краудсорсингових
процесів на Херсонську область з населенням 1088,2 тис. осіб, дає наступні показники. З
42% жителів, що є регулярними користувачами Інтернет, 3% (13700 осіб) – дуже активні.
Якщо одну годину на місяць вони будуть витрачати на вирішення проблем регіону в
межах єдиної інформаційної інфраструктури інноваційного розвитку, то в результаті
органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування додатково одержують
164 600 годин на рік або 20550 людино-днів, що відповідає роботі 81 державного
службовця на постійній основі.
Результатами застосування інструментів краудсорсингу для формування
інфраструктури інноваційного розвитку регіонального економічного простору
виступають: налагодження зворотного зв’язку з населенням регіону, активізація
державно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку, досягнення
консолідації інтересів на різних бюджетних рівнях, залучення необхідних людських,
інноваційних та інвестиційних ресурсів для модернізації економіки, інтеграція у систему
міжнародного розподілу праці та міжнародний інноваційний простір, підвищення
комфортності проживання на території.
Анотація
Статтю присвячено визначенню змісту методики формування інфраструктури
інноваційного розвитку регіонального економічного простору на основі використання
технологій краудсорсингу.
Ключові слова: інноваційний розвиток, механізм координації, краудсорсинг,
краудстромінг, краудфандінг.
Аннотация
Статья посвящена определению содержания методики формирования
инфраструктуры инновационного развития регионального экономического пространства
на основе использования технологий краудсорсинга.
Ключевые слова: инновационное развитие, механизм координации, краудсорсинг,
краудстроминг, краудфандинг.
Annotation
Article is devoted to methods of forming of innovation infrastructure of development of
regional economic space through the use of crowdsourcing technology.

№1 (30) 2013

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

Науково-виробничий журнал

65

ЕКОНОМІКА
Keywords: innovation development, coordination, crowdsourcing, crowdstroming,
crowdfinding.
Список використаної літератури:
1. Бульба С.А. Економічна сутність підприємницьких мереж / С.А. Бульба // Актуальні
проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 78-82.
2. Гриценко А.А. Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике
экономических систем / А.А. Гриценко // Научные труды ДонНТУ. – Серия
экономическая. – 2010. – Вып. 31-1. – С. 51-55.
3. Дзякун Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки : автореф. дис. … канд.
экон. наук / Т.В. Дзякун. – К., 2011. – 22 с.
4. Жаворонкова Г. В. Розвиток інноваційних інформаційно-комп’ютерних технологій в
Україні / Г.В. Жаворонкова, І.О. Борисюк // Формування ринкових відносин в Україні.
– 2008. – № 3. – С. 68-72.
5. Литвин А. Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій / А. Є. Литвин //
Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11 (125). – С. 300-307.
6. Марчук Л.П. Сучасна інформатизація суспільства та її вплив на інформаційні процеси /
Л.П. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – № 1 (65). – С. 37-44.
7. Плескач В. Проблеми становлення електронних ринків в умовах розвитку
інформаційного суспільства / В. Плескач // Науково-технічна інформація. – 2008. – №
2. – С. 45-48.
8. Русак Д.М. Передумови створення нової мережевої моделі управління сучасними
корпораціями / Д.М. Русак, Є.П. Говорун // Вісник Донецького національного
університету, серія: Економіка і право. – 2009. – № 1. – С. 326-328.
9. Howe J. «The Rise of Crowdsourcing» / Jeff Howe // Wired. (June 2006). [Електронний
ресурс]. Режим доступу : http://www.wired.com/wired/Archive
/14.06/crowds.html.

УДК: 657.92:631.11

Шевченко В.В.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
І ЙОГО СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Постановка проблеми. Набуття Україною незалежності стало основним
спонукальним чинником її участі в світовому інтеграційному процесі, який веде до
лібералізації зовнішньої торгівлі і створює можливості, як для макроекономічної
стабілізації, так і наступної структурної перебудови економіки, що дозволяє активно
використовувати переваги міжнародного поділу праці, спеціалізації і кооперації
виробництва. Однак, цей процес виявився досить-таки болісним для нашої молодої
держави, оскільки на міжнародних ринках Україна зіткнулася з надзвичайно жорсткою
конкуренцією. Незважаючи на тривалу і глибоку економічну кризу, в Україні
зберігаються передумови для створення конкурентоспроможної економіки і зміцнення
позицій на міжнародних ринках - це насамперед багаті природні ресурси, вигідне
географічне положення, кваліфікована і дешева робоча сила, високі технології, значна
кількість наукових шкіл і відносно ефективна система освіти. Таким чином, Україна має
досить значний експортний потенціал, але ряд проблем як практичного, так і
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концептуального рівнів не дають можливості його оптимально реалізувати. Проблемі
експортного потенціалу приділено багато уваги з боку як іноземних, так і вітчизняних
науковців, серед яких: Бакаєв Л. О. [1], Єпіфанов А.О. [4], Дорогунцов С.І. [2],
Ерухимович И. Л. [3], Клиновий Д.В. [6], Лишиленко, В.І. [7], Пирець Н.М. [8, 9], Качан
Є. П. [5], але поки що не існує дієвого механізму реалізації всіх експортних можливостей.
Саме тому сьогодні постала гостра необхідність в здійсненні теоретичних досліджень і
прийнятті на їх основі практичних рішень і рекомендацій, які б дозволили державі
прискорити повноцінне включення його в світове господарство і тим самим
використовувати всі переваги міжнародного економічного співробітництва і соціальні
переваги.
Дослідження впливу експорту на соціально-економічний розвиток країни знайшло
відображення в працях таких зарубіжних вчених, як Линдерт П., Портер М., Харрод Р.,
Ківікарі У., Енгельхарт Д. У вітчизняній економічній літературі вивчення питань
зовнішньоекономічної сфери в умовах зародження ринкових форм господарювання
розглядаються у своїх роботах такими вченими - економістами, як Авдокушін Є.,
Андріанова В., Фаминский І.П., Сітарян С.А., Кочетов Е.Г., Глазьєв С.Ю., Богомолов О.Т.,
Шмельов Н.П.
Сучасні процеси глобалізації вимагають від України якомога ширшого залучення її в
міжнародну торговельну систему. Особливого значення набуває остаточне вирішення
питань, які стосуються вступу України до СОТ та втілення в життя положень Угоди про
партнерство і співробітництво з ЄС. Це сприятиме більш повній реалізації, з одного боку,
експортного потенціалу українських підприємств (не лише кількісно збільшити обсяги
експорту, а й змінити його структуру), з іншого - залученню іноземних інвестицій [8].
Отже, метою статті є потреба в розробці та здійсненні державної програми
стимулювання експорту продукції, в тому числі продукції високотехнологічних
виробництв, що дасть змогу отримати соціальний ефект. Навіть з урахуванням того, що
наслідки реалізації такої програми в повній мірі проявляться лише через 3-5 років,
необхідно цілеспрямовано створювати передумови "прориву" у цих напрямках. Разом з
тим потребує вирішення питання щодо налагодження ефективної експортної
інфраструктури вітчизняних підприємств та їх об'єднань. Мова йде про формування
розгалуженої системи збуту товарів і послуг за кордоном шляхом створення мережі
торгових представництв, комерційних агентів, оптових складів, виставкових центрів та
інших структур, які будуть забезпечувати маркетингову та рекламну підтримку експорту
українських товарів і послуг.
Постановка задачі. Експортний потенціал країни - потенційна можливість тієї чи
іншої країни експортувати наявні в неї або вироблені нею ресурси, продукти. Експортні
ресурси - частина експортного потенціалу країни, призначена для поточної реалізації [7].
Сьогодні проблема поліпшення експортного потенціалу України дуже актуальна.
Експорт українських товарів і послуг може забезпечити приплив у країну грошових
коштів, необхідних для проведення повного реформування економіки і поліпшення
добробуту суспільства. На даний момент ситуація з українським експортом не така гарна
як хотілося б. Крім того, сама структура українського експорту на сьогоднішній день дуже
далека від оптимальної. І цю проблему необхідно вирішувати в найближчі терміни. Але
для того, щоб вирішити проблему, потрібно її детально вивчити, проаналізувати, виявити
її витоки і причини виникнення.
Результати. У сформованих умовах необхідно впроваджувати якісні зміни в сфері
зовнішньоекономічної діяльності країни. Одним з напрямків таких змін є підвищення
ефективності експортних операцій промислових підприємств, що обумовлено наявністю в
Україну сотень підприємств орієнтованих на зовнішній ринок.
Оцінка сучасного стану експортного потенціалу України та виявлення пріоритетів
його використання, виявлення основних проблемних питань розвитку зовнішньої торгівлі
України, обґрунтування заходів щодо удосконалення механізмів зовнішньої економічної
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діяльності України [4]. Для досягнення поставленої мети необхідно: оцінити поточний
стан зовнішньої торгівлі України; проаналізувати товарну, географічну структуру
експорту; дослідити позитивні та негативні тенденції у розвитку експортної діяльності.
У ході аналізу виявлено, що протягом останніх років зовнішній торговельний оборот
зменшується. Погіршується структура як експорту, так і імпорту. Експорт продукції
окремих галузей є неефективним, нерідко - просто збитковим (як це було в 1997-1999 рр. в
металургійному комплексі). Сировинна спрямованість українського експорту обумовлена
його чутливістю до коливань цін на світовому ринку. Висока енергоємність зорієнтованих
на експорт галузей (металургії, хімічної промисловості) є причиною залежності експорту
від поставок імпортних енергоносіїв, не дає можливості спрямовувати валютні
надходження від експорту на технологічне оновлення виробництва, посилює залежність
від Росії [9, стр. 56].
Аналізуючи результати процесу становлення ринкових умов провадження
господарської
діяльності,
можна
виявити
основні
тенденції
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, які характеризуються показниками зовнішнього сектора
економіки країни (Рис.1).
імпорт

експорт

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Рис.1 - Динаміка обсягів експорту-імпорту товарів і послуг , млрд $ США
Аналізуючи узагальнені показники зовнішньоекономічної діяльності в Україні,
можна стверджувати, що з 2002 р. після стрімкого спаду, обумовленим перехідними
структурними зрушеннями, в українській економіці намітилися тенденції до зростання. З
2002 р. відбувається стабільне нарощування обсягів зовнішньої торгівлі: експорт товарів і
послуг зростає в середньому на 22% щорічно, а імпорт - на 27%, тобто більш швидкими
темпами. Також можна зробити висновок, що з 2002 р. по 2010 р. їх обсяги збільшилися
відповідно в 3,4 і 4,8 рази. Слід зазначити, що в 2008 р., вперше за останні 9 років, сальдо
зовнішньої торгівлі товарами придбало від'ємне значення (- 2884,5 млрд. дол) [3].
Розглянемо тепер на рисунку 2 товарну структуру зовнішньої торгівлі України, щоб
з'ясувати які товарні групи вплинули на формування негативного сальдо у зовнішній
торгівлі.
На формування негативного сальдо у зовнішній торгівлі вплинули окремі товарні
групи, експорт яких значно зменшився у 2007 - 2008 рр., а саме енергетичні матеріали,
продукція легкої промисловості і продукція машинобудування [4].
Головний недолік українського експорту, вважають експерти, в неефективній його
структурі [7]. Адже на сьогоднішній день головним структурним елементом експорту
України є сировина і продукція низького рівня переробки. У сучасних умовах розвитку
світового господарства така спеціалізація експорту є неоптимальною з причин:
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- сировина, на відміну від технологій і знань, вичерпується і не відновлюється;
- низький рівень переробки, в першу чергу, означає низький прибуток;
- у конкурентному середовищі сировину завжди можна замінити аналогічною
сировиною з іншої країни, що робить попит високоеластичним і зумовлює значні
коливання цін.
зміни в структурі
недорогі метали та
вироби з них

мінеральні продукти

продукція машино
будівництва

продукція харчової
промисловості

продукція хімічної
промисловості

продукція легкої
промисловості

дерево,паперова
маса та продукція з
неї
інші товари

січенеь-лютий 2008

січенеь-вересень 2009

Рис. 2 - Товарна структура експорту товарів [10, стр.41]
Серед країн СНД лідером у зовнішньоторговельних відносинах є Російська
Федерація: на частку цієї країни в 2007 р. припадало близько 68,3 %
зовнішньоторговельного обороту товарами з країнами СНД або близько 25,5 %
товарообігу України. Важливими торговими партнерами в межах СНД також є
Білорусь (9,6 % та 5 % відповідно), Казахстан. Другими за значимістю партнерами в
торгівлі товарами для України є країни Європи (на зовнішню торгівлю товарами з
європейськими країнами в 2008 р. припало 29 %, зокрема, Німеччина (5,5%), Італія (7%),
Польща, Угорщина і Франція) [5].
Саме низькими вимогами споживачів до якості продукції, низькою ціною
пояснюється географічна диверсифікація українського експорту.
Для забезпечення ефективного розвитку експортного потенціалу країни необхідно:
- забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування експорту за
участю держави, а також надання державних гарантійних зобов'язань щодо експортних
кредитів [7];
- проведення всебічної експертизи проектів законів, які мають вплив на розвиток
вітчизняного експортного потенціалу;
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- встановлення ліберального режиму інвестування, а саме мінімізація вхідного
контролю, спрощення законодавчої бази з метою отримання доступу до нових технологій,
реструктуризації господарства шляхом реалізації спільних інвестиційних проектів;
- організація оперативної роботи державних органів у сфері активного просування
української експортної продукції на зовнішні ринки та захист інтересів вітчизняних
експортерів за кордоном.
Висновки. Забезпечення переходу до активної експортно - орієнтованої стратегії
економічного розвитку на базі цілеспрямованого формування та ефективної реалізації
експортного потенціалу України у пріоритетних галузях економіки є матеріальною
підставою поступової інтеграції нашої країни у світовий економічний простір, служить
одним з тих "локомотивів", які будуть витягати українську економіку з глибокої кризи, в
якій вона ще досі знаходиться, будуть забезпечувати структурну перебудову господарства
[6].
Можливості інтеграції України у світове господарство і суттєвої динаміки її
зовнішньоекономічних зв'язків в значній мірі залежать від того, наскільки правові та
інституційні основи зовнішньоекономічної діяльності в України будуть відповідати
загальновизнаним принципам, які сформульовані ООН та її спеціалізованими
організаціями.
Виходячи з об'єктивної історичної взаємозалежності економік країн, які утворилися
після розпаду СРСР, активна участь України в економічному співробітництві з Росією та
іншими країнами колишнього Радянського Союзу та розвиток відносин у зв'язку з
існуванням економічного союзу країн СНД є одним з найголовніших
зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави. У цьому напрямку необхідно зробити
ряд рішучих заходів щодо відновлення штучно розірваних господарських зв'язків,
ліквідації економічно необґрунтованих митних і платіжних перешкод для здійснення
експортно-імпортних операцій [8]. Разом з цим потрібно здійснити заходи, спрямовані на
радикальну перебудову діючої системи співробітництва з цими країнами на засадах
взаємної вигоди та економічної доцільності. Першочергову увагу має бути відведено
виробничій і науково-технічній кооперації, створенню спільних підприємств, фінансовопромислових структур, розвитку спільних об'єктів інфраструктури, взаємодії на ринках
третіх країн.
Україна повинна послідовно проводити політику географічної диверсифікації своїх
зовнішніх економічних зв'язків. Цього вимагають інтереси економічної безпеки держави,
яка не може бути надійно гарантована при однобічній залежності від окремих країн або
ринків збуту та постачання [2]. Соціальний розвиток держави може бути обумовлений не
господарською самоізоляцією, а більш рівномірним, збалансованим розвитком
економічних зв'язків з різними країнами світу. Соціальне значення нарощування
експортного потенціалу має проявитися через покращення інвестиційно – господарських
умов для вітчизняних представників малого та середнього бізнесу, через здешевлення
витрат на ведення бізнесу для приватних підприємців і членів їхніх сімей, а також через
підвищення якості вітчизняної продукції і зростання попиту і довіри до неї на
міжнародних ринках товарів та послуг [3].
У відносинах з країнами з розвиненою ринковою економікою і з країнами, що
розвиваються, необхідно вести пошук нових джерел критичного імпорту і нових ринків
збуту української продукції.
Входження України у світовий економічний простір можливе лише на базі
відкритості економіки з одночасним застосуванням комплексу заходів щодо захисту
внутрішнього ринку.
Україна має потужний науково-промисловий потенціал, який, на відміну від
більшості країн світу, не має відповідної інституційної та фінансової державної підтримки
для просування на світові ринки, через що, незважаючи на наявні цінові та технічні
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переваги, не використовується повною мірою експортний потенціал високотехнологічних
товарів українського виробництва на зовнішніх товарних ринках [2].
На сьогодні існує необхідність створення інституційної основи для запровадження
державної підтримки упровадження фінансових інструментів розвитку експорту, що
забезпечить подальший розвиток і нарощування вітчизняного економічного потенціалу та
закріплення на традиційних і нових ринках збуту.
Анотація
В статті розглянуто український експорт, який становить понад 50 відсотків
валового національного продукту України. Одним з найперших завдань, що стосуються
зовнішньоекономічної діяльності України, є аналіз її експортного потенціалу з метою
виявлення найкращих способів його використання.
Ключові слова: експорт, експортний потенціал, зовнішня торгівля, ефективність,
ресурси.
Аннотация
В статье рассмотрен украинский экспорт, который составляет более 50 процентов
валового национального продукта Украины. Одной из первейших задач, касающихся
внешнеэкономической деятельности Украины, является анализ ее экспортного потенциала
с целью выявления наилучших способов его использования.
Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, эффективность внешней
торговли, ресурсы.
Summary
In the article the Ukrainian export, which is more than 50 percent of gross national product
of Ukraine. One of the first tasks related to foreign economic activity of Ukraine, is the analysis
of its export capacity to identify the best ways to use it.
Keywords: export, export potential, the effectiveness of external trade, resources.
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ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Вихід на якісно новий рівень виробництва продукції
сільськогосподарських підприємств, що забезпечує їх конкурентоспроможність на
внутрішньому та світовому ринках, потребує безперервного застосування нововведень у
сфері технологій, розробки та впровадження інноваційних програм. Досвід розвинутих
країнах свідчить, що конкурентоздатність продукції сільськогосподарських підприємств є
результатом реалізації наукових розробок щодо підвищення ефективності самого процесу
виробництва. Критеріями ефективності при цьому є продуктивність праці, технікотехнологічна забезпеченість, енергомісткість.
Наприклад, у Сполучених штатах Америки [1]на рівні Міністерства сільського
господарства систематично розробляються довгострокові цільові програми щодо
сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарського виробництва, які мають силу
закону та фінансуються федеральним бюджетом. Такі програми спрямовані на підтримку
доходів сільськогосподарських підприємств, гарантування продовольчої безпеки в країні,
розвиток ринкової інфраструктури .
Пошук та впровадження інноваційних підходів до розвитку економіки України
зумовив прийняття 8 вересня 2011 року нової редакції Закону України “Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в України”, в якому визначено стратегічні пріоритетні
напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 роки, які передбачають впровадження
ресурсозберігаючих технологій, технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу,широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони
навколишнього
природного
середовища,розвиток
сучасних
інформаційних,
комунікаційних технологій, робототехніки і ін. [2].
Реалізація зазначених інноваційних підходів до розвитку сільськогосподарських
підприємств, забезпечення конкурентоспроможності їх продукції потребує наукового
обґрунтування критеріїв і показників конкурентоспроможності. Виходячи з того, що
конкуренція у сучасних умовах передбачає змагання не лише у сфері ціноутворення,
реалізації продукції та досягненні високого рівня рентабельності, а й у сфері
вдосконалення умов та процесу виробництва, виникає потреба в оцінці
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі теорії ефективної
конкуренції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорію ефективної конкуренції та її
практичне застосування при визначенні рівня конкурентоспроможності підприємств
вперше обґрунтував Й.А.Шумпетер, її досліджували А.Г.Загородній, Г.Л. Вознюк,Б.Я.
Кузняк,Н.А.Мазур, І.В. Тараненко і ін.
Обґрунтуванню критеріїв і показників конкурентоспроможності підприємств
присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Э. Чемберліна, В.Г. Андрійчука,В.Д.
Нємцова, Л.Є. Довгань, Т.Ю. Пастухової, Л.Н.Чайникової та В.Н.Чайникова, Р.А.
Фатхутдинова.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. На сьогоднішній день методика
та методологія оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств не
розкриває методичних аспектів застосування підходів, заснованих на теорії ефективної
конкуренції, що свідчить про невідповідність її до сучасних умов господарювання.
Метою
дослідження
є
обґрунтування
критеріїв
і
показників
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі теорії ефективної
конкуренції.
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Основні результати дослідження. В умовах розвитку інновацій та їх впровадження
у процес виробництва конкуренція, яка ґрунтується на новаторстві, формує нові відносини
між виробниками, змінюючи структуру пропозиції. Така конкуренція виступає як якісно
нове явище на ринку, що у сучасній науковій літературі отримало назву “ефективної
конкуренції”.
У цьому контексті Загородній А.Г. та Вознюк Г.Л. трактують сутність поняття “
ефективна конкуренція ” як “…теорія, що передбачає створення такого економічного
механізму, який був би оптимальним із погляду реалізації динамічних економічних
функцій, пов’язаних насамперед з технічним прогресом ” та зазначають, що “…ефективна
конкуренція має на меті пошук оптимального господарського механізму ”[3].
Один із найвидатніших соціологів і економістів XIX століття Йозеф Шумпетер у
своїй роботі[4] визначає поняття ефективної конкуренції, як “…прагнення підприємців до
вироблення продукції найвищої якості з найменшими витратами ”. Він надає
фундаментальне обґрунтування того факту, що ефективна конкуренція є змаганням
підприємств за здатність до вироблення нових товарів, застосування новітніх технології,
пошуку альтернативних джерел задоволення потреб, формування нових типів організації
тощо. У іншій праці [5, с. 417], він доводить про обмеженість поняття цінової конкуренції,
яке набуло поширення у XIXстолітті,підкреслюючи, що конкурентна боротьба в умовах
досконалої конкуренції є неефективною, оскільки не гарантує інноваційного розвитку
виробництва. Автор аргументовано доводить, що за умов досконалої конкуренції
виробники лише мінімізують свої витрати, здійснюють оплату праці при її наближенні до
граничної продуктивності, прагнуть отримати найбільші прибутки та найвищий рівень
рентабельності. Головною передумовою ефективної конкуренції, на думку вченого, є
монополізація виробництва, оскільки передбачає нагромадження капіталу для
впровадження інноваційних програм: “ Кожна успішна інновація є кроком до монополії,
яка, у свою чергу, сприяє інновації ”.
Зазначимо, що за сучасних умов такий метод конкурентної боротьби, заснований
лише на зниженні ціни на продукцію, не завжди сприяє формуванню платоспроможного
попиту. Крім того, метод зниження цін у вигляді демпінгу, сезонного розпродажу,
системи надання знижок може бути застосований у формі одноразових заходів, оскільки у
протилежному випадку це загрожує йому банкрутством.
Ідея поєднання монополії та конкуренції викладена у теорії монополістичної
конкуренції ЭдвардаЧемберліна [6, c. 256], відповідно до якої ринок монополістичної
конкуренції визначається за факторами ціни, особливостей продукції, витрат на рекламу.
Регулюванню цін у процесі конкуренції автор надає важливу, проте не вирішальну роль.
На думку вченого головною передумовою успіху на ринку є внесення якісних змін у
продукцію, технічне переозброєння виробництва, рівень обслуговування споживачів.
Такої ж думки дотримуються Чайникова Л.Н. і Чайников В.Н. [7], які на основі
критичного аналізу тенденцій розвитку категорії “конкуренція” надають глибоке
обґрунтування доцільності формування монополій як “…сталих та ефективно
функціонуючих господарських структур”. Водночас автори обґрунтовують необхідність
обмеження монополізму шляхом державної підтримки малого та середнього бізнесу.
Переходячи до визначення критеріїв конкурентоспроможності вони надають кількісну
(обсяг виробництва) та якісну (ціна, безпека, імідж і ін.) характеристику продукції.
Тараненко І.В., [8] розвиваючи теорію ефективної конкуренції виходив із
інноваційності конкуренції, використовуючи поняття “інноваційної конкуренції”.
Складовими конкурентного процесу на його думку є неконфліктна форма конкурентних
відносин, інтегративна модель конкурентної поведінки, наявність у суб’єктів
конкурентних відносин спільних цілей.
Методичні аспекти аналізу конкурентоспроможності розглянуті у праці Пастухової
Т.Ю.[9], в якій основним інструментом аналізу обрано співставлення показників стану
підприємства з показниками підприємств-конкурентів та з середньогалузевими
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показниками. Автор зазначає, що згідно теорії ефективної конкуренції, найбільш
конкурентоспроможними вважаються ті підприємства, де найкращим чином організована
робота всіх підрозділів та служб.
На основі теорії ефективної конкуренції Нємцов В.Д . та Довгань Л.Є. [10]
запропонували
чотири
групи
показників
ефективності
для
оцінки
конкурентоспроможності підприємств: показники ефективності виробничої діяльності;
фінансового стану; організації товаропросування; конкурентоспроможності продукції. На
нашу думку, застосування саме такого підходу надає можливість найбільш реально
оцінити рівень конкурентоспроможності підприємства. Проте для сільськогосподарських
підприємств його практичне застосування потребує урахування особливостей видів їх
діяльності та сезонної специфіки господарювання.
Використавши фундаментальні напрацювання теорії ефективної конкуренції, праці
вітчизняних і зарубіжних вчених у напрямку її розвитку, для оцінки
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств нами визначено загальні її
критерії (табл. 1).
Таблиця 1
Критерії конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
№
з/п.
1

Вид діяльності

2

Форма власності

3

Наявність
власних
переробних
підприємств
Технічний та
технологічний
рівень
виробництва

4

Критерії

Показники
1.
2.
3.
1.
2.

рослинництво;
тваринництво;
інші види
одноосібне володіння;
товариство

0 – у випадку
одноосібного
приватного
володіння;
1 – товариство
1 за кожне вид
підприємство

1. види сільськогоспо-дарської
техніки;
2. посівні матеріали;
3. засоби захисту рослин
(вітчизняні або від світових
виробників);
4. автоматизація процесів
виробництва;
5. інформаційне забезпечення.
Кількість іноземних підприємств
(організацій) за рік

Порівняння
іншими
підприємствами
галузі

з

Кількість угод
іноземними
партнерами
Кількість угод

з

6

Укладання
форвардних
контрактів
Високо
кваліфікова-ний
персонал

Кількість за рік

Рівень стійкості
до сезонних та
кліматичних змін

1. високий;
2. середній;
3. низький.
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Статут
підприємства

Статут
підприємства

Міжнародні
зв’язки

8

Рівень значення
(бали)
1 за кожний вид
діяльності

1. вид підприємства;
2. кількість

5

7

Алгоритм
визначення
Статут
підприємства

1. кількість фахівців за
спеціальностями;
2. співвідношення кількості
кваліфікованого та
некваліфікованого персоналу.
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1 – середній рівень
0 – низький рівень

Наявність штатних
працівників

Експертна
оцінка
або за досвідом
минулих років
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2 – високий рівень;

1 за кожне
підприємство
(організацію)
1 за кожен
контракт
1 – при
співвідношенні на
рівні одиниці;
0 при
співвідношенні
менше одиниці
2 – високий;
1 – середній:
0 – низький
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Бальна оцінка підприємства передбачає наступне ранжування: 8 і вище балів
відповідає високому рівню конкурентоспроможності підприємства;5-8 – середньому
рівню;і нижче 5 балів – низькому рівню конкурентоспроможності.
За запропонованою нами схемою оцінено конкурентоспроможність ТОВ СП
“Нібулон”[11], яке створено у 1991 році, успішно функціонуючи на всіх етапах розвитку
нашої країни, незважаючи на зміни в економічній і політичній ситуації, чинному
законодавстві та виявило здатність до стабільного розвитку. Розвинена мережа філій
забезпечує роботу товариства у різних кліматичних зонах і сприяє його ефективній
торгово-закупівельній діяльності. У розпорядженні ТОВ СП “Нібулон” є повний набір
високопродуктивної сільгосптехніки, посівних матеріалів, засобів захисту рослин від
провідних світових виробників, що гарантує забезпечення інтенсивної технології
вирощування зернових та олійних культур і одержання стабільно високих врожаїв.
Конкурентоспроможність на зерновому ринку забезпечується підприємством завдяки
наявності власних переробних підприємств з виробництва кормів, перевантажувальних
терміналів з зерносховищами, флоту, міцних комерційних зв’язків з іноземними
партнерами(табл. 2).
Товариство дотримується принципу модернізації і наслідування основних тенденцій
світового ринку, регулярно оновлює і забезпечує всі виробничі підрозділи сучасною
високопродуктивною технікою. На сьогодні воно, орендуючи більше 80 тис. га орних
земель, має 22 виробничі підрозділи розташовані в дев’яти областях України, що дозволяє
знизити природні ризики, пов’язані з втратами врожаю внаслідок коливань погодних
умов, а також забезпечити щорічне отримання високих врожаїв зернових та олійних
культур.
Свідченням цього є те, що товариство виробляє 350-400 тис. т ячменю, продовольчої
пшениці 1-3 класів, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та іншої сільськогосподарської
продукції, будучі одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів
сільськогосподарської продукції.
Загальні критерії конкурентоспроможності ТОВ СП “Нібулон”
№
з/п

Критерії

1

Вид діяльності

2

Форма власності

3

Наявність власних
переробних підприємств

4

Технічний та
технологічний рівень
виробництва
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Показники
1. Рослинництво;
2. матеріально-технічне оснащення с/г виробництва;
3. торгівля сільгосппродукцією
4. управління логістикою
5. система страхового захисту
6. зберігання та доведення продукції до товарної кондиції
7. зовнішньоекономічна діяльність;
8. тваринництво;
9. переробка продукції тваринництва;
10. судноплавна компанія
товариство з обмеженою відповідальністю,
складається з 22 структурних підрозділів, центральний
офіс розташований у м. Миколаєві
1. наявність переробних підприємств з виробництва
кормів
1. наявність елеваторних комплексів та
перевантажувальних терміналів компанії;
2. сучасний земснаряд виробництва Фінляндії
“Watermaster Classic IV”;
3. наявність власного флоту і ін.
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Рівень
значення
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Науково-виробничий журнал

10

1
2

2

75

ЕКОНОМІКА
Продовження таблиці 2

5

6

7

8
9

Міжнародні зв’язки

Укладання
форвардних
контрактів
Висококваліфікований
персонал
Рівень стійкості до
сезонних та
кліматичних змін
Разом балів

Співробітництво з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (кредит);
з всесвітньою організацією World Food Program (експорт);
з “CAFCO Corporation”, США; “SIMATEKA/S,” Данія; “Cimbria Unigrain
A.S.”, Данія; “FOSS Analytical АB”, Швеція; “Precia-Molen”, Нідерланди;
“Buhler GmbH”, Німеччина; “Mathews Company”, США; ВАТ
“Елеватормельмаш”, Росія; “AQUAMEC”, Фінляндія (імпорт обладнання).

8

Є наявними

1

1. значна кількість фахівців за спеціальностями;
2. кількість кваліфікованого персоналу перевищує кількість
некваліфікованого .

1

високий

2

Високий рівень конкурентоспроможності

27

З приведеної таблиці видно, що конкурентоспроможність ТОВ СП “Нібулон”
оцінюється у27 балів і визначається як висока. Оцінка конкурентоспроможності за
критерієм ефективності процесу виробництва та реалізації продукції передбачає
застосування відповідних показників ефективності, на основі яких розраховується
узагальнюючий показник – коефіцієнт конкурентоспроможності (табл.3).
Таблиця 3
Оцінка конкурентоспроможності за критерієм ефективності процесу виробництва та
реалізації продукції
Критерій конкурентоспроможності
Ефективність процесу виробництва та реалізації продукції
Показник
Економічний зміст
Алгоритм розрахунку
1. Рентабельність Характеризує ефективність
Чистий прибуток
РА =
активів (РА)
використання активів(майна)
Вартість активів
підприємства
2. Рентабельність Характеризує ефективність
Чистий прибуток
,
РД =
діяльності(РД)
господарської діяльності
ЧД (виручка ) від реалізації
підприємства
де ЧД – чистий дохід
3. Рентабельність Характеризує прибутковість
ЧД (виручка ) від реалізації
Рпр =
продукції(Рпр)
господарської діяльності
Витрати на ВЗ
підприємства від основної
де ВЗ – виробництво і збут
діяльності
4. Рентабельність Характеризує ефективність
Чистий прибуток
Рв . к =
власного
вкладення коштів до даного
Власний капітал (ВК )
капіталу(Рв.к)
підприємства
5. Рентабельність Характеризує ефективність
Чистий прибуток
Р з .к =
залученого
використання позикового
Позиковий капітал (ПК )
капіталу(Рз.к)
капіталу
6. Рентабельність Характеризує ефективність
ФР до оподаткування
РІ =
,
вкладень
інвестування
ВК + ДЗ
(інвестицій)(РІ)
де ДЗ– дебіторська заборгованість;
ФР – фінансовий результат
7. Фондовіддача
Характеризує ефективність
ЧД (виручка ) від реалізації
(Ф)
використання основних засобів Ф = Середньорічна вартість ОЗ
підприємства
де ОЗ – основні засоби
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8. Продуктивність Характеризує ефективність
праці (Пп)
використаннятрудових ресурсів

Продовження таблиці 3
ЧД (виручка ) від реалізації
П п. =
Середньоспискова ЧП

де ЧП – чисельність працівників
9. Коефіцієнт
характеризує
К1 = РС∙ х1 + Ф∙ х2+ Пп∙ х3
конкурентоспро- конкурентоспроможність
де РС –середньоарифметичне
можності (К1) за підприємства за критерієм
значення показників рентабельності
критерієм
ефективності процесу
(1-6);
ефективності
виробництва та реалізації
х1, х2,х3 –вагові коефіцієнти, які
процесу
продукції
визначаються експертним шляхом.
виробництва та
(відповідно складаючи: 0,40; 0,30;
реалізації
0,30 ).
продукції
Для визначення коефіцієнта конкурентоспроможності за критерієм ефективності
процесу виробництва та реалізації продукції, нами досліджено стан господарської
діяльності Приватного сільськогосподарського акціонерного товариства (ПСАТ) iмені
Шевченка, що на Черкащині [12]. Основними видами діяльності товариства є
вирощування зернових та технічних культур, надання послуг у рослинництві та
тваринництві. Допоміжною сферою діяльності є вигодівля свиней для виробництва м’яса.
Звернемо увагу, що діяльність товариства піддається впливу сезонних змін, залежить від
коливання цін на зерно, зростання цін на паливно-мастильні матеріали тощо. Рівень
рентабельності діяльності підприємства у 2011 році визначено нами на рівні 0,24 (табл. 4),
що означає, що на одну гривню чистого доходу (виручки) від реалізації припадає 0,24 грн
чистого прибутку. Коефіцієнт рентабельності продукції на рівні 1,66свідчить, що
підприємство у 2011р працювало рентабельно. Підприємство ефективно використовує
залучені кошти (коефіцієнт рентабельності залученого капіталу складає 17,09) та основні
засоби (показник фондовіддачі більше за одиницю).
Таблиця 4
Оцінка конкурентоспроможності ПСАТ iм. Шевченка за критерієм ефективності
процесу виробництва та реалізації продукції
Критерій конкурентоспроможності
Ефективність процесу виробництва та реалізації продукції
Розрахункове значення
Напрямок
Показник
позитивних
2011 2010 Відхилення
змін
рік
рік
1. Рентабельність активів (РА)
Зростання
0,15
0,18
-0,03
2. Рентабельність діяльності(РД)
Зростання
0,24
0,39
-0,15
3. Рентабельність продукції(Рпр)
Зростання
1,66
1,54
0,11
4. Рентабельність власного капіталу(Рв.к)
Зростання
0,15
0,18
-0,03
5. Рентабельність залученого капіталу(Рз.к)
Зростання
17,09 25,77
-8,67
6. Рентабельність вкладень (інвестицій)(РІ)
0,18
0,15
0,04
Зростання
7. Фондовіддача (Ф)
Зростання
1,37
0,87
0,51
8. Продуктивність праці (Пп), тис. грн.
Зростання
0,65
0,41
0,24
9. Коефіцієнт конкурентоспроможності (К1)
за
критерієм
ефективності
процесу
Зростання
7,17 15,13
-7,96
виробництва та реалізації продукції
Примітка: Складено за даними [12]
У цілому, ефективність процесу виробництва і реалізації продукції у 2011 році
порівняно з 2010 роком знизилася. Розрахункове значення коефіцієнта
конкурентоспроможності у 2011 році на рівні 7,17 вказує на її погіршення у порівнянні
з2010 роком на 7,96 пункту. Причиною такого становища є зростання собівартості
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реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з 3226 тис. грн у 2010 році до 4772 тис. грн у
2011 році. Крім того, на 32,8% зросли адміністративні витрати, на 34% витрати на збут, на
76,6% інші операційні витрати, які складають найбільшу частку у структурі витрат.
У цьому контексті на підприємстві важливо розробити систему заходів щодо
зниження собівартості, структурувати виробничі відносини у процесі споживання
ресурсів підприємства, удосконалити функції управління витратами. Виходячи з того, що
у складі собівартості сільськогосподарської продукції головну роль відіграють витрати,
пов’язані з використанням сільськогосподарської техніки, земельних угідь, технологією
виробництва продукції, використанням матеріальних і трудових ресурсів, на ПСАТ iмені
Шевченка існує потреба у технічному та технологічному переозброєнні процесу
виробництва. Крім того, зростання інших операційних витрат є свідченням знецінення
запасів, псування цінностей, що потребує особливої уваги щодо їх стану та збереження.
Оцінку конкурентоспроможності за критерієм фінансового стану підприємства
доцільно проводити за показниками ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості
та ділової активності. Використовуючи матеріали річної звітності ПСАТ iмені
Шевченка[12] нами проведено аналіз цих показників, який засвідчив, що станом на
31.12.2011р. на кожну гривню поточних боргів припадало 30,10 грн власних грошових
коштів підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості показав питому вагу власного
капіталу у загальній сумі коштів, авансованих у господарську діяльність на рівні 0,99, що
відповідає нормативному значенню. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними
засобами, розраховано як відношення величини чистого оборотного капіталу (6990 тис.
грн) до величини оборотних активів підприємства (7068 тис. грн), що вказує на
забезпеченість підприємства власними оборотними засобами на рівні 0,99 при
нормативному не нижче 0,1. Коефіцієнт автономії сягає величини 0,99 при її мінімально
допустимій 0,5, що свідчить про те, що підприємство є незалежним від зовнішніх
кредиторів. Поточні зобов’язання підприємства складають лише 0,6% від підсумку
балансу, а високу ділову активність підприємства характеризує коефіцієнт оборотності
обігових коштів (1,15). Таким чином підприємство у 2011 році має задовільний
фінансовий стан, високу ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість.
Формалізоване уявлення конкурентоспроможності підприємства за критерієм
фінансового стану знаходить своє відображення у праці [9], хоча для розрахунку його
числового значення, за нашими дослідженнями, найбільш адекватний результат
забезпечують такі показники, як коефіцієнти автономії, забезпеченості власними
оборотними засобами підприємства, абсолютної ліквідності та оборотності оборотних
коштів підприємства.
Вагові коефіцієнти показників у цій методиці визначено нами з урахуванням
сезонної специфіки сільськогосподарських підприємств. Так, найбільший вплив на рівень
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства має його здатність вчасно
сплачувати боргові зобов’язання за рахунок наявних грошових коштів і їх еквівалентів.
Тому коефіцієнт абсолютної ліквідності, який обчислюється як відношення грошових
коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань, має
при розрахунку найбільшу вагу (0,40). Коефіцієнти автономії та забезпеченості власними
оборотними засобами характеризують фінансову стійкість підприємства. Перший – з
погляду частки власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність,
другий – з точки зору забезпеченості підприємства власними оборотними засобами, через
що їх вагові коефіцієнти мають бути рівнозначні: 0,15 та 0,15. Для коефіцієнта
оборотності обігових коштів, який відображає кількість оборотів обігових коштів за
період та суму чистого доходу (виручки), що припадає на одиницю обігових коштів,
ваговий коефіцієнт складатиме 0,30.
Виходячи з вищенаведених результатів аналітичного процесу, формула для
розрахунку конкурентоспроможності підприємства за критерієм фінансового стану (К2)
набуває наступного вигляду:
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К2= 0,15 ∙ Ка + 0,15 Кп +0,40 ∙ Кл + 0,30 ∙ Коб
(1)
де Ка – коефіцієнт автономії підприємства;
Кп – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
Кл – коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства;
Коб – коефіцієнт оборотності оборотних коштів;
0,15; 0,15; 0,40; 0,30 – вагові коефіцієнти показників.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства за критерієм фінансового
стану у 2011 році є такою:
К2= 0,15 ∙ 0,99 + 0,15 ∙ 0,99 +0,40 ∙ 30,10 + 0,30 ∙ 1,15 = 12,7.
У 2010 р. цей коефіцієнт складав 1,1:
К2= 0,15 ∙ 0,99 + 0,15∙ 0,98 +0,40 ∙ 1,21 + 0,30 ∙ 1,0 = 1,1.
Таким чином, рівень конкурентоспроможності ПСАТ iм. Шевченка за критерієм
фінансового стану у 2011 році є значно вищим у порівнянні з 2010 роком.
Не менш важливим критерієм конкурентоздатності продукції сільськогосподарських
підприємств є її ціна на внутрішньому і світовому ринках та її якість. У вітчизняній
практиці сільськогосподарської діяльності [13]розрізняють такі показники якості:
біологічні (характеризують вміст у продукції макро- і мікроелементів, білка, вітамінів,
цукру, крохмалю, жиру тощо); технологічні (наприклад, для насіння це сортова чистота,
вологість, рівень засміченості); показники транспортабельності (ступінь придатності до
перевезення);надійності (придатність продукції до збереження біологічних і ряду
технологічних показників якості при її зберіганні і транспортуванні); екологічності та
безпеки (вміст у продукції радіонуклідів, нітратів, нітритів, залишків пестицидів та інших
небезпечних для життя людей елементів і речовин); економічні (ціна за одиницю
продукції; прибуток на одиницю продукції; цінова конкурентоспроможність продукції;
частка продукції, на яку одержано сертифікат якості; частка експортованої продукції в
загальному обсязі її реалізації).
Оцінка рівня конкурентоспроможності за якісним критерієм являє собою складну
багатоетапну процедуру, у зв’язку з чим може забезпечувати суперечливий зміст
отриманих результатів. Він може бути обчислений з використанням методів експертного
аналізу, порівняння якісних характеристик продукції підприємства у динаміці років та ін.
Вважаємо, що для оцінки конкурентоздатності продукції сільськогосподарських
підприємств найбільш доцільним є проведення аналізу фінансових результатів від
первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів. У якості об’єкта дослідження розглянемо результати господарювання
ПСАТ iмені Шевченка, про яке згадувалось вище. Первісна вартість довгострокових
біологічних активів на балансі підприємства зменшилася у 2011 році з 52 тис. грн. на
початок року до 31 тис. грн. на кінець року. Накопичена амортизація на початок року
складала 20 тис. грн., на кінець – 14 тис. грн. Залишкова вартість відповідно зменшилася з
32 тис. грн. до 17 тис. грн. Це означає, що вартість довгострокових біологічних активів,
якими на ПСАТ iм. Шевченка є основне стадо свиней, зменшилася (табл. 5).
Важливу роль у господарській діяльності підприємства відіграють додаткові
біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень. До них відносяться
приплід свиней та саджанці рослин тощо. З таблиці 5 видно, що найвищий фінансовий
результат (прибуток від реалізації) у сумі 2259 тис. грн. забезпечує підприємству
реалізація зернових та зернобобових культур (пшениці та сої). Частка цієї продукції у
загальному обсязі реалізації складає 67,37% тис. грн. Завдяки реалізації соняшника
підприємство отримало 1449 тис. грн. (43,22% від загального обсягу реалізації).
Ріпак та інша продукція рослинництва не відіграють визначальної ролі в
господарській діяльності і їх частка в обсязі реалізації є незначною. При цьому
виробництво іншої продукції рослинництва (технічних культур) є витратною, оскільки
собівартість реалізації значно перевищує обсяг виручки від неї.
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Таблиця 5
Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської
продукції та додаткових біологічних активів ПСАТ iм. Шевченка у 2011 році (тис. грн.)
Результат
Фінансовий
від
результат
первісного
(прибуток +,
Вартість Витрати,
визнання Виручк
збиток -) від
первісно пов'язані з
Собівартіс
а від
Найменування
первісно
го
біологічними
ть
показника
реаліза
го
реалізації
визнанн перетворення
дохі витра ції
реалізаці визнанн
я
ми
д
ти
ї
я та
реалізаці
ї
тис
Продукція та
.
додаткові
%
грн
біологічні активи
5668
( 5628 )
80 ( 40 ) 7586 ( 3937 )
3689
.
рослинництва усього
364
у тому числі:
9
зернові і
225 67,3
3707
( 3657 )
50 ( 0 ) 5129 ( 2870 )
2309
зернобобові
9 7
105
з них: пшениця
1870
( 1844 )
26 ( 0 ) 2511 ( 1455 )
1082
6
соя
129
( 129 )
0 (0)
6
(3)
3 3
144 43,2
соняшник
1839
( 1813 )
26 ( 0 ) 2295
( 846 )
1475
9 2
ріпак
101
( 97 )
4 (0)
150
( 79 )
71 2,12
75
інша продукція
- 21
( 61 )
0 ( 40 )
12
( 142 )
-170
рослинництва
130 3,88
Продукція та
додаткові
біологічні активи
380
( 591 )
0 ( 211 ) 464
( 760 )
-507
тваринництва 296
усього
у тому числі:
приріст
- живої маси
281
( 456 )
0 ( 175 ) 417
( 726 )
-484
309 9,22
свиней
додаткові
біологічні
активи
99
( 135 )
0 ( 36 )
47
( 34 )
13 0,39
-23
тваринництв
а
Сільськогосподар
ська продукція та
335
6048
( 6219 )
80 ( 251 ) 8050 ( 4697 )
100 3182
додаткові
3
біологічні активи
- разом
Реалізація продукції та додаткових біологічних активів тваринництва є збитковою,
фінансовий результат від їх реалізації складає мінус 296 тис. грн. З них, за рахунок
приросту живої маси свиней –309 тис. грн. (–9,22%), додаткових біологічних активів
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тваринництва 13 тис. грн. (0,39%). Причиною такого становища є значні витрати,
пов’язані з біологічними перетвореннями (приплід свиней) (591 тис. грн.) та висока
собівартість реалізації продукції тваринництва (726 тис. грн.).
Це означає, що пшениця, соя та соняшник є конкурентоздатною продукцією для
ПСАТ ім. Шевченка, а інша продукція рослинництва і тваринництва є не визначальною
для підприємства.
Узагальнення проведеного аналітичного дослідження потребує здійснення
комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства. З цією метою Фатхутдинов
Р.А. [14] визначає чотири рівня конкурентоспроможності. Сутність першого рівня полягає
в тому, що система управління підприємством є внутрішньо нейтральною і не передбачає
створення конкурентних переваг, оскільки продукція підприємства відповідає вимогам
ринку і певною мірою задовольняє потреби споживачів. Особливостями другого рівня
конкурентоспроможності є той факт, що на підприємстві здійснюється низка заходів щодо
досягнення технічних та технологічних стандартів, встановлених його основними
конкурентами. Підприємства третього рівня конкурентоспроможності за вищевказаними
стандартами випереджають своїх конкурентів на декілька років. І нарешті підприємства
четвертого рівня конкурентоспроможності – це “…високо розвинуті формування
світового класу, які можуть конкурувати по всьому світу в будь-якому аспекті
виробництва або управління ” [15].
Згідно цієї методики конкурентоспроможність ПСАТ iм. Шевченка за критерієм
ефективності процесу виробництва та реалізації продукції, фінансового стану та
конкурентоздатності продукції відповідає першому рівню конкурентоспроможності.
Висновки. Для оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
на основі теоретико-методологічних положень теорії ефективної конкуренції слід
використовувати такі критерії:
1. наявність декількох видів діяльності з пріоритетом власного виробництва
сільськогосподарської продукції;
2. форма власності, яка передбачає концентрацію капіталу;
3. наявність власних переробних підприємств;
4. технічний та технологічний рівень виробництва продукції;
5. наявність сталих зв’язків з іноземними інвесторами та експортної діяльності;
6. можливість укладання форвардних контрактів;
7. наявність висококваліфікованого персоналу;
8. рівень стійкості до сезонних та кліматичних змін.
Крім того, якісними критеріями конкурентоспроможності визначено ефективність
процесу виробництва та реалізації продукції, характеристику фінансового стану
підприємства, конкурентоздатність продукції.
Оцінка конкурентоспроможності за критерієм ефективності процесу виробництва та
реалізації продукції передбачає застосування низки таких показників ефективності:
рентабельності активів, діяльності, продукції, капіталу, інвестицій підприємства;
фондовіддачі; продуктивності праці. Результатом такої оцінки є розрахунок
запропонованого узагальнюючого показника – коефіцієнту конкурентоспроможності.
Практичне застосування методики оцінки конкурентоспроможності за критерієм
фінансового стану на прикладі сільськогосподарських підприємств показало, що найбільш
адекватний результат при оцінці надають такі показники: коефіцієнти автономії,
забезпеченості власними оборотними засобами підприємства, абсолютної ліквідності та
оборотності оборотних коштів підприємства. Вагові коефіцієнти показників у цій
методиці визначено нами з урахуванням сезонної специфіки сільськогосподарських
підприємств.
Для оцінки конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств
найбільш адекватний результат забезпечує методика аналізу фінансових результатів від
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первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів підприємств.
Узагальнюючим етапом оцінки конкурентоспроможності підприємства є здійснення
на основі розробленої системи критеріїв і показників комплексної оцінки
конкурентоспроможності підприємства.
Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні теоретикометодологічних та методичних положень комплексної оцінки конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств на основі аналізу існуючих напрацювань вітчизняних
та зарубіжних вчених у даному напрямку та вивчення світового досвіду господарювання.
Анотація
Визначено
систему
критеріїв
і
показників
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств на основі теорії ефективної конкуренції. Розроблено
методику оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яка на
відміну
від
інших,
дозволяє
оцінити
рівень
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств з урахуванням особливостей їх господарювання та
сезонної специфіки.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, теорія ефективної конкуренції,
критерії конкурентоспроможності, показники конкурентоспроможності, оцінка
конкурентоспроможності.
Аннотация
Определена
система
критериев
и
показателей
конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий на основе теории эффективной конкуренции.
Разработана
методика
оценки
конкурентоспособности
сельскохозяйственных
предприятий, которая, в отличии от других, позволяет оценить уровень
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий с учётом особенностей их
хозяйствования та сезонной специфики.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, теория эффективной
конкуренции, критерии конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности,
оценка конкурентоспособности.
Summary
The system of criteria and indicators of competitiveness of the agricultural enterprises on
the basis of the theory of an effective competition is defined. The technique of an estimation of
competitiveness of the agricultural enterprises which, in difference from others, allows to
estimate level of competitiveness of the agricultural enterprises with the account of features of
their managing that of seasonal specificity is developed.
Keywords: the agricultural enterprises, the theory of an effective competition, criteria of
competitiveness, competitiveness indicators, competitiveness estimation.
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УДК: 338.439:332.1
Пушак Я.Я.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА САМОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРОДОВОЛЬСТВОМ
РЕГІОНІВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД
Постановка проблеми. Одним з ключових чинників забезпечення продовольчої
безпеки на мезорівні є достатні обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в
регіоні, а також самозабезпечення продовольством населення, що проживає на його
території. З огляду на це, набувають актуальності питання розробки методичних підходів
щодо оцінки самозабезпеченості продовольством регіону, співставлення динаміки її
формування в часовому та регіональному розрізі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичні аспекти щодо оцінки
самозабезпечення регіонів продовольством висвітлюють у своїх публікаціях вчені
близького зарубіжжя А. Алтухов [1], В. Тарасов [1], І. Лєньков [2], а також вітчизняні
дослідники Н. Мезенцева [3], О. Захаріна, О. Яценко [4] та низка інших. Проте вітчизняна
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державна управлінська система потребує якомога ширшого кола дієвих інструментів,
спрямованих на відстеження стану та тенденцій формування продовольчого забезпечення
населення, передусім на регіональному рівні. Одним із напрямів розв’язання даної
проблеми може стати запровадження в управлінську практику методики інтегрального
оцінювання самозабезпеченості регіонів основними видами продовольства, що дозволить
оцінити як рівень самозабезпеченості регіонів основними видами сільськогосподарської
продукції, так і результативність функціонування їхніх аграрних секторів економіки.
В сучасній науковій практиці застосовується низка методів і підходів до
моделювання узагальнюючих показників статистичної оцінки економічних явищ, що
мають місце в регіоні. Зокрема, методи з використанням головних компонент, факторного
аналізу, кореляційно-регресійного аналізу та ін. [5-7].
Метою статті є формування методичного підходу до інтегральної оцінки рівня
самозабезпеченості продовольством вітчизняних регіонів.
Виклад основного матеріалу. Оцінку самозабезпеченості населення регіону
основними видами сільськогосподарської продукції можливо проводити на основі
індексного методу через розрахунок та порівняння інтегральних індексів, що
відображають даний процес у аспектах, які є основними її складовими, а саме
виробництва основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва.
Принципову схему проведення інтегральної оцінки самозабезпеченості регіону основними
продуктами сільськогосподарського виробництва наведено на рис. 1.
Визначення інтегрального індексу
самозабезпеченості регіону
сільськогосподарською продукцією
Визначення інтегральних групових індексів
(виробництво зернових та зернобобових,
картоплі, овочів, плодів та ягід, м’яса та
молока
Визначення індивідуальних індексів
на основі первинних показників
Формування переліку первинних показників при
допомозі яких здійснюється оцінювання
Рис. 1. Схема проведення інтегральної оцінки самозабезпеченості регіону
сільськогосподарською продукцією
Інтегральні статистичні індекси визначаються на основі індексного методу у три
етапи. На першому етапі визначаються індивідуальні індекси (темпи росту) як відношення
значення первинного показника по окремому регіону в звітному періоді до значення
первинного показника у базовому періоді аналогічного регіону. На другому етапі
розраховується середньогеометричне значення від добутку усієї сукупності первинних
індексних показників. На третьому ж етапі інтегральний індекс росту розраховується як
добуток інтегральних індексів, що отримані за конкретний період.
Первинний індекс розраховується як відношення значення первинного показника
до певного базового значення цього показника за формулою:
I ij = Lij Li 0
,
(1)
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де Iij - первинний показник-індекс;
Li0 – базове значення j-го показника;
Lij – значення j-го показника в i-му регіоні;
i – номер регіону (i=1…m);
j – номер показника (j=1…n).
Інтегральний індекс являє собою середньогеометричне добутку сукупності
первинних індексних показників:

Ii = n

∏ (1 + I ) − 1
n

ij

j =1

де Ii - інтегральний індекс.

,

(2)

Варто відзначити, що первинними показниками оцінки виступають офіційні
статистичні дані Держкомстату України.
Застосування даного підходу дозволяє:
- визначати рівень самозабезпеченості регіону продукцією сільського господарства
(в розрахунку на 1-го його жителя);
- формувати аналітичне підгрунтя, необхідне для аналізу результативності
діяльності як державних управлінських структур різного рівня, так і суб’єктів
господарювання, щодо ефективності розвитку сільського господарства, що є одним з
ключових чинників формування продовольчої безпеки регіону;
- з’ясувати
тенденції
формування
самозабезпеченості
регіонів
сільськогосподарською продукцією за окремими її видами у поточному (протягом року)
періоді та в динаміці (протягом декількох років).
До переваг даного підходу варто віднести те, що на противагу методам “бальних”
або ж “експертних” оцінок, він дозволяє не лише ранжувати суб’єкти дослідження
(регіони) через співставлення окремих розрахункових величин, але й дає можливість
однозначно оцінювати результативність діяльності господарюючих суб’єктів та
державних органів влади. Це обумовлено тим, що дана оцінка здійснюється на основі
розрахунку сукупності взаємодоповнюючих один одного індексів, які виступають базою
для визначення єдиного інтегрального індексу. Отримані в результаті дослідження
розрахункові дані дозволяють оцінити та порівняти результативність формування
самозабезпеченості регіонів сільськогосподарською продукцією не лише за окремими
видами, але й співставляти її з аналогічним значенням по Україні.
Оцінка та порівняння самозабезпеченості населення регіонів України
продовольством, а саме у розрізі основних сільськогосподарських культур та продуктів
тваринництва у 2007-2011 рр., наведені в табл. 1.
Найвищий рівень самозабезпеченості населення зерновими та зернобобовими
культурами мають Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області – у понад
два рази вищу, аніж по Україні загалом. Найнижчий же він у західних областях, а саме
Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській – лише 23,9-29,2% від аналогічного по
Україні.
Щодо самозабезпеченості картоплею, то найвищою вона є у Чернігівській, Волинській,
Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, по цих регіонах її рівень вдвічі переважає
середній показник по Україні. Найнижчу самозабезпеченість картоплею власного виробництва
протягом досліджуваного періоду зафіксовано у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій,
Миколаївській областях та в АР Крим (рівень самозабезпечення коливався від чверті до
третини від аналогічного показника по Україні).
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Таблиця 1
Порівняння самозабезпеченості населення регіонів основними сільськогосподарськими
продовольчими культурами та продуктами тваринництва з середніми значеннями по
Україні
№
Регіон
Роки
Показники самозабезпеченості
зерновими
та
картоплею овочами
плодами і
мясом (у
молоком
п/п
зернобобовими
ягодами
живій вазі)
1
1.

АР Крим

2.

Вінницька

3.

Волинська

4.

Дніпропетровська

5.

Донецька

6.

Житомирська

7.

Закарпатська

8.

Запорізька

9.

Івано–Франківська

10.

Київська
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2

3
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
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відносно середнього значення показника по Україні
4
5
6
7
8
0,706
0,183
0,397
0,658
1,279
0,827
0,193
0,597
0,738
1,331
0,640
0,352
0,713
1,385
1,375
0,707
0,400
0,935
0,932
1,370
0,698
0,383
0,959
1,297
1,343
1,675
1,968
1,102
3,799
1,032
1,596
1,655
0,922
3,924
1,115
1,762
2,203
1,121
3,011
1,059
1,871
2,206
1,012
3,666
0,956
2,210
2,356
1,068
3,018
0,914
0,687
1,969
1,311
1,331
1,711
0,875
2,108
1,630
0,974
1,770
0,599
2,135
1,322
0,917
1,877
0,616
2,178
1,302
0,959
1,893
0,651
2,327
1,353
0,859
1,829
1,048
0,407
0,896
0,954
0,984
0,779
0,271
0,921
1,411
1,037
0,948
0,399
0,938
1,427
1,181
0,838
0,313
0,910
0,914
1,273
0,946
0,318
0,946
1,029
1,260
0,489
0,369
0,680
0,402
0,577
0,414
0,332
0,668
0,646
0,569
0,449
0,327
0,537
0,654
0,534
0,385
0,289
0,532
0,623
0,526
0,473
0,262
0,528
0,603
0,521
0,750
1,803
0,971
0,890
1,057
0,898
1,932
0,972
0,749
0,917
0,737
1,934
0,954
0,569
0,919
0,961
1,999
0,900
0,928
0,901
0,991
2,231
0,921
0,635
0,905
0,314
1,088
1,066
2,121
1,091
0,383
1,151
1,263
1,625
1,002
0,220
1,094
1,130
2,071
1,038
0,242
1,147
1,080
2,145
1,025
0,239
0,983
1,112
2,038
0,936
1,299
0,475
1,161
0,408
0,808
1,072
0,156
0,863
1,153
0,852
1,322
0,397
0,896
1,145
0,725
1,175
0,258
0,785
0,314
0,698
1,233
0,365
0,882
0,858
0,693
0,288
1,283
0,531
0,967
1,224
0,343
1,361
0,594
0,707
1,198
0,250
0,942
0,453
0,710
1,202
0,291
1,386
0,475
0,741
1,128
0,292
1,359
0,498
0,741
1,118
0,565
0,699
0,600
0,225
1,118
0,635
0,754
0,655
0,197
1,098
0,500
0,777
0,668
0,177
1,069
0,550
0,705
0,564
0,265
1,008
0,517
0,811
0,568
0,302
0,901
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9
0,481
0,579
0,607
0,620
0,613
1,775
1,877
1,986
2,019
2,073
1,843
1,858
1,836
1,763
1,766
0,487
0,463
0,443
0,424
0,414
0,366
0,337
0,324
0,319
0,311
1,943
1,854
1,861
1,855
1,840
1,116
1,206
1,243
1,225
1,278
0,715
0,655
0,655
0,627
0,591
1,447
1,475
1,406
1,392
1,373
0,481
0,457
0,442
0,418
0,406
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11.

Кіровоградська

12.

Луганська

13.

Львівська

14.

Миколаївська

15.

Одеська

16.

Полтавська

17.

Рівненська

18.

Сумська

19.

Тернопільська

20.

Харківська

21.

Херсонська
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Продовження таблиці 1
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011

3,116
1,946
2,532
2,486
2,740
0,483
0,538
0,609
0,456
0,413
0,311
0,378
0,284
0,322
0,285
2,192
0,843
1,728
2,069
2,168
1,596
0,835
1,332
1,186
1,429
2,163
2,975
2,596
2,550
2,236
0,570
0,782
0,579
0,604
0,643
1,000
1,705
1,730
1,708
1,329
1,115
1,621
1,266
1,443
1,356
0,831
1,225
1,182
0,911
0,536
1,797
1,158
1,735
1,616
1,623

1,138
0,698
1,110
0,978
1,008
0,606
0,525
0,541
0,424
0,363
1,373
1,443
1,268
1,379
1,211
0,409
0,212
0,355
0,330
0,354
0,298
0,112
0,198
0,180
0,554
1,442
1,420
1,421
1,406
1,347
2,171
2,223
2,074
2,074
2,264
1,547
2,128
1,787
1,968
2,065
1,749
1,976
1,704
1,966
1,876
0,816
0,994
0,725
0,605
0,422
0,476
0,458
0,533
0,524
0,562
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1,404
1,053
1,407
1,267
1,217
0,655
0,967
0,580
0,656
0,632
0,917
1,127
0,967
0,890
0,913
1,432
0,843
1,341
1,547
1,686
1,388
0,672
1,189
1,113
1,118
1,551
1,747
1,460
1,569
1,538
0,957
0,991
1,113
1,034
1,056
0,989
0,993
0,677
0,898
0,747
0,851
1,033
1,103
0,951
1,009
1,116
1,302
1,071
0,971
0,949
3,253
3,015
3,711
4,591
4,356

0,676
0,516
0,597
0,558
0,701
0,141
0,388
0,316
0,221
0,194
1,467
1,121
1,057
1,014
0,927
0,726
0,603
0,949
0,693
0,842
1,416
0,645
0,872
0,760
0,812
0,979
1,221
1,339
2,216
1,779
2,285
1,506
1,545
1,677
1,955
0,207
0,211
0,233
0,242
0,316
0,644
0,517
0,477
0,548
0,435
0,372
0,835
0,540
0,657
0,618
0,525
0,940
1,144
1,065
1,421

1,087
1,187
1,034
0,957
1,007
0,504
0,468
0,438
0,425
0,417
0,978
0,955
1,024
1,026
1,015
0,657
0,705
0,652
0,563
0,607
0,569
0,629
0,518
0,468
0,449
0,811
0,871
0,715
0,729
0,760
1,123
1,144
1,123
1,067
0,991
1,424
0,960
0,913
0,851
0,851
1,031
0,966
0,918
0,849
0,823
0,904
0,800
0,701
0,713
0,678
1,095
1,082
1,067
1,024
0,974
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1,301
1,332
1,323
1,348
1,383
0,548
0,560
0,536
0,541
0,505
1,222
1,202
1,124
1,060
1,049
1,198
1,191
1,210
1,224
1,252
0,785
0,738
0,683
0,686
0,688
1,825
1,689
1,702
1,896
1,919
1,521
1,548
1,554
1,540
1,528
1,413
1,444
1,506
1,541
1,508
1,494
1,556
1,522
1,522
1,564
0,665
0,659
0,690
0,688
0,690
1,114
1,096
1,144
1,155
1,144
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22.

Хмельницька

23.

Черкаська

24.

Чернівецька

25.

Чернігівська

Україна загалом

Продовження таблиці 1
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011

0,938
1,462
1,172
1,274
1,531
2,162
2,216
1,977
2,463
2,295
0,560
0,725
0,460
0,524
0,629
1,533
2,301
1,669
1,844
1,611
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Розраховано автором на основі формули 1.

2,029
2,576
2,221
2,250
1,999
1,618
1,146
1,515
1,500
1,447
1,179
1,372
1,204
1,315
1,342
3,077
3,441
3,173
3,233
2,625
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,901
0,969
0,929
0,913
0,888
1,390
1,142
1,333
1,404
1,232
1,199
1,447
1,230
1,273
1,365
0,979
1,140
1,242
0,988
0,898
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,937
3,458
3,131
3,727
3,120
0,914
0,647
0,635
0,636
0,754
2,680
2,162
2,103
2,764
2,811
0,400
0,444
0,410
0,461
0,382
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,010
0,945
0,891
0,823
0,863
2,238
2,813
3,666
4,526
5,432
1,138
1,135
1,198
1,171
1,088
1,391
1,260
1,074
0,964
0,901
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,779
1,789
1,828
1,841
1,865
1,364
1,443
1,485
1,501
1,516
1,399
1,440
1,421
1,365
1,387
1,862
1,926
2,030
2,111
2,153
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Беззаперечним лідером по самозабезпеченості свого населення овочами власного
виробництва є Херсонщина (в останні два роки рівень самозабезпечення у понад 4 рази
вищий, аніж загалом по Україні.) Високою вона є й у Миколаївській, Полтавській,
Черкаській, Чернівецькій та Волинській областях, найнижчою ж - у Івано-Франківській,
Донецькій та Київській областях.
Власними плодами та ягодами в розрахунку на 1-го жителя серед вітчизняних
регіонів найкраще забезпечені Хмельницька, Вінницька та Чернівецька області, адже їх
збір перевищував аналогічний по Україні майже втричі, а найгірше – Сумська, Київська та
Чернігівська області.
Самозабезпеченість регіону м’ясом (у живій вазі) власного виробництва протягом
2007-2011 рр. була найвищою у Черкаській та Волинській областях, а також АР Крим,
найнижчою ж – у Луганській, Донецькій та Одеській областях (майже половина від
аналогічного показника по Україні).
Щодо забезпеченості молоком власного виробництва, то серед регіонів України
лідирують Чернігівська, Вінницька, Полтавська, Хмельницька та Житомирська області
(рівень самозабезпеченості в 1,8-2,2 рази вищий, аніж в середньому по Україні).
Найнижча самозабезпеченість населення молоком у Донецькій, Київській та
Дніпропетровській областях – лише 31,1-41,4% від аналогічного показника по Україні.
На основі запропонованого вище методичного підходу нами було розраховано
інтегральні індекси самозабезпеченості населення регіонів України основними
сільськогосподарськими культурами та продуктами тваринництва (табл. 2).
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Таблиця 2

№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Інтегральні індекси самозабезпеченості населення регіонів основними
сільськогосподарськими продуктами
Регіон
Роки/рейтинг
2007 Р
2008
Р
2009
Р
2010
Р
2011

2
3
4
5
АР Крим
0,584 23 0,677
Вінницька
1,770 1
1,711
Волинська
1,434 4
1,492
Дніпропетровська 0,777 20 0,774
Донецька
0,476 25 0,488
Житомирська
1,191 11 1,172
Закарпатська
1,068 13 1,067
Запорізька
0,782 19 0,757
Івано-Франківська
0,908 18 0,899
Київська
0,593 22 0,609
Кіровоградська
1,354 8
1,073
Луганська
0,479 24 0,565
Львівська
1,004 16 1,007
Миколаївська
1,024 15 0,706
Одеська
0,947 17 0,585
Полтавська
1,417 5
1,580
Рівненська
1,356 7
1,322
Сумська
1,038 14 1,146
Тернопільська
1,115 12 1,224
Харківська
0,769 21 0,956
Херсонська
1,216 10 1,179
Хмельницька
1,599 2
1,736
Черкаська
1,573 3
1,470
Чернівецька
1,282 9
1,342
Чернігівська
1,410 6
1,587
Україна загалом
1,000
1,000
Розраховано автором на основі формули 2.

6
21
2
5
19
25
11
14
18
17
22
13
24
15
20
23
4
8
12
19
16
10
1
6
7
3

7
0,805
1,781
1,381
0,852
0,466
1,100
1,060
0,831
0,782
0,581
1,266
0,500
0,924
0,987
0,755
1,479
1,283
1,056
1,125
0,804
1,392
1,585
1,630
1,216
1,459
1,000

8
18
1
6
16
24
11
12
17
20
22
8
23
15
14
21
4
7
13
10
19
5
3
2
9
4

9
0,803
1,827
1,387
0,748
0,441
1,211
1,070
0,615
0,851
0,568
1,195
0,448
0,919
0,985
0,695
1,659
1,281
1,113
1,162
0,752
1,420
1,650
1,789
1,318
1,445
1,000

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

11
0,849
1,842
1,393
0,785
0,444
1,187
1,028
0,750
0,849
0,570
1,266
0,414
0,874
1,062
0,813
1,551
1,340
1,059
1,122
0,641
1,466
1,609
1,828
1,357
1,302
1,000

Р
12
18
1
6
20
24
11
15
21
17
23
10
25
16
13
19
4
8
14
12
22
5
3
2
7
9

Проведемо ранжування регіонів України за ступенем їх забезпеченості основними
видами сільськогосподарської продукції та продуктами тваринництва.
До першої групи віднесемо регіони, забезпеченість яких основними видами
сільськогосподарської продукції та продуктами тваринництва власного виробництва
переважає більш, аніж в 1,25 рази аналогічне середнє значення по Україні (регіони високої
самозабезпеченості).
До другої групи віднесено регіони, самозабезпеченість сільськогосподарською
продукцією та продуктами тваринництва яких коливається в межах від 0,75 до 1,25
порівняно з аналогічним показником по Україні (регіони середньої самозабезпеченості).
До останньої – третьої групи віднесено регіони, самозабезпеченість
сільськогосподарською продукцією та продуктами тваринництва яких є на чверть
нижчою, аніж в середньому по Україні (регіони низької самозабезпеченості).
Висновки. Результати проведеного інтегрального оцінювання показали, що
найвищий рівень самозабезпеченості основними видами сільськогосподарської продукції
та продуктами тваринництва мають Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Волинська,
Чернігівська та Рівненська області (інтегральний індекс самозабезпеченості яких протягом
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2007-2011 рр. коливався в межах від 1,302 до 1, 842. Наближаються до даної групи лідерів
Кіровоградська та Херсонська область, причому остання особливо активно. Якщо у
2008 р. самозабезпеченість Херсонської області була лише на 17,9% вищою, аніж загалом
по Україні, то в наступні роки вона стрімко зростала і у 2011 р. перевищила аналогічний
показник по Україні на 46,6%.
До регіонів з найнижчим рівнем самозабезпеченості
основними видами
сільськогосподарської продукції та продуктами тваринництва, як показали результати
дослідження, потрібно віднести Донецьку, Луганську та Київську області, адже
інтегральний індекс самозабезпеченості населення по них коливався і становив лише 41,460,9% від середнього по Україні. Однак варто зазначити, що на низький рейтинг
самозабезпеченості населення Київської області мав ваговий вплив такий суб’єктивний
чинник як наявність на її території найбільшого міста України, в тому числі й за
населенням – м. Києва. Окрім того, до даної групи регіонів в 2011 р. долучилась й
Харківська область – результативність самозабезпечення населення якої основними
видами сільськогосподарської продукції та продуктами тваринництва в останні роки
демонструвала тенденцію до зниження.
Решта ж регіонів увійшли до другої групи – рівень самозабезпечення населення
основними видами сільськогосподарської продукції та продуктами тваринництва яких був
близьким до аналогічного показника по Україні.
Запропонований методичний підхід мав би стати корисним інструментом при
формуванні інформаційно-аналітичного підгрунтя для державних органів влади різного
рівня, а саме в процесі прийняття управлінських рішень щодо підвищення продовольчої
безпеки регіону.
Анотація
Запропоновано
методичний
підхід
до
інтегрального
оцінювання
самозабезпеченості регіонів продукцією сільськогосподарського виробництва. На основі
апробаційних результатів здійснено ранжування вітчизняних регіонів за рівнем їх
самозабезпеченості основними видами сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: продовольча безпека, самозабезпеченість регіону, інтегральна
оцінка, індекс.
Аннотация
Предложен методический подход к интегральной оценке самообеспечения
регионов продукцией сельскохозяйственного производства. На основе апробационных
результатов проведено ранжирование отечественных регионов по уровню их
самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность региона,
интегральная оценка, индекс.
Annotation
We have offered a methodical approach to the integrated evaluating the self-sufficiency
of the regions of agricultural production. We have executed the ranking of local regions in terms
of their self-sufficiency of main types of agricultural products on base of the results of the
approbation.
Keywords: food security, self-sufficiency in the region, the integrated evaluation, index.
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УДК: 338.2

Левковська Т.В.

АНАЛІЗ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Об’єктивний характер пріоритетного розвитку
текстильного секторів економіки України визначається природно-кліматичними, історикокультурними та соціально-економічними умовами. Втім, незважаючи на значну увагу до
проблем розвитку аграрної сфери з боку держави і науковців, сільськогосподарське
виробництво текстильної сировини сьогодні знаходиться в занепаді, що спричиняє кризові
явища у виробництві текстилю та суміжних галузях. Недостатня глибина вивчення
проблем та необхідність пошуку ефективних шляхів їх розв’язання зумовили актуальність
теми і постановку завдання наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвитку сировинної бази текстильної
промисловості України присвячено багато праць економістів, зокрема: Айзенштейн Е.М.,
Бенюк Н.В., Бухонська Н.Б., Джуринский Н.И., Швороб Г.М. та багатьох ін. Проте
недостатньо дослідженими залишаються проблеми функціонування галузі в сучасних
ринкових умовах та заходи, необхідні для її відродження.
Постановка завдання. Мета статті – здійснити економічну оцінку основних
тенденцій розвитку сировинної бази текстильної промисловості України та окреслити
напрями відродження галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Текстильна промисловість
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використовує широкий спектр натуральних волокон, таких як бавовна, льон, пенька,
кенаф, джут, вовна, пух, шовк-сирець та інші, а також хімічні волокна. Традиційними
видами натуральної текстильної сировини для України є вовна і льон. Виробництво інших
видів натуральної текстильної сировини не має широкого розповсюдження на території
України, що пояснюється несприятливими природно-кліматичними умовами.
У текстильному виробництві сировина має ключове значення, бо вона виявляє
вирішальне значення на економіку текстильного виробництва. Розвиток текстильної
промисловості нерозривно пов'язаний з розвитком сировинних ресурсів. Кількість
вихідної сировини впливає на характер та режим виробничого процесу, ступінь
використання виробничих потужностей, техніко-економічні показники діяльності
промислових підприємств.
У структурі витрат на виробництво текстильної продукції найбільшу частку займає
саме сировина та матеріали. У собівартості пряжі частка сировини складає близько 60%,
що свідчить про високу матеріаломісткість текстильного виробництва. Отже, у
виробництві текстильної продукції вирішальну роль має наявність та стан сировинної
бази. Основними постачальниками сировини для текстильної промисловості є сільське
господарство та хімічна промисловість. Сільськогосподарську сировину для текстильної
промисловості поділяють на сировину рослинного та тваринного походження.
Оскільки сільське господарство має інертність та повільно реагує на зміни у
промисловості, то для забезпечення розширеного відтворення необхідно, щоб розвиток
сировинної бази випереджав розвиток промисловості.
Треба зазначити, що у кожній галузі текстильного виробництва переробляється
сировина декількох видів, а бавовну та хімічні волокна використовують у всіх галузях
текстильної промисловості.
Протягом багатьох десятиліть Україна традиційно була одним з найбільших
світових виробників й експортерів льоноволокна й продукції льонопереробки. На початку
90-х років середньорічна площа посівів льону складала 162,7 тисяч гектарів, більш ніж на
100 тисячах гектарів застосовувалась інтенсивна технологія вирощування льону-довгунця.
Валовий збір волокна та насіння складав, відповідно, 106,5 і 46,5 тисяч тонн,
врожайність волокна становила 9,5 центнерів, насіння – 2,9 центнерів з одного гектара.
Значною мірою цьому сприяла державна підтримка галузі. До 1991 року здійснювались
державні дотації сільгосппідприємствам до 40-45% виробничих витрат, існувала система
доплат за реалізацію льонотрести у відповідні календарні строки. Рентабельність
виробництва насіння льону в цілому по Україні складала 144-150%, трести – 132-146% [1,
с. 56].
Була створена ціла мережа льонозаводів і льононасіннєвих станцій
(47 льонозаводів й 21 станція). Розвиток одержала текстильна промисловість, що працює
на льоноволокні. Великі льонокомбінати були побудовані в м. Житомир і м. Рівне. На
льоні працювали Кіровоградська фабрика кручених виробів, Одеська фабрика технічних
тканин, Харківський канатний завод, багато інших підприємств.
Лляний комплекс був забезпечений кадрами висококваліфікованих фахівців,
механізаторів, дослідників, професійних робітників. Наукова база поєднувала кілька
науково-дослідних інститутів, лабораторій і підприємств, що вирішували широкий спектр
завдань по науково-технічному забезпеченню галузі від технологій виробництва й
переробки льону, створення сортів, засобів механізації, розробки прогнозів до
практичного освоєння наукових досягнень.
В 1995 році відбувся стрімкий обвал льонопромисловості. Найбільш прибуткова
культура Українського Полісся й Прикарпаття (займаючи 6-8% у структурі посівів, льон
давав до 70% грошових доходів рослинництва), де невеликі можливості для одержання
сталих врожаїв зернових й інших культур, льон для більшості аграрних господарств став
збитковим. В 1995-2001 роках лляний комплекс виявився в складній соціальноекономічній ситуації, для якої характерні нестійкість виробничо-господарських зв'язків,
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відсутність кредитних ресурсів і дотацій з боку державного й обласних бюджетів.
Створилося замкнуте коло неплатежів. У гіршому положенні в ланцюжку "полеспоживач" виявилися сільськогосподарські підприємства, що втратили інтерес до
вирощування льону. Посівні площі льону-довгунця до 2000 року знизилися до 15 тисяч
гектарів, врожайність волокна впала до 2 центнерів із гектара, у лляних сівозмінах
створився негативний баланс живильних речовин. Через недолік хімічних засобів захисту,
без яких неможливе вирощування льону, різко впала якість льонотрести й одержуваного з
неї льоноволокна, валовий збір якого ледве сягав 5 тисяч тонн. Виробництво насіння
льону скоротилося до рівня нижче внутрішніх потреб України, насіннєвий фонд льону був
практично втрачений. У непридатність прийшла значна частина спеціалізованої
льонотехніки.
За часів незалежності відбулося значне зменшення виробництва льонопродукції в
усіх регіонах. Значно скоротилися посівні площі льону, зменшився обсяг заготівлі волокна
і насіння, суттєво зменшилася врожайність. Відсутність сировини й оборотних коштів
наблизило практично всі підприємства первинної переробки льону до межі економічної
стійкості, за яким почався неконтрольований процес їхнього розпаду й самоліквідації.
Незважаючи на відносну стабілізацію в останні роки (в 2005-2008 роках посівні
площі льону становили 25-30 тисяч гектарів, річні обсяги виробництва льоноволокна 1518 тисяч тонн) український лляний комплекс має величезну кількість проблем: незначну
площу посіву льону-довгунця та практично повну відсутність посівів льону-кудряшу,
малу кількість вітчизняного насіння при високій вартості імпортного, невисоку
врожайність, низьку якість сировини, застаріле обладнання на льонопереробних
підприємствах, низькоефективні технології, що дозволяють одержувати незначну
кількість тіпаного льону, вкрай невисокий відсоток використання наявних площ (до 20%),
відсутність національних технологій по подальшій глибокій переробці льоносировини
(зокрема, котонізації льоноволокна), відсутність інновацій та дуже малий обсяг інвестицій
як в промисловому, так і в аграрному секторі льоновиробництва, відсутність стандартів на
льонопродукцію.
Загальний стан лляного комплексу України - однієї з найбільш рентабельних
галузей економіки в країнах з розвинутою текстильною промисловістю - можна
характеризувати на даний час як післякризовий та такий, що потребує цільової державної
підтримки [2, с. 33].
Для задоволення щорічної потреби текстильної галузі необхідно більше 20 тис. т
льоноволокна. Сьогодні задовольняється лише третина цього попиту, тому гостро постає
питання розвитку льонарства та забезпечення сировиною текстильних підприємств [3,
с. 62].
Відродження й розвиток виробництва льону вимагає реалізації заходів щодо
вдосконалювання інноваційної та інвестиційної політики, а також системи керування
галуззю, відновлення фінансово-господарських зв'язків у ланцюжку "поле - льонозавод промислове підприємство". Рішення комплексу проблем у льонарстві можливо тільки
програмно-цільовим методом при активній державній підтримці, для чого була
розроблена Концепція Загальнодержавної інноваційної програми відродження та
розвитку льняної промисловості України на 2006-2010 роки.
Розроблена на її основі загальнодержавна цільова програма має передбачати
збільшення виробництва льону за рахунок створення матеріально-технічної бази лляного
комплексу, оснащення сільськогосподарських виробників високопродуктивним насінням,
необхідним набором техніки й засобами механізації для вирощування, збирання й
післязбиральної обробки льону, забезпечення добривами й засобами захисту рослин,
освоєння й тиражування сучасних технологій виробництва льоноволокна, створення та
інноваційне впровадження національних технологій виробництва модифікованого
льоноволокна - котоніну й продукції з нього, розширення сфери використання
льоносировини, створення завершених технологічних ланцюжків “поле – льонозавод –
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промислове підприємство”, міри державної підтримки льонарства, науковий супровід
вказаної програми.
Заходи державної підтримки по укріпленню матеріально-технічної бази аграрного
сектору зони льоносіяння мають забезпечити щорічний обсяг вирощування льонудовгунця на площі не менше 100 тисяч гектарів при врожайності льоноволокна та насіння,
відповідно, до 7-9 центнерів та 4-5 центнерів з одного гектара. Запланований об'єм
виробництва льоноволокна становитиме 62-65 тисяч тонн, в тому числі довгого волокна
до 31-32,5 тисяч тонн на рік [4, с. 7].
Впровадження технології котонізації льоноволокна дозволить підвищити обсяг
доброякісного льоноволокна та забезпечить додатковий випуск тканин на
льонокомбінатах до 3,4 мільйонів погонних метрів, на суму 33-35 мільйони гривень.
Економічний ефект на 1 кілограм пряжі при заміні імпортного поліефірного волокна на
вітчизняне льоноволокно складає 3,74 гривні, від впровадження нових видів
напіввовняної пряжі становитиме 6 мільйонів гривень, від оснащення однієї прядильної
машини вітчизняними пристроями для виготовлення лляної пряжі з використанням
еластомірних ниток 21,7 тисячі гривень. Крім цього, збільшиться кількість робочих місць
на підприємствах - виробниках спеціального обладнання.
З урахуванням стабілізації і подальшого розвитку лляного комплексу
прогнозується збільшення виробництва льоносировини та виготовлення з неї готової
продукції у п'ять-шість разів, а якість льонопродукції буде відповідати європейським
вимогам і світовим стандартам. Збалансоване виробництво льоносировини та готової
продукції з льону можливе за умови функціонування ринку льонопродукції, в основу
створення якого буде покладено принципи координації при формуванні і розвитку,
перехід на виробництво льонопродукції із заданими параметрами, збалансування інтересів
виробників сировини, готової продукції, споживачів та інших суб'єктів ринку.
Реалізація основних напрямів розвитку аграрного сектору лляної галузі дозволить:
- збільшити посівні площі льону-довгунця до 100 тисяч гектарів;
- довести обсяг виробництва льоноволокна до 62-65 тисяч тонн, у тому числі
тіпаного льону до 31-32,5 тисяч тонн;
- забезпечити щорічний обсяг виробництва насіння льону-довгунця високих
репродукцій на рівні 50 тисяч тонн;
- забезпечити стабільність у роботі сільськогосподарських підприємств;
- освоїти технології вирощування льону-кудряшу на площі щонайменше 50 тисяч
гектарів у різних регіонах України;
- зберегти наявні, відновити й створити нові виробничі потужності по
виробництву льоносировини та випуску готової лляної продукції;
- відновити близько 150 тисяч і створити більше 50 тисяч нових робочих місць,
насамперед, у найбільше економічно складних регіонах.
Прийняття відповідних стандартів на льоносировину й готову льонопродукцію та
їх гармонізація з міжнародними нормами підвищить якість продукції, її
конкурентоспроможність на зовнішніх ринках та забезпечить укріплення експортного
потенціалу держави.
Бавовна – найважливіший вид текстильної сировини. На її частку припадає
половина загальної кількості світового виробництва текстильних волокон і приблизно
70% з кількості натуральних.
Сьогодні 90% бавовняного волокна виробляється у Північній півкулі. Обсяг
виробництва бавовняного волокна залишається сталим на рівні близько 20 млн. т, з
незначними коливаннями. Основними виробниками бавовни в світі є Китай та США [6,
с. 63].
Враховуючи суттєву роль підприємств бавовняної промисловості у формуванні
бюджетів регіонів та держави, економічний потенціал цих підприємств та необхідність
вирішення соціальних проблем, гостро постає питання щодо забезпечення вітчизняних
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виробників бавовняною сировиною.
На Україні бавовна не вирощується у промислових цілях, це пов’язано з
кліматичною зоною, що не підходить для вирощування бавовни. Відсутність у
підприємств бавовняної промисловості України вітчизняної сировинної бази складає
найважливішу проблему їх розвитку. Тому бавовна для українців — біржовий товар.
Українські текстильники, і російські також, купують її за світовими цінами. Усі
перебувають у приблизно рівних умовах і грають за одними правилами. У 2007 році
колишні союзні республіки почали різко піднімати ціни на бавовну, тому Україна почала
закуповувати сировину в інших країнах. Зараз Україна відпрацьовує постачання з
Америки [9, с. 26].
Україна свого часу була транспортним коридором з перевалювання бавовни. Зараз
в Іллічівську перевалюють 100-150 тис. т цього продукту на рік. А коли портовики
почнуть приймати по мільйону тонн і більше, в Україні буде стільки бавовни, скільки
треба внутрішнім виробникам. Річ у тому, що контейнер має бути наповнений бавовною
від одного виробника. Тому в Іллічівську скупчуватимуться так звані некорабельні партії.
А для українського виробництва немає різниці від якого виробника, з якої країни
переробляти бавовну, головним є тільки якість сировини. Минулого сезону ціна на
бавовну була дуже високою, а Україна її купувала на $150-250 дешевше біржової ціни.
Є ще один вихід із цього скрутного становища. Існують перспективи вирощування
бавовни у Херсонській області, фактично – відродження цього напрямку сільського
господарства, який був розвинений в регіоні за радянських часів, але згодом, на жаль, був
забутий. Вчені-технологи позитивно оцінюють ці заходи і вважають, що це надасть змогу
українським текстильним підприємствам позбавитися сировинної залежності [7, с. 187].
Зараз технологія вирощування бавовни суттєво змінилась, і на херсонських землях
є можливість отримувати 15-25 центнерів з гектару. До цієї ініціативи приєднуються
Одеська область, Крим тощо – бажаючих чимало. До того ж, на Херсонщині мешкає
багато людей, які знайомі із процесом вирощування бавовни, мають досвід. Україна має
відроджувати цей напрямок – особливо це важливо в рамках програми відновлення легкої
промисловості.
Сьогодні Україна купує бавовну по 2 тисячі доларів за тонну. Вирощування власної
обійдеться у 600-700 доларів за тонну, причому, вона буде не гіршою за ту, яку Україна
імпортує .
Крім цього, бавовна – це не тільки сировина для тканини, це олія, жмих для
годування худоби та чимало інших продуктів.
Буде досить доцільно підтримати бавовняну промисловість України. Відродження і
розвиток бавовняних підприємств України повинні стати стратегічним завданням
держави.
Вовна є одним з найдавніших і найцінніших текстильних матеріалів. За багатьма
своїми неперевершеними властивостями вовна є унікальним волокном. Здатність
утримувати тепло і вологу, висока міцність, гігієнічність, легкість і хороша
технологічність виводить її поза конкуренцією до бавовни, льону і всіх штучних та
синтетичних волокон. Частка вовни в структурі світового виробництва текстильних
волокон за даними ІВТО і ФАО складає менше 3% [8, с.71].
В Україні в період економічної нестабільності, зумовленої зміною в аграрному
секторі форм власності на засоби виробництва та повільним ходом реформ, інфляцією та
різким зростанням цін на енергетичні ресурси й матеріально-технічні засоби, ситуація в
галузі вівчарства різко погіршилася, що призвело до різкого скорочення вівцепоголів’я та
різкого зниження продуктивності овець як у товарних, так і в племінних господарствах.
Так, якщо у 1990р. в Україні нараховувалось 8419 тис. голів овець та кіз (у тому числі
вівці 7896 тис.голів), то вже у 2000р. поголів’я скоротилося в 4,5 рази і складало
1875 тис.голів при збереженні тенденції до скорочення поголів’я у 2012р. до 1748 тис.
голів (рис. 1).
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Рис. 1. Поголів’я овець та кіз в Україні, тис. голів
Попит на вовняні тканини і товари вітчизняного виробництва зростає, незважаючи
на їх високу вартість порівняно із імпортними тканинами і товарами, якими насичено
ринок. Ціни на вітчизняні тканини, наприклад, у 2-3 рази вищі ринкових цін на імпортні
тканини. Саме цей чинник, а також низька купівельна здатність населення гальмують
швидку реалізацію вовняної продукції. На даному етапі зниження цін є важливим важелем
прискорення товарно-грошового обігу і, відповідно, інтенсифікації вовняного
виробництва.
Відновлення та подальший розвиток вовняної промисловості нині є актуальним
завданням, яке зумовлюється як економічними, так і соціальними проблемами. У
економічному плані вирішення цього завдання дасть змогу зробити істотний внесок у
розвиток власного виробництва, покриття дефіциту бавовни, захист внутрішнього ринку і
підвищення конкурентоспроможності шерстяного виробництва, підвищення рівня
зайнятості населення та ін.; а в соціальному – задовольнити зростаючи потреби населення
у шерстяних виробах.
Темпи розвитку вовняної промисловості у перспективі, насамперед
визначатимуться станом сировинної бази. Саме сировинна база стане вирішальним
чинником, від якого залежатиме обсяг виробництва і якість шерстяних тканин та виробів з
них.
Стан сировинної бази характеризується двома чинниками: з одного боку, обсягами
виробництва вовни, а з іншого, рівнем технології первинної її обробки. За останнє
десятиріччя сировинна база вовняної промисловості України суттєво змінилась.
Виробництво вовни з року в рік різко зменшується. Про це свідчить аналіз виробництва
вовни у південних областях й в цілому по Україні (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зміни обсягів виробництва вовни у південних областях України та АР Крим, т
2012р. 2012р.
Рік
Область
у % до у % до
1990 2000 2005 2009 2010 2011
2012 1990р. 2011р.
Херсонська
4438
270
143
186
183
164
143
3,22
87,20
Миколаївська 1660
99
64
120
102
95
95
5,72
100,00
Одеська
2941 1181 1443 1452 1456 1454
1431
48,66
98,42
АР Крим
4237
603
606
1334 1428 1167
1066
25,16
91,35
Всього
13276 2153 2256 3092 3169 2880
2735
20,60
94,97
Питома вага
44,54 63,32 70,61 75,21 75,60 74,28 73,82
в Україні, %
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Як можемо побачити, у південних областях, які традиційно належать до основних
постачальників вовни, обсяг її виробництва за останні 22 роки скоротився: у Херсонській
області в 31 раз, Миколаївській – 17,5, Одеській – 2,1, АР Крим – 4 разів.
В цілому, як свідчать дані таблиці, обсяг виробництва вовни в основних південних
постачальників у 2012 році становив лише 20,6% від обсягу її виробництва у 1990 році.
При цьому характерно, що виробництво вовни різко знижується навіть у провідних
вівчарських господарствах. Такий же стан по даній галузі склався по всій Україні.
Вивчення динаміки зміни обсягів виробництва вовни в Україні за роки
незалежності показало, що в Україні у вказаний період скоротилось виробництво немитої
вовни з 29,8 до 3,4 тис. т, тобто в 8,7 разів. Треба зауважити, що питома вага її у
приватному секторі неухильно зростає.
В цілому потреба у вовні в Україні нині далеко не задовольняється. Стан
посилюється через невідповідальність закупівельних цін на вовну та витратами на її
виробництво (табл. 2).
Таблиця 2
Середні значення по Україні повної собівартості та цін реалізації 1 ц вовни, а також
рентабельність її виробництва
Рік
Показник
2007
2008
2009
2010
2011
Повна собівартість
1 ц вовни, грн.
1877,4
1655,91
1700,42
2207,6
2354,14
Ціна реалізації 1 ц
вовни, грн.
364,4
418,7
349,59
393,43
692,79
Рентабельність
(збитковість)
виробництва вовни,
%
-80,6
-74,7
-79,4
-82,2
-70,6
Як видно з даних таблиці, повна собівартість 1 ц виробництва вовни значно
перебільшує ціну її реалізації, внаслідок чого збитковість вівчарських господарств з року
у рік посилюється.
Стан, що утворився у сфері виробництва вовни призвів до гострого її дефіциту в
Україні й може спричинити повну втрату сировинної бази. Тому реалізація розроблених в
областях програм щодо збільшення обсягів виробництва вовни стає у ряд найважливіших
загальнодержавних завдань.
Основною умовою конкурентоспроможного виробництва та регулювання ринку
вовни в Україні є наявність дієвої політики активного втручання за допомогою ринкової
політики цін, пільгового кредитування та оподаткування, які забезпечують покриття
витрат на виробництва і нормативну рентабельність.
Перші кроки втручання держави у відпрацювання механізму регулювання ринку
вовни економічними методами зроблені і регламентуються відповідною Урядовою
постановою – Постановка КМУ №1760 від 16.11.2005р. «Про заходи щодо розвитку та
державної підтримки вівчарства на 2005-2012рр.». Розроблена у Програмі схема і
механізм державної підтримки власного товаровиробника ґрунтується на державному
замовленні 1000т вовни (50% виробленої в зоні Степу) для забезпечення спецспоживачів
сировиною на речове майно з відшкодування різниці між регульованими та діючими
цінами на квотовану продукцію, на впровадження нових технологій з первинної
поглибленої переробки, залучення інноваційних коштів.
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи все вище зазначене, необхідно
сказати, що дійсно текстильна галузь України знаходиться в кризовому стані, але існують
шляхи їх вирішення, основними з них є:
- відродження вітчизняної сировинної бази текстильної промисловості;
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- зміна структурної схеми первинної і поглибленої переробки вовни в готові
вироби безпосередньо товаровиробниками;
- зниження собівартості продукції за рахунок використання у виробництві
ресурсо- і енергозберігаючих технологій тощо.
- державна підтримка сировинної бази текстильної промисловості України;
- відновлення фінансово-господарських зв'язків у ланцюжку "поле - льонозавод промислове підприємство";
- максимальне імпортозаміщення бавовни з метою максимального задоволення
внутрішніх споживчих потреб;
- створення культурних пасовищ для овець, поліпшення умов утримання,
особливо у стійловий період;
- розвиток внутрішнього споживчого ринку;
- залучення іноземних інвестицій для забезпечення галузі сучасним
устаткуванням.
Анотація
У статті розкрито особливості функціонування сировинної бази текстильної галузі
на сучасному етапі розвитку економіки, роль і значення оптимізації державної підтримки
для сировинного комплексу текстильної промисловості України.
Ключові слова: сировинний комплекс, текстильна промисловість, лляний
комплекс, бавовняна промисловість, вовняна промисловість.
Аннотация
Статья раскрывает особенности сырья текстильной промышленности на нынешнем
этапе экономического развития, роль и важность государственной поддержки для
оптимизации текстильной промышленности Украины.
Ключевые слова: сырьевой комплекс, текстильная промышленность, льняной
комплекс, хлопковая промышленность
Summary
Article reveals the features of the raw materials of the textile industry at the current stage
of economic development, the role and importance of Government support for the optimization
of the textile industry of Ukraine.
Keywords: raw materials, textiles, linen, cotton industry
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Кузькіна Т.В.
КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Постановка проблеми. Теоретичні дослідження в області, яка в подальшому
отримала назву «маркетинг» проводились задовго до появи самого напряму. Так,
американським підприємцем С. Маккорніком вперше були розглянуті інструменти
дослідження ринку й здійснений аналіз ринків. Але як самостійне економічне поняття
«маркетинг» з'явилося на початку ХХ століття, хоча різні форми комерційної діяльності й
намагання їх дослідити та описати, безумовно, існували задовго до появи маркетингу. На
початку ХХ століття в університетах США стали експериментально викладатися короткі
курси маркетингу. Ці курси мали описовий характер й містили основні прийоми
діяльності збуту промислових фірм. Популярність курсу росла і з часом він став
складовою частиною програми підготовки майбутніх бізнесменів у провідних
американських університетах.
В 1926 році було засновано Американську асоціацію маркетингу, і на базі названої
організації була створена Американська асоціація маркетингу (American Marketing
Association - AMA). ААМ є найбільшою організацією такого роду й координує роботу
багатьох асоціацій маркетингу.
Найбільшою й найавторитетнішою маркетинговою організацією, діяльність якої
носить міжнародний характер, є Європейська асоціація громадської думки та
маркетингових досліджень.
Незважаючи на різноманітність трактування маркетингу за кордоном і в нашій
державі, не підлягає сумніву факт розвитку маркетингу й маркетингових концепцій.
Аналіз еволюції концепцій маркетингу та його окремих етапів дозволяє пояснити
багатоманітність існуючих підходів.
Формування завдання дослідження. Аналіз політичного маркетингу як різновиду
некомерційного маркетингу, діяльність, спрямована на створення, підтримання чи зміну
поведінки людей щодо конкретних політичних лідерів, організацій, ідей громадського
значення. Вдале застосування прийомів маркетингу в політиці дозволяє досягти
популярності, перемогти на виборах і утриматись на вершині політичного олімпу.
Аналаз останніх досліджень. Етапи еволюції концепцій маркетингу відображені в
працях таких відомих зарубіжних науковців, як С. Хеннеберг, Р. Ланч, Б. Ньюмен, Д. Рінг,
Дж. Ліз- Маршмент, М. Скаммелл, Ф. Котлер, К. Кокнер, Е. Даунс, Р. Емерсон, Д. Гаскі,
С. Джевонс, Т. Левітт.
Такі російські дослідники, як Е. Голубков, Н. Капустіна, Г. Абрамішвілі, Е.
Михайлова, І. Недяк, С. Пшизова, О. Третьяк також здійснили вагомий внесок у розвиток
концепцій політичного маркетингу.
В українській політологічній думці політичний маркетинг робить перші кроки в
своєму розвитку. До науковців, які займаються даною проблематикою в Україні, слід
віднести В. Бебика, В. Королька, В. Полторака, С. Шубіна, В. Горбатенка, В. Корнієнко.
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Виклад основного матеріалу дослідження. В концепціях маркетингу
відображається розвиток маркетингової думки. За період свого розвитку комерційний
маркетинг пройшов довгий та складний шлях, розробивши п'ять базових концепцій
(орієнтація на виробництво - орієнтація на товар - орієнтація на продаж - орієнтація на
потреби споживачів та орієнтація на потреби суспільства та споживачів), які з часом
успішно були перенесені на політичну сферу.
Аналізуючи еволюцію розвитку маркетингу, Ф. Котлер виділяє наступні етапи:
маркетинг стає рівнозначною функцією поряд з управлінням виробництвом, фінансами,
персоналом; відбувається зростання ролі маркетингу; маркетинг виростає в одну із
базових функцію; споживач стає контролюючою ланкою й направляє розвиток функцій
маркетингу; споживач виступає контролюючою функцією, а маркетинг стає інтегруючим
центром (ядром) між споживачем та виробником [1].
Д. Рінг запропонував модель фаз розвитку політичного маркетингу, яка
акумулювала в собі теоретичні розробки
політичних маркетологів, тим самим
відображаючи еволюцію розвитку комерційного маркетингу.
Перша фаза розвитку політичного маркетингу пов'язана з масовою пропагандою й
застосуванням технологій інтенсивного просування, продажу політичного товару й
паблісіті. Політичні партії та політичні лідери орієнтувались на вдосконалення свого
товару (програми, ідеології, іміджу і т. п.), а не на комплексну складову своєї діяльності.
Користуючись термінологією Ф. Котлера, цю стратегію поведінки названо як «концепція
орієнтації на товар».
Другим етапом є фаза, яка пов'язана з розвитком методів та практики проведення
опитування громадської думки й завоювання ЗМІ статусу впливового електорального
актора. Ця фаза відповідає маркетинговій концепції інтенсифікації комерційних послуг,
або її ще називають «концепцією орієнтації на продаж товару». На цьому етапі політичні
партії й лідери зосереджували увагу на своїй внутрішній орієнтації, а їх поведінка була
направлена на позицію - «зсередини на зовні». На цій фазі стратегії всіх політичних
акторів направлені на пошук ефективних способів продажу свого політичного продукту.
Третя, остання фаза, означає перехід політичного маркетингу на нову стадію
розвитку й розкриває політичний продукт в найширшому розумінні, де враховуються всі
аспекти поведінки політичних акторів. Стратегія політичної партії чи лідера направлена
на виявлення потреб ключових адресних груп виборців, тобто акцент робиться на стратегії
- «ззовні всередину». Такий продукт створюється з урахуванням потреб адресних груп
виборців [2].
Концепція політичного маркетингу виходить з того, що в умовах деідеологізації й
раціоналізації політичної поведінки більше шансів на успіх має та партія, яка акцентує
увагу «саме на конкурентному обслуговуванні виборців» , пропонуючи більш ефективні
способи задоволення їх потреб з позицій самих виборців. В таких умовах політичний
продукт пропонується виборцям як інструмент для вирішення їх проблем.
Політична партія, яка керується концепцією маркетингу, повинна зосереджувати
свою увагу на: по-перше - утриманні своїх членів, по-друге - вмінні «притягувати»
прихильників; по-третє - приваблювати нових членів.
Концепція політичного маркетингу в сучасних умовах розвивається й
підлаштовується під особливості політичного ринку: застосовуючи сучасні «гнучкі
стратегії», які враховують «як внутрішні можливості розвитку організацій, так і «жорсткі»
- зовнішні обмежувальні чинники».
В розвинутих демократіях існує криза легітимності, яка, на думку політичних
маркетологів, в сучасних умовах розвитку суспільства підвищує вартість трансакцій, тому
головною проблемою соціетального маркетингу стає концепт довіри. Фундаторами цього
концепту вважаються П. Бурд'є, Дж. Коулмена, Р. Патнем, Ф. Фукуяму.
Дослідження політичної довіри підводять нас до необхідності детального аналізу
проблеми ідентичності, й особливо національної.
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Сьогодні цей концепт є особливо важливим й набуває значення структурно
утворюючого елементу політичного процесу, тому «виробництво довіри» є
найважливішим завданням як комерційного, так і політично маркетингу в ХХІ столітті.
Україна, а також інші країни з перехідною економікою, належать до суспільств, де
всі зв'язки - як традиційні, так і ті, що формуються, - гранично зруйновані. Ми далекі від
того моменту, коли в українському суспільстві сформується атмосфера довіри, близька до
тієї, яка існує в розвинених демократіях.
Формування довіри до України знаходиться усередині самої України. Це процес
не миттєвий, і в нього повинні бути включені дії, кожна з яких може стати основою для
реалізації масштабної комунікативної акції державного масштабу, реалізація якого
потребує чималих коштів.
В контексті виробництва довіри фахівці особливу увагу приділяють так званим
«м'яким перемінним», тобто символічному характеру політичного продукту й політичного
обміну.
Висновки. «Соціальна ринкова парадигма висуває на перший план такі фактори:
по-перше, ринкові інституції не є формами спонтанного порядку, адже це артефакти
людства, плоди юридичної майстерності й політичного втручання... По-друге - ринкові
інститути повинні бути доповнені іншими інститутами й формами суспільної політики...
По-третє, ринки, які не витримують навантаження національної культури, яка лежить в їх
основі, не будуть ні законними, ні стабільними. Отже, дослідники політичного маркетингу
вважають, що політичні інститути й цінності невіддільні від звичаїв й образу життя
суспільства. Крім того, маркетинговий концепт довгострокових довірчих відносин
повинен базуватися на розумінні основ громадянського суспільства. Для українського
суспільства проблема довіри супроводжується напруженістю відносин між гілками влади,
між владою та суспільством, в результатів чого ми спостерігаємо кризу легітимності
влади й падіння ефективності політичної системи. Для українського політичного ринку
концепція соціально відповідального маркетингу має перспективне направлення як для
теорії, так і практики розвитку політичного маркетингу.
Анотація
В статті йдеться про сучасні концептуальні підходи до політичного маркетингу.
Розглядається еволюція теорій політичного маркетингу, а також аналізуються новітні
теорії, які на практиці застосовуються в сучасних умовах розвитку суспільства.
Ключові слова: маркетингова парадигма, політичний попит, політичний продукт,
потреби, запити, політична довіра, соціетальний маркетинг.
Аннотация
В статье идет речь о современных концептуальных подходах к политическому
маркетингу. Рассматривается эволюция развития теорий политического маркетинга, а
также анализируются теории, которые развиваются и применяются в современных
условиях развития общества.
Ключевые слова: маркетинговая парадигма, политические предложения,
политический продукт, политическое доверие,с оциетальный маркетинг.
Annotation
In the article the question is about modern conceptual approaches to the political
marketing. The evolution of development of theories of the political marketing is examined, and
also various theories which develop and used in modern terms are analysed.
Keywords: мarket paradigm, positions of combination, political product, human wants,
human demands.
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Казаков С.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
ПІДПРИЄМСТВ АПК
Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин всередині і між
підприємствами особливо важливе значення має досягнення оптимального розвитку і
підвищення ефективності як всієї економіки країни, так і кожної галузі, підприємства
окремо. Оскільки лише на цій основі можуть бути досягнуті підвищення добробуту
народу й економічної могутності держави.
Використання логістичних систем в економіці пов'язано з одержанням 20-30%
валового національного продукту провідних ринкових держав. Впровадження логістичних
форм і методів управління дозволяє практично ліквідувати або значно скоротити всі види
запасів матеріальних ресурсів у сферах виробництва і обертання продукції, знизити
собівартість.
Стан вивчення проблеми. Питання функціонування логістичних систем і
розвитку транспортної логістики досліджуються такими вченими, як Б.Анікін,
Д.Бауерсокс, А.Гаджинський, О.Глогусь, Є.Голіков, А.Кальченко, Д.Клос, Є.Крикавський,
Е.Мате, Л.Міротін, Ю.Неруш, В.Ніколайчук, М.Окландер, Ю.Пономарьова, О.Семененко,
В.Сергеєв, І.Смирнов, В.Стаханов, И.Ташбаєв, Д. Тіскьє, В.Українцев, Н.Чухрай та ін.
Організаційно-економічним аспектам транспортного забезпечення підприємств АПК
присвячені наукові праці Є.Бузовського, В. Василенка, В.Гобермана, Л.Зайончика, В.Ема,
Л.Кормакова, В.Котелянця, О. Пилипченка, М.Пугачова та ін. Разом з тим необхідність
вивчення проблем обґрунтування напрямків розвитку логістичних систем підприємств
АПК вимагає відповідного наукового забезпечення. Це й обумовило вибір теми
дослідження.
Завдання і методика досліджень. Метою дослідження є теоретичне узагальнення
проблем формування оптимальних логістичних систем підприємств АПК, розробка
наукового обґрунтування та рекомендацій щодо удосконалення управління транспортнологістичними системами підприємств АПК. Теоретико-методологічною основою
дослідження є базові положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних
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вчених з проблем транспортної логістики та транспортного забезпечення підприємств
АПК.
Результати досліджень. Переважна більшість видів продукції, виробленої
сільськогосподарськими підприємствами, перш ніж бути відправленою до споживача,
підлягає переробці. Функцію переробки, а, отже, і виробництва в АПК виконують
підприємства харчової і переробної промисловості. Для нормального функціонування
основних виробничих підприємств АПК необхідна виробнича інфраструктура, що
забезпечує виконання виробничих функцій підприємств: енергетика, водопостачання,
матеріально-технічне забезпечення, дорожні комунікації, інформаційні мережі, торгівля і
т.п.
Ринкове середовище спричинило об'єктивну необхідність зміни виробничої
структури, переорієнтування напрямків матеріальних, грошових і інформаційних потоків,
що вимагає оцінки їхньої ефективності.
Відзначені вище особливості визначають темпи розвитку і трансформації основних
елементів інфраструктури продовольчого ринку, що виявляються в наступному:
- у скороченні числа підприємств по переробці сільськогосподарської продукції і
виготовленню харчових товарів, збільшенні розмірів середнього підприємства галузі;
- у посиленні спеціалізації переробних підприємств і розвитку диверсифікованих
фірм;
- у появі багатогалузевих компаній, розширенні процесів утворення конгломератів,
злиттів і придбань діючих підприємств галузі;
- у появі і посиленні позицій транснаціональних харчових компаній, поширенні
глобальних товарних марок, збільшенні іноземних інвестицій у харчову промисловість.
Даючи загальне визначення поняттю інфраструктура продовольчого ринку можна
констатувати, що вона являє собою сукупність переробних і допоміжних підгалузей і
засобів, що забезпечують продовольче постачання і динаміку ринкових процесів –
купівлю-продаж, взаємодію учасників товароруху і їхніх комунікацій.
Визначаючи роль і етапність інфраструктури можна бачити як матеріальний потік,
рухаючись від первинного джерела сировини через ланцюг виробничих, транспортних і
посередницьких ланок до кінцевого споживача, постійно збільшується у вартості.
Попит на продукцію АПК росте швидше, ніж формується вітчизняна пропозиція.
При цьому необхідно відзначити, що в міру розвитку ринку потреби і очікування
споживачів все більше диференціюються. Одне з головних вимог до продукції АПК стабільність якості. Для виробників це означає дроблення ринкових сегментів, оскільки
споживачі кожного з них демонструють зовсім особливі вимоги і переваги.
До числа факторів, що заважають розвитку продовольчого ринку і його
інфраструктури, можна віднести значне падіння купівельної спроможності населення і
різке скорочення виробництва місцевих продовольчих ресурсів. У результаті це
відбивається в зниженні обсягів товарних потоків, що проходять через систему роздрібної
торгівлі. У різних регіонах на продовольчому ринку складається своя структура
підприємств торгівлі в залежності від типу ринку, його кон'юнктури, місцевих
особливостей і кліматичних умов.
Оцінка ситуації дозволяє стверджувати, що в результаті кризи збуту слабко
розвивається інфраструктура продовольчого ринку, стихійно складається її структура.
Приватні підприємства, корпорації і державні органи зацікавлені в створенні відповідної
торгової мережі. З цією метою можна досить конструктивно використовувати баланс руху
мережі торгівлі на будь-якій території, що будується за наступною схемою (по числу
підприємств і їхньої площі):
Тк = Тн + С + А + П – Л – В – И – Б,
(1)
де
Тк
- число підприємств на кінець періоду;
Тн
- число підприємств на початок періоду;
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С
А
П
Л
В
И
Б

- приріст числа за рахунок нового будівництва;
- оренда приміщень;
- покупка будинків;
- вибуття за рахунок ліквідації підприємств;
- вибуття в результаті закінчення терміну оренди;
- вибуття в результаті зносу;
- вибуття з інших причин.

Слід зазначити, що в зв'язку з відсутністю системи оптових продовольчих ринків у
регіоні сільськогосподарські виробники мають у своєму розпорядженні обмежену
кількість каналів збуту і неможливістю їхнього системного пошуку, рис. 1.
Виробництво продукції

Роздрібна торгівля
Власна
Супермаркети,
торговельна
магазини,
громадське
система, ринок
харчування

Державні
фонди і
замовлення

Оптова торгівля
Переробні
підприємства

Посередницькі
організації

Оптовий
продовольчий
ринок

Споживач

діючі канали збуту
недіючі канали збуту
Рис. 1. Основні регіональні канали реалізації і товароруху продукції
підприємств АПК
Вітчизняне аграрне виробництво має потребу в створенні адекватної
інфраструктури – потужностей по транспортуванню, збереженню, первинній переробці
сировини. Поки ж на ринку логістики істотних змін не відбувається, і в найближчі роки
може виникнути проблема зберігання і доставки сільгосппродукції.
Сформована ринкова ситуація змушує виробників у багатьох випадках самим
займатися переробкою і збутом продукції, що б одержати хоч якийсь прибуток.
Найважливішим каналом "організуючого" впливу в цій ситуації може послужити
вертикальна інтеграція, що охоплює всі сфери внутрішнього ринку продовольчих товарів і
сільськогосподарської сировини.
У сільському господарстві і сфері збуту сільськогосподарської сировини
вертикальна інтеграція може приймати дві форми: повної інтеграції або комбінування і
контрактації.
З метою більш об'єктивної оцінки діяльності інтегрованих формувань
(інфраструктури) необхідно по всьому ланцюгу товароруху враховувати реальні витрати
виробництва і доходи, одержувані від реалізації. При цьому з'являється можливість
найбільш точно визначити розміри прибутку, одержуваної кожним учасником
товаропровідної і збутової системи.
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Вивчивши ситуацію можна стверджувати, що створення в регіоні подібного роду
формувань дозволить багато в чому просунутися в рішенні проблем збуту, інвестицій і
конкурентоспроможності в продовольчому секторі економіки в цілому.
З обліком виявлених загальних і часток тенденцій і особливостей доцільніше
всього орієнтуватися в стратегічному розвитку на створення цілісної вертикальноінтегрованої структури, що дозволить значно активізувати маркетингову діяльність і
підвищити рівень конкурентоспроможності в цілому. Через особливості географічних
умов вітчизняне виробництво сільськогосподарської продукції було і буде більш
ресурсовитратним, у порівнянні з західним, і, отже, його дотаційність повинна бути в
кілька разів вище західної.
Політика
держави
повинна
орієнтуватися
на
інтереси
вітчизняних
товаровиробників, сприяючи їхній інтеграції по всій території країни. У свою чергу,
оптові продовольчі ринки виступають інструментом економічної і продовольчої безпеки
України. Будучи ключовою фігурою на оптовому продовольчому ринку і сполучною
ланкою між виробником і роздрібним торговцем, оптовик, безсумнівно, має певні вигоди
від подібної діяльності. Можливість закупівлі товарів великими партіями і у
різноманітному асортименті дозволяє більш раціонально використовувати складські
приміщення і торгові площі, підвищувати товарооборотність, скорочувати транспортні
витрати, щонайкраще задовольняти потреби клієнтів.
Наявність підсистем фінансового і товарного моніторингу є необхідною умовою
для підтримки функціонування системи оптового продовольчого ринку. Подібні методи
економічного впливу на процес руху матеріальних потоків виключають їхню
нераціональність по маршруті товароруху і по місцю призначення; мінімізують
транспортні витрати, матеріальні запаси тощо. У подібній системі необхідно передбачити
використання методів фінансової і тарифної політики як у відношенні відправників
вантажу, так і у відношенні одержувачів. У цьому зв'язку представляється дуже значимою
розробка механізму впливу на транспортні підприємства, що здійснюють нераціональні
перевезення, а також забезпечення економічної і законодавчої бази, що створює умови
взаємної зацікавленості всіх учасників товаропровідного ланцюга в мінімізації своїх
витрат, поліпшенні фінансових показників, удосконалюванні інфраструктури.
Для виключення використання свого монопольного положення такими видами
транспорту як водний, залізничний, автотранспортний, необхідно широкомасштабне
застосування штрафних, податкових, фінансових і інших санкцій для дотримання
найбільш раціональних схем перевезень.
До учасників товаропровідного ланцюга з метою підвищення ефективності і
раціональності перевезень, а також дотримання відповідних нормативів, необхідно
використовувати методику пільгових транспортних тарифів. При недотриманні
нормативів раціональності перевезень, що веде до погіршення фінансових показників,
додаткових прямих і непрямих витрат, провинна сторона повинна в обов'язковому
порядку відшкодовувати заподіяний збиток.
Розробка економічних методів управління, науково-технічної політики,
координація процесів товароруху є прерогативами державних органів на регіональному і
державному рівнях. Для реалізації подібних задач у загальнодержавних і регіональних
органах управління повинні бути реалізовані наступні функції:
- формування інформаційної інфраструктури товаропровідної мережі;
- прогнозування впровадження нових технологій у процесі товароруху;
- розробка законодавчої і нормативної бази, що стимулює учасників логістичного
ланцюга до більш раціонального використання своїх ресурсів, оптимізації логістичних
процесів;
- розробка рекомендацій з оптимальних схем товароруху всередині регіону і за
його межами;
- розробка методичних рекомендацій і створення в системі товарних ринків
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логістичних структур, що спеціалізуються на інформаційній і консультаційній підтримці
учасників логістичних операцій на товарному ринку продовольства.
Висновок. Застосування логістичних методів управління має найважливіше
значення для АПК і, отже, реалізація даного підходу в управлінні матеріальними
потоками сільськогосподарської продукції є також задачею державного управління.
Більшість функцій логістики горизонтально перетинаються з функціями
маркетингу. Маркетингова політика значно впливає на систему комерційної логістики. У
залежності від вимог маркетингу визначаються сервісні межі функціонування логістичної
системи.
Стратегія маркетингу, орієнтована на максимальне задоволення попиту споживачів
за допомогою надання максимально більшого асортименту, ускладнює функції логістики
в частині забезпечення наявності необхідної кількості товарних запасів за прийнятними
цінами, а також визначає необхідні параметри сервісного обслуговування, що прямо
залежить від: стабільності постачань; швидкості постачань; гнучкості системи для
задоволення попиту, що змінюється.
До числа основних задач оптового підприємства належить задоволення попиту
споживачів на товар у потрібній кількості, необхідної якості, за прийнятними цінами, що
обумовлює підтримку адекватного товарного запасу в сполученні з ефективним
управлінням фінансовими ресурсами підприємства. Найкращі умови для функціонування
підприємства оптової торгівлі сільськогосподарськими товарами надає оптовий
продовольчий ринок як могутня структура інформаційної й інфраструктурної підтримки
процесу товароруху і як сполучна ланка між учасниками ринку продукції АПК.
Анотація
В статті проведено дослідження теоретичного узагальнення проблем формування
оптимальних логістичних систем підприємств АПК, розроблено наукове обґрунтування та
рекомендації щодо удосконалення управління транспортно-логістичними системами
підприємств АПК.
Ключові слова: логістика, інфраструктура, продовольчий ринок, логістична
система, транспортне забезпечення.
Аннотация
В статье проведено исследование теоретического обобщения проблем
формирования оптимальных логистических систем предприятий АПК, разработано
научное обоснование и рекомендации относительно усовершенствования управления
транспортно-логистическими системами предприятий АПК.
Ключевые слова: логистика, инфраструктура, продовольственный рынок,
логистическая система, транспортное обеспечение.
Summary
In the article the research of theoretical generalization of problems of forming of the
optimum logistic systems of enterprises of APK is conducted, the scientific ground and
recommendations in relation to the improvement of management by the transport-logistic
systems of enterprises of APK is developed.
Keywords: logistic, infrastructure, food market, logistic system, transport providing.
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Кравцов С.І., Стуканов О.С., Стуканова О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність проблеми. Аграрний сектор України увійшов до світового
економічного простору непідготовленим у частині конкурентоспроможності, а це
призвело до витіснення а ринку вітчизняного сільгосптоваровиробника, порушило
традиційних зв'язків із країнами. Більшість українських сільськогосподарських
підприємств визнають необхідність розроблення цінової стратегії, як однієї з
найважливіших складових, що головним чином впливає на конкурентоспроможність
сільськогосподарської продукції. Тому в даній ситуації мі вважаємо, що найбільш
важливим є обґрунтування ролі ціноутворення в діяльності аграрних підприємств, зокрема
при виході на зовнішні ринки в умовах ринкової нестабільності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми ціноутворення
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності займались Ф.Котлер, Г. Амстронг, В.І.
Бойко, С.С. Гаркавенко, І.В.Гончаренко, Ф.І.Євдокимов, В.В.Лагодієнко, М.Й. Малік, С.О.
Пашко, П.Т. Саблук, В.І.Топіха, О.М. Шпичак та інші. Однак єдиної думки з цієї
проблеми серед науковців, узагальненого, комплексного її розв'язання, на жаль, поки що
немає.
Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки розробці ефективного
ціноутворення на підприємствах аграрного сектору при виході на зовнішні ринки можуть
розраховувати на позитивні результати.
Ціна є економічною категорією, яка означає суму грошей, за яку продавець хоче
продати, а покупець готовий купити товар. Ціна певної кількості товарів становить його
вартість, звідси ціна - грошова вартість товару. Коли одиницю певного товару обмінюють
на певну кількість іншого товару, це останнє стає товарною ціною певного товару.
Усі ціни, які діють в економіці країни, взаємопов'язані і створюють єдину систему. Ця
система піддається впливу всебічних ринкових чинників, і тому вона знаходиться у
неперервному русі та розвитку. Система цін складається із різних видів цін, які тісно між
собою пов'язані і взаємозалежні.
Ціна та цінова політика займають центральне місце серед різноманітних важелів
економічного механізму управління підприємством, а широкий набір цін дає змогу йому
вибирати свою цінову стратегію в конкретних умовах, що склалися на ринку [3].
В умовах виходу на зовнішні ринки перед кожним сільгосптоваровиробником виникає
нагальна проблема формування ціни на свою продукцію. Одним із методів ціноутворення
на етапі встановлення початкової ціни є метод отримання цільового прибутку. Він
оснований на оцінці витрат підприємства, для повернення яких варто реалізувати певний
обсяг продукції за встановленою ціною. При цьому ціна визначається із розрахунку
запланованого прибутку. Використання цього методу пов'язано з ціновою еластичністю і
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потребує розрахунку такого рівня ціни, за якого буде досягнуто обсяги продажу, які
забезпечать покриття сукупних витрат і отримання цільового прибутку.
Сільськогосподарське підприємство, яке передбачає зміни цін на конкурентному
насиченому ринку, повинно за допомогою всіх доступних йому джерел інформації
вникнути в положення конкурента та намагатися поглянути на свої майбутні цінові зміни
його очима. Усі чинники впливу на конкурентоспроможність можна поділити на дві
групи: зовнішні і внутрішні. Ціни в умовах ринкової конкуренції задають пріоритети в
науково-технічній політиці. Підприємство здійснює розвиток технології, організації
виробництва, створює умови для контролю якості продукції. Але ефективність продукції,
яку випускає підприємство (тобто ступінь вигідності певної продукції для підприємства),
апробує ринок, ціною її реалізації [2].
У вивченні ринкового оточення підприємства розрізняють мікро- та макросередовища.
Аналіз мікросередовища для вирішення стратегії ціноутворення охоплює: детальне
вивчення ринку збуту й цін реалізації продукції, вивчення вират виробництва та
реалізації, включаючи податки та інші платежі, а також умови постачання і забезпечення
підприємства чинниками виробництва, оцінку ефективності здійснюваних фінансовогосподарських заходів і всієї діяльності підприємства.
Макроекономічне середовище характеризують загальними умовами функціонування
підприємства. Це зовнішнє середовище підприємства, яке охоплює: зміни, які вносяться в
законодавче забезпечення функціонування товаровиробників, державне врегулювання цін,
податкова, фінансова, кредитно-грошова державна політика, вплив інфляції та ін. В
умовах вільного ціноутворення і самостійності у визначенні цін у підприємства неодмінно
виникає потреба враховувати чинники, під впливом яких формуються ринкові ціни [3] .
До основних чинників ціноутворення на мікрорівні належать чинники виробництва:
земля - це поняття охоплює не тільки земельну ділянку, але і всі природні особливості, що
використовуються у виробничому процесі; праця - вплив цього чинника виражається у
формі виробничих витрат на заробітну платню; капітал - вплив у витратах на використані
у виробництві матеріали, вироби, конструкції, амортизацію і експлуатацію основних
фондів, витратах за виплатою відсотків за кредит.
Таким чином, ціноутворювальні чинники, які належать до макроеко- номічного рівня,
не залежать від підприємства, тобто воно не може на них впливати. Адаптація
підприємства до них здійснюється шляхом управління чинниками мікрорівня.
В умовах ринку превалює децентралізоване ціноутворення, яке функціонує на базі
взаємодії попиту і пропозиції. У цьому випадку повністю відсутнє директивне сковзне
планування, а ціноутворення є багатогранним процесом, який підкоряється впливу
багатьох чинників. Основним регулятором є ринок, затвердження цін відсутнє, базою цін
стають світові ціни. За вільних цін надлишок доходів спочатку відображається на рівні
цін, відбувається перерозподіл доходів, змінюється напрямок інвестицій і так
встановлюється рівновага в економіці.
Тактичні аспекти цінової політики охоплюють заходи короткотермінового і разового
характеру, які спрямовані на виправлення деформації в діяльності виробничих підрозділів
і товаропровідної мережі, яка виникає внаслідок непередбачених змін цін на ринках чи
поведінки конкурентів, помилок управлінського персоналу, і можуть іноді йти всупереч
стратегічним завданням підприємства.
Процес встановлення ціни складається із шести етапів:
1. Постановка завдань ціноутворення.
2. Виявлення попиту.
3. Оцінка витрат і встановлення початкової ціни.
4. Аналіз цін і товарів конкурентів.
5. Вибір методу ціноутворення.
6. Встановлення кінцевої ціни.
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Постановка задач ціноутворення - це спроба фірми відповісти на запитання: чого
бажано домогтися за допомогою політики цін на свою продукцію.
Другий етап - це визначення попиту на продукцію. Спеціаліст із маркетингу
сформулював би цю задачу так: "оцінка еластичності попиту на продукцію від цін, по
яким хочемо її продати". Йдеться не про те, щоб визначити місткість ринку взагалі, а про
те, скільки товару можна буде продати за різних рівнів цін.
Третій етап ринкового ціноутворення - оцінка витрат. Оцінка витрат і пошук шляхів
їхнього зниження - дуже важливий етап у процесі ціноутворення підприємства, який
охоплює аналіз собівартості виготовленої продукції.
Аналіз цін і товарів конкурентів - одне із найскладніших завдань. У ринковій
економіці інформація про ціни за конкретними угодами, частіше за все, є комерційною
таємницею виробника, і отримати таку інформацію дуже складно. Вивчення товарів і цін
конкурентів має певну мету - вивчити так звану ціну байдужості, тобто ціну, за якої
покупцю буде байдуже, чий товар купувати. Виявивши її, можна планувати таку
стратегію ціноутворення, за якою покупці віддадуть перевагу продукції вашого
підприємства. Важливим кроком при цьому є аналіз пропозиція і цін конкурентів, якості
їх продукції. Методи розрахунку цін дуже різноманітні і повинні відповідати основній
стратегії цінової політики підприємства. Це такі методи, як:
1. Затратні методи, які містять: метод "витрати плюс", метод "мінімальних витрат",
метод ціноутворення з підвищенням ціни за допомогою надбавки, метод цільового
ціноутворення.
2. Метод визначення ціни з орієнтацією на попит.
3. Метод визначення ціни продажу на основі аналізу максимальних збитків і
прибутків.
4. Метод визначення ціни орієнтацією на конкуренцію.
5. Ціноутворення на основі параметричної низки товарів та багато інших методів.
Останній крок - це прийняття рішення про рівень ціни. Вибравши один із методів
ціноутворення, потрібно прийняти саме цінове рішення, визначити конкретну ціну. Тут
зважають на низку аспектів, таку, наприклад, як психологічний вплив різних елементів
маркетингу, дотримання базових завдань цінової політики, аналіз можливої реакції на
призначену ціну та інше. Навіть після встановлення остаточної ціни, вона продовжує
трансформуватися під впливом змін, які відбуваються на ринку. Тому важливо
передбачити ініціативні зміни цін [2].
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що процес формування ціноутворення
на підприємстві є дуже складним, багатогранним і передбачає передусім неодмінний
контроль за виконанням цінової стратегії підприємства і врахування всіх чинників, які
можуть впливати на здійснення цього процесу.
Ціноутворення - важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньо
входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Вона об'єднує в собі як
стратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш загальному вигляді може бути визначена
як діяльність керівництва підприємства із встановлення, підтримки і змінення цін на
продукцію, яку здійснюють у руслі загальної стратегії підприємства і спрямовують на
досягнення його завдань.
Анотація
Розглянуто поняття ціни та механізму ціноутворення на сільськогосподарських
підприємства, а також ознайомлено з методами та чинниками ціноутворення.
Обґрунтовано питання оптимального і ефективного ціноутворення в умовах ринкової
нестабільності та методи вирішення пов'язаних з ним проблем.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, цільовий прибуток, методи ціноутворення,
чинники ціноутворення, політика ціноутворення, стратегія підприємства.
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Аннотация
Рассмотрено понятие цены и механизма ценообразования на сельскохозяйственных
предприятия, а также ознакомлено с методами и факторами ценообразования. Обснованы
вопросы оптимального и эффективного ценообразования в условиях рыночной
нестабильности и методы решения связанных с ним проблем.
Ключевые
слова:
цена,
ценообразование,
целевая
прибыль,
методы
ценообразования, факторы ценообразования, политика ценообразования, стратегия
предприятия.
Summary
Notion of price and mechanism of pricing on agricultural is considered enterprises, and also
it is acquainted with methods and factors of pricing. The grounded questions of the optimum and
effective pricing in the conditions of market instability and methods of decision of related to him
problems.
Keywords: price, pricing, income having a special purpose, and methods of pricing, factors
of pricing, pricing policy, strategy of enterprise.
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Піюренко І.О.

РОЛЬ І МІСЦЕ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В АНТИКРИЗОВІЙ
СИСТЕМІ
Постановка проблеми. Економічна криза 90-х років ХХ ст. і 2008-2009 рр.. дала
серйозний поштовх розвитку антикризової науки в Україні. Такі терміни, як продовольча
безпека і антикризові заходи, увійшли в повсякденність. З цього часу почала інтенсивно
розвиватися система знань про антикризові системи в різних областях людської діяльності
і на різних рівнях державного і корпоративного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серйозна робота по розробці системи
антикризових знань проведена українськими дослідниками. Розробляються системи
антикризових заходів як на державному, так і на регіональному рівнях. Особливе місце в
системі державних антикризових заходів займає продовольча безпека країни. Рішення
проблем сільськогосподарських підприємств невіддільне від розвитку і гармонізації
відносин в агропромисловому комплексі країни. Ця обставина обумовлює інтерес до
дослідження шляхів подолання можливих кризових подій у цій сфері. Проблемам
антикризового управління присвячені численні публікації як вітчизняних так і зарубіжних
вчених, серед них Ансофф І., Лігоненко Л.О., Бланка І.О., Василенка В.О., Кузьміна
О.Є., Короткова Е.М., Крижанівського В.Г., Беляєва С.Г., Чернявського А.Д.,
Родіонової Н., Недосєкіна О.О., Кошкіна В.І., Градова О.П., Уткіна Е.А., Козак Л.С.,
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Пугачової М.В., Гарафонової О.І., Ситник Л.С., Манойленко О.В., Грязнової А.Г.,
Шершньової З.Є. та інших.
Формулювання цілей. Основною метою статті є дослідження визначенню ролі і
місця виробничого підприємства в антикризовій системі.
Виклад основного матеріалу. Розробка системи антикризових заходів немислима
без вивчення накопиченого раніше досвіду, докладного аналізу досягнень у цій сфері,
скрупульозного вивчення теоретичних напрацювань, зроблених як попередніми
поколіннями вчених, так і сучасними дослідниками. Особливе місце у формуванні
сучасного досвіду займають вчені-економісти, які через призму економічних відносин вже
у відносно віддаленому минулому зуміли визначити причини можливого настання
кризових подій і частково дати відповідь на питання про першочергові антикризові
заходи. Українські вчені, в тому числі і аграрії, внесли істотний внесок у світову систему
антикризових знань.
Абсолютно всі вчені-аграрії відстоюють системний підхід у плануванні, розробці
та проведенні антикризових заходів. У роботах, присвячених вдосконаленню
сільськогосподарського виробництва, ця обставина виявляється найбільш рельєфно.
В силу особливостей проведення сільськогосподарських робіт, що мають велику
залежність від природних факторів, обійти цю тематику просто неможливо. Саме
сільськогосподарське виробництво, що базується на використанні сприятливих природних
факторів, органічно не сприймає ніякого іншого підходу, крім системного. Тільки
комплексний вплив на всю систему здатне принести в цій галузі людської життєдіяльності
бажаний результат. І навпаки, будь-який прорахунок, недооцінка будь-якого з параметрів,
недооцінка нестачі, наприклад, будь-якого з мікроелементів в ґрунті, може обернутися
величезною втратою в усіх сферах і ланках сільського господарства. Недостатня
врожайність кормових культур переносить свій негативний вплив на сферу тваринництва,
мало розвинута сфера тваринництва не забезпечує в належному обсязі вміст гумусу в
ґрунті. Це, в свою чергу, знижує потенціал майбутнього врожаю.
Сама логіка сільськогосподарського виробничого процесу говорить про те, що ці
відносини всередині єдиної системи повинні бути гармонізовані. Тільки оптимальне
поєднання налагоджених разом і поелементно факторів здатне забезпечити очікуваний
результат і зберегти на доступне для огляду майбутнє стабільний стан
сільськогосподарського виробництва.
Слід особливо відзначити ту властивість, що будь-яка система має свої внутрішні
і зовнішні кордони. Розмір самої системи може або відповідати, або не відповідати
вимогам оптимальності в діалектичному зв’язку із зовнішніми факторами. Наприклад,
стан пасовищ багато в чому визначається кліматичними умовами, а сама наявність
кормових угідь визначає оптимальне поголів’я худоби, здатне прогодуватися на цій
території. Якщо в дикій природі цей процес регулюється природним чином і природа сама
прагне до підтримання балансу між кормами і тваринами, то в умовах господарської
діяльності відповідальність за гармонізацію подібного роду відносин лягає на конкретне
сільськогосподарське підприємство, яке займає відповідну територію.
Таким чином, первинна ланка господарської діяльності - підприємство стає свого
роду наріжним каменем, що лежить в основі повної гармонізації як процесу освоєння і
використання природних благ, так і результуючого процесу задоволення потреб
суспільства, задоволення потреб власного розвитку і підтримки гармонії власного
існування з самими можливостями зовнішнього середовища .
Приймаючи цю логіку, можна говорити про фундаментальну роль і
визначальному місці підприємства у відтворювальному процесі. Слід відразу ж зробити і
попередній висновок про те, що від того, яке місце в відтворювальної системі займає
підприємство, залежить і стан відтворювальної системи держави в цілому.
Звідси випливає ще один важливий висновок: недооцінка ролі виробничого
підприємства в суспільстві, його необґрунтоване регулювання фінансовими або
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управлінськими елементами загальнодержавної системи здатне привести до
дисгармонізації суспільних відносин з усіма витікаючими наслідками. Причому, ця
обставина зберігає свою незмінність навіть у форс-мажорних ситуаціях. Подібно до того,
як фундаментальний стан гармонії, що дає максимум народногосподарського ефекту, не
може бути принесено в жертву ніякій політичної ситуації, не може залежати від політики і
пристрастей політичного керівництва, а тільки від
внутрішньої налагодженості
виробничого процесу на підприємстві.
Будь яка непродумана директива, що втручається в налагоджений, націлений на
максимальний результат господарський механізм, здатна погіршити загальний стан і
підірвати основу стабільного, поступального розвитку. Якщо говорити про антикризову
систему масштабу регіону або всієї держави, то слід визнати той факт, що тільки
ґрунтуючись на стабільні й прибуткові господарства можна досягти успіху в
регіональному та загальнодержавному плані. Це, на наш погляд, одна з аксіом
антикризової діяльності, що лежить в її основі.
Не оцінивши повною мірою важливість і значення дбайливого ставлення до
процесу сільськогосподарського виробництва і до системи виробничих відносин, навряд
чи можливо хоча б зберегти ситуацію стабільності, контролювати ситуацію вимушеного
зниження виробничих показників у результаті настання об’єктивних ситуацій, які несуть
виробництву певні негативні тенденції.
Цим доводиться зв’язок між очікуваним настанням дестабілізуючої ситуації
(зупинка, затримка виробничого процесу у зв’язку з поломкою машини) і негативних
наслідків для заходу в цілому.
Розглядаючи питання про раціональне вибракування зношених деталей
сільськогосподарських машин, ставиться питання про те, що в окремих господарствах
деякі ще придатні деталі вибраковуються лише через зростання ризику поломки машини в
ході збиральних робіт. З точки зору нормальної (безкризової) роботи, автор виправдовує
прийняття до розгляду такої загрози, як незабезпечення нормальної роботи машини
протягом повного сезону[1].
Найбільш цікавими є категоріальні підходи, використовувані вченими в
дослідженнях з цієї проблематики. Так Н.С. Власов, говорячи про необхідність суворого
дотримання лімітів на пальне, запасні частини, ремонтні матеріали, заробітну плату
механізаторам, на витрати з технічного догляду, на чільне місце ставить доскональне
вивчення будь-яких причин, що зумовили відхилення від лімітів [2], тобто порушення
пропорцій функціонування ресурсів, що забезпечують процес виробництва, пов’язуючи це
з необхідністю підтримання постійних пропорцій розвитку виробництва, характерних для
певного етапу.
Крім того, ряд авторів вживає словосполучення "забезпечення темпів науковотехнічного прогресу", яке, на наш погляд, органічно вбирає в себе всю антикризову
тематику, так як науково-технічний прогрес припускає стійке прискорений розвиток на
основі стабільних пропорцій участі всіх галузей народногосподарського комплексу.
Суворе дотримання темпів науково-технічного прогресу передбачає безкризове
зростання виробництва. "Для усунення перешкод, що заважають розвитку економіки, є
тільки один шлях - навчитися ефективно працювати і ефективно господарювати"
[3]. Тобто необхідно дотримуватися закономірності розвитку відтворювального процесу. І
далі: "Уміло господарювати - сьогодні це означає: орієнтуватися на використання
інтенсивних, якісних факторів економічного зростання, комплексно вирішувати
соціально-економічні проблеми, враховувати як найближчі, так і віддалені наслідки
прийнятих рішень, оволодівати сучасними методами управління, домагатися високих
кінцевих результатів, рішуче долати консерватизм і силу інерції "[4]. Іншими словами: не
заважати господарювати.
Необхідно дотримуватися пропорційності і завчасно запобігати виникненню
господарських диспропорцій, забезпечуючи достатні господарські резерви як умову
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стійкості високих темпів економічного розвитку, безперебійної роботи підприємств,
безперервного зростання народного добробуту [4]. Крім того, розглядається проблема
надійного забезпечення країни продовольством. Авторами дослідження робиться
висновок про те, що вирішення проблеми надійного забезпечення країни продовольством
залежить не тільки від сільського господарства, але і від усіх галузей, що становлять
агропромисловий комплекс країни [4].
Таким чином, прогностичні моменти і робота на випередження розвитку ситуації
в працях учених присутні завжди. Говорячи про обмеженість людського пізнання в
кожний певний момент часу, недостатній глибині і повноті знань, про причиннонаслідкові зв’язки, які керують складними процесами, багато авторів стверджують, що
засобом вивчення взаємозв’язку факторів виробництва, інструментом дослідження
розвитку сільського господарства, встановлення причин небажаних відхилень служить
аналіз . Саме аналіз покликаний відповісти на питання про те, що необхідно зробити для
усунення неполадок, помилок, вузьких місць і поліпшення техніко-економічних
показників об’єкту.
Шлях продукту від місць виробництва до споживача досить складний, пов’язаний
з роботою збиральної техніки, транспорту, з промисловістю по переробці продукції,
базами зберігання та організаціями щодо її реалізації. На кожному з цих етапів виникає
безліч різних організаційних, економічних і технічних неузгодженостей, які негативно
позначаються на збереження та якість поставляється господарствами продукції. Це ще раз
підтверджує тісний взаємозв’язок всіх ланок відтворювального процесу.
Головною метою розвитку агропромислового комплексу є при заданих ресурсах
забезпечити максимальне виробництво кінцевої продукції, тобто продовольства для
населення, шляхом забезпечення збалансованого й оптимального розвитку усіх елементів
АПК на різних рівнях управління, шляхом правильного визначення міжгалузевих і
виробничих зв’язків.
При такій постановці питання забезпечується антикризова ситуація. Це
підтверджує висловлену нами раніше думку про необхідність гармонізації виробничих
відносин усередині підприємства і з зовнішнім середовищем.
Існує залежність продуктивності худоби, якості м’яса, молока, вовни від рівня
годівлі. Йому належить широко відомий вислів про те, що тваринницька продукція - це по
суті корми, перероблені організмом тварин. Зростання виробництва тваринницької
продукції, зниження її собівартості можливі, на думку автора, тільки при раціональній
організації кормовиробництва, підвищення загального рівня повноцінного харчування
тварин та забезпечення на цій основі підвищеної оплати кормів продукцією тваринництва
[4].
Визнаючи той факт, що ефективність виробництва кормових культур в значній
мірі залежить від природних умов, зниження собівартості продукції можливо за рахунок
проведення комплексу технологічних, технічних і організаційно-економічних заходів, до
яких він відносить: правильну організацію поливу сільгоспкультур; широке застосування
мінеральних і органічних добрив, гербіцидів; своєчасне проведення польових робіт,
особливо збирання врожаю; вдосконалення організації та оплати праці; комплексну
механізацію виробничих процесів [5].
Більшість авторів стоїть на позиціях системного і комплексного підходу до
створення антикризових умов виробництва. Відтворювальний процес у сільському
господарстві невіддільний від живої природи, і якщо відтворення розглядати як
безперервно
повторюваний
процес
виробництва,
то
сама
безперервність
сільськогосподарського виробництва розглядається як умова відтворення, яку найважче
забезпечити. В цьому випадку безперервність розглядається як постійно підтримуваний
зв’язок між ланками відтворювального процесу, забезпечує пропорції участі матеріальних
і трудових ресурсів.
Створення та підтримка на певному рівні необхідних резервів ресурсів виступає
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як об’єктивна необхідність забезпечення антикризової ситуації.
Така постановка проблеми ще раз підтверджує об’єктивний характер умов
протікання відтворювального процесу і забезпечує можливість відстеження, аналізу,
вивчення цих умов у напрямку недопущення кризової ситуації.
Продовольча безпека
• забезпечення темпів науково-технічного
прогресу;
•
необхідність
дотримуватися
пропорційність і завчасно запобігати
виникненню господарських диспропорцій;
• забезпечення безперебійної роботи
підприємств;
•
встановлення
причин
небажаних
відхилень;
• виникнення безлічі різних організаційних
та технічних неузгодженостей;
• виявлення факторів, які виступають у
вигляді гальма;
• зміцнення матеріально-технічної бази
сільського господарства;
•
необхідність
зміцнення
сільськогосподарського виробництва;
•
забезпечення
стабільності
сільськогосподарського
виробництва,
підвищення
стійкості,
гарантоване
забезпечення виробництва найважливіших
видів сільськогосподарської продукції

Продовольча безпека (сучасний підхід)
• стійке зростання виробництва продуктів
землеробства і скотарства;
• створення умов стійкого зростання
врожайності;
• забезпечення достатніх господарських
резервів;
• проблема надійного забезпечення країни
продовольством;
•
забезпечення
збалансованого
й
оптимального розвитку усіх елементів
АПК;
• необхідність планувати кінцеву продукцію
на макрорівні;
• збалансованість фондів та потужностей з
виробництва,
транспортування, зберігання та переробки
продукції;
• створення матеріальних і фінансових
резервів;
• проведення єдиної технічної політики в
питаннях
організації
відтворення
сільськогосподарської техніки;
• забезпечення подальшого зростання і
більшої стійкості сільськогосподарського
виробництва.

Рис. 1. Схема відповідності нинішніх категорій і колишніх стійких словосполучень з
антикризової проблематики
Підводячи підсумки аналізу різних антикризових чинників, сформулюємо
наступні основні положення, теоретична спрямованість яких покладена в основу
досліджень:
1. Нормальна (не кризова) ситуація протікання відтворювального процесу
визначається об’єктивними економічними законами, характерними для відповідного рівня
розвитку продуктивних сил.
2. Значна частина вчених-аграріїв України своїми дослідженнями підтверджує
основне значення ефективного використання ресурсів на основі комплексного системного
підходу до процесу, що визначає їх відтворювальний характер.
3. Відтворювальний процес і його темпи залежать від того, якою мірою ці
об’єктивні закони усвідомлені суспільством і використані в напрямку створення
оптимальних умов для підвищення ефективності всього суспільного виробництва.
4. Система правового забезпечення, економічних нормативів регулювання та
заходів соціального захисту становить основу оптимізації процесу відтворення, дозволяє
еластично керувати ним, враховуючи мінливу ринкову кон’юнктуру і соціальну
обстановку.
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5. Проведені в країні реформи, особливо в сфері АПК, не мали належного
наукового супроводу, не забезпечили створення антикризової ситуації.
6. Основною причиною виникнення кризових явищ є суб’єктивізм,
некомпетентне керівництво, ігнорування вимог об’єктивних економічних законів на
верхньому рівні владних структур, економічний і позаекономічний втручання в діяльність
економічно самостійних господарюючих суб’єктів.
На рис. 1. представлена схема відповідності нинішніх категорій і колишніх
стійких словосполучень з антикризової проблематики. Як показує схема, в застосовуваних
раніше стійких словосполученнях і новітніх категоріях системи антикризових знань
абсолютно не існує різночитань або нереалізованих можливостей передачі істинного
сенсу.
Висновок. Отже, існує повна спадкоємність в системі антикризових знань,
класичної аграрної науки та прикладних наук, пов’язаних в тій чи іншій мірі з АПК.
Якісно нове внутрішнє перетворення функціональних полів аграрного виробництва
зажадало активного включення у впроваджувальну діяльність результатів досліджень
вчених, аналізу підприємства як виробничої системи, представленої різними
організаційно-виробничими структурами, пов’язану технологічної та функціональної
спеціалізацією, структурно незалежною, але відбиваючу інтеграційну сутність
забезпечення ринкової стійкості.
Анотація
Статтю присвячено дослідженням і визначенню ролі і місця виробничого
підприємства в антикризовій системі.
Ключові слова: криза, заходи, антикризова система, антикризова діяльність,
підприємство.
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Ключевые слова: кризис, мероприятия, антикризисная система, антикризисная
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Венгер О.М., Майдак А.Р., Рудай О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Основною метою зовнішньоекономічної діяльності в галузі
АПК є прискорення перенесення зарубіжного досвіду інтенсивного та високоефективного
ведення товарного виробництва, перехід на виготовлення продукції за світовими
стандартами якості, для повного забезпечення попиту на продовольство населення та
виходу на міжнародний ринок. Тепер аграрні підприємства мають змогу самостійно
здійснювати
управління
зовнішньоекономічними
мікропроцесами,
зміцнювати
економічне співробітництво з партнерами на основі принципів взаємної заінтересованості
й рівноправності. Саме тому питання формування дієвих складових розвитку зовнішнього
середовища підприємств аграрного сектору є досить актуальними.
Стан вивчення проблеми. Дослідження проблем зовнішньо-економічних зв'язків
суб'єктів національної економіки, шляхів та методів їх вирішення та їх ролі у формуванні
конкурентоздатності аграрних підприємств знайшли відповідне відображення в наукових
працях відомих учених-економістів - В.Г. Андрійчука, Т.Ю. Богомолової, В.І. Бойка, В.П.
Галушки, В.І. Губенка, О.Д. Гудзинського, О.М. Жеглова, А.М. Кандиби, В.В.Лагодієнка,
Ю.П. Макогона, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавера, А.П. Румянцева, Ю.І. Скирка, О.В.
Шубравської, А.Є. Юзефовича та інших вчених. М. Туган-Барановського, П.Т. Саблука,
М.Й. Маліка, В.В. Юрчишина,
Завдання і методика досліджень. Мета досліджень полягає у визначенні дієвих
складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств та визначенні
особливостей зовнішньоекономічної діяльності в підприємствах аграрного сектору.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання і
системний підхід до вивчення економічних процесів; монографічний; законодавчі,
нормативно-правові акти.
Результати досліджень. Основні складові зовнішнього середовища для аграрних
підприємств Миколаївської області представлені на рисунку 1.

Інформаційне забезпечення

Інвестиційна політика

Інноваційна політика

Забезпечення якості продукції

Експортно-імпортна політика

Зовнішньоекономічна політика

Державна політика

Зовнішнє середовище

Рис.1. Основні складові зовнішнього середовища для аграрних підприємств
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Сьогодні українським сільгосптоваровиробникам необхідна дієва державна
підтримка, спрямована на забезпечення їм необхідного рівня доходів. При розробці
заходів державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарських
підприємницьких структур необхідно, на наш погляд, скористатися досвідом розвинених
країн світу:
регулювання цін на сільськогосподарську продукцію через різні механізми з метою
забезпечення сільським товаровиробникам нормальних умов господарювання в роки з
несприятливою для них кон’юнктурою ринку;
обмеження обсягів і регулювання структури сільськогосподарського виробництва з
метою недопущення перевиробництва продукції;
податкове регулювання, спрямоване на стимулювання розвитку аграрних
підприємств з урахуванням їх особливостей (розміру, спеціалізації тощо);
широке застосування кредитної підтримки (шляхом зниження процентів і
відшкодування (відстроченням) платежів основного боргу);
економічна підтримка агарних підприємств, що постраждали від несприятливих
природно-кліматичних умов;
регулювання експортно-імпортних операцій по сільськогосподарській сировині та
продовольству;
державне фінансування найважливіших програм розвитку аграрного сектора;
науково-інформаційне забезпечення сільських товаровиробників та їх соціальна
підтримка.
На сьогодні Миколаївщина є досить активним учасником міжнародної торгівлі.
Вигідне її географічне розташування, існуючий виробничий та зовнішньоекономічний
досвід праці, різноманітні форми власності сприяють розвитку експортного потенціалу
регіону, а також об’єктивні можливості для інтеграції у світове господарство.
Основними напрямками забезпечення ефективного розвитку експортно-імпортних
операцій в аграрному секторі економіки Миколаївської області мають стати:
1) реорганізація організаційної структури управління аграрних підприємств;
2) створення сприятливих умов для імпорту тих видів сільськогосподарської
продукції, що не виробляються в Україні;
3) підвищення частки готової продукції в експорті досліджуваного регіону;
4) сприяти активному залученню іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки.
Підприємства області повинні мати стабільні ринки збуту аграрної продукції на
зовнішньому ринку, закріпитися на них і створити відповідну інфраструктуру для її
масштабного експорту. Держава при цьому має підтримувати сільськогосподарських
виробників і сприяти їх самостійному виходу на світовий ринок.
Для забезпечення ефективного функціонування на світовому ринку Миколаївська
область покликана попіклуватися, з одного боку – про збільшення експорту своєї
продукції, а з другого – про забезпечення повноцінного задоволення потреб власного
населення у всіх необхідних йому товарах (у тому числі і імпортних).
Тому для забезпечення стабілізації внутрішнього м’ясного ринку та якості
імпортованої м’ясопродукції ми пропонуємо вітчизняним виробникам наполягти в рамках
законодавства ВТО максимально обмежити ввезення м’ясної сировини на митну
територію України. При цьому необхідно забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ
експортерам тваринницької продукції.
Шляхи
збільшення
обсягів
та
підвищення
ефективності
експорту
сільськогосподарської продукції області:
- сприяння залученню іноземних інвесторів, створення сприятливих умов для
залучення іноземних інвестицій;
- сприяння технічному і технологічному переоснащенню потужностей для
виробництва експортної продукції;
- закріплення на традиційних та освоєння нових ринків збуту;
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- активізація міжрегіонального співробітництва.
Одним з основних моментів ефективного функціонування аграрних підприємств
Миколаївської області на зовнішньому ринку є відповідність вимогам міжнародного
ринку щодо якості продукції. Основною перешкодою для просування агропромислової
продукції на міжнародні ринки, є невідповідність українських та міжнародних стандартів
якості. Особливо це стосується виробництва молокопродуктів (молока, вершкового масла,
сиру тощо), бо у відповідності до міжнародних стандартів виробник молокопродукції
може реалізувати та експортувати молокопродукти до іншої країни, за умови відповідного
підтвердження якості сировини, що відповідає міжнародним стандартам якості.
Для забезпечення поліпшення якісних характеристик продукції сільського
господарства та її конкурентоспроможності, що особливо важливо у зв’язку з
євроінтеграційними процесами, необхідно удосконалювати систему агротехнічних заходів
виробництва продукції та її збуту; впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі
технології вирощування, транспортування, зберігання, переробки і реалізації продукції;
використовувати нові високоврожайні сорти й гібриди сільськогосподарських культур,
високопродуктивні породи тварин і птиці; виконувати комплекс робіт, пов’язаних із
відтворенням,
підвищенням
та
охороною
родючості
ґрунтів
на
землях
сільськогосподарського призначення; розвивати інфраструктуру аграрного ринку та інше.
Усе це сприятиме ефективному формуванню конкурентних переваг області на
внутрішньому та на зовнішньому ринках.
Одним із вагомих інструментів зовнішньоекономічного зростання є інновації.
Інноваційний розвиток підприємств залежить, насамперед, від його фінансових
можливостей. Успішне підприємство з сучасними технологіями виготовлення продукції,
яка користується попитом може привабити потенційних інвесторів, які будуть інвестувати
свої гроші у розвиток цього підприємства та потенційних партнерів. Це надасть йому
конкурентних переваг у вигляді зменшення митних платежів та стабільних контрактів.
Основними мотивами застосування інновацій на аграрних підприємствах області
звичайно є: підвищення конкурентноздатності своїх нових продуктів; підвищення свого
іміджу на ринку; захоплення нових ринків; збільшення величини грошового потоку;
зниження ресурсоємкості продукту. Головним джерелом фінансування для інноваційних
підприємств Миколаївської області залишається їх власний капітал.
Серед проблем, які виникають в аграрній сфері при впровадженні інновацій, можна
виділити такі: відсутність науково-технічної інформації щодо самих розробок і їх
впровадження на підприємствах області; невиправдано довга і складна процедура
розгляду інноваційних проектів з метою надання їм певних пільг; відсутність ефективної
системи фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності з урахуванням і
збереженням спеціалізації підприємств; високий економічний ризик у зв’язку зі значними
витратами виробництва на нововведення і невизначеністю ринку збуту; певні
труднощі в одержанні пільгових кредитів; невідповідність існуючої в Україні нормативної
бази сучасному рівню розвитку світової техніки; нестача обігових коштів; відсутність
кваліфікованих кадрів.
Агропромисловий комплекс визначають як пріоритетну галузь народного
господарства, здатну стабілізувати і поліпшити загальну економічну ситуацію в області.
Першочергове завдання сучасної аграрної політики полягає у створенні умов для
нагромадження капіталу, залучення інвестицій у виробництво, відтворення основних
засобів, постійне вдосконалення техніко-технологічної бази агропромислового
виробництва.
Інвестування агропромислової галузі за рахунок внутрішніх фінансових джерел –
пріоритетний напрям залучення коштів. Однак для виходу з кризового стану
товаровиробників внутрішнього інвестиційного потенціалу держави недостатньо.
Для аграрного сектору Миколаївської області інвестиційно-пріоритетними є такі
напрямки як:
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• рослинництво — виробництво зерна, насіння соняшнику, ранньої картоплі,
овочів, фруктів і ягід, винограду та продукції ефіроолійних культур;
• тваринництво — виробництво молока, м'яса, яєць, продукції вівчарства;
• харчова і переробна промисловості — виробництво плодоовочевої продукції,
вин, безалкогольних напоїв, олії, м'ясопродукції та продуктів молокопереробки.
Ефективною формою співробітництва із зарубіжними інвесторами є створення на
кооперативних засадах спільних підприємств, що ґрунтуються на пайовій власності
українських та іноземних партнерів, спільному управлінні та еквівалентному розподілі
прибутків і ризиків.
В умовах формування ринкових відносин найскладнішою проблемою матеріалізації
нових наукових знань є процес передачі до виробничої сфери результатів наукових
досліджень, у тому числі тих, що виконуються на міжнародному рівні. Необхідною
умовою здійснення цього процесу має бути розвиток експорту та імпорту науковотехнічної продукції, їх ефективне співвідношення, зумовлене рівнем попиту на інновації в
межах внутрішнього та зовнішнього ринків.
Цей розвиток значною мірою забезпечується спільним підприємництвом, тобто
співробітництвом з іноземними підприємствами та виробничими об'єднаннями. До форм
такого підприємництва належать спільне патентування і ліцензування, спільне
закріплення і придбання прав на використання результатів науково-технічної діяльності в
обмін на ліцензійний платіж, співробітництво за контрактами, що складаються на
взаємовигідних умовах, і, нарешті, організація спільних підприємств, коли партнери по
використанню науково-технічних досягнень здійснюють, також на взаємовигідних
засадах, інвестування та розподіл прибутків і ризику від інноваційної діяльності.
Досвід свідчить, що створення підприємств з використанням іноземних інвестицій, у
тому числі і СП — ефективний шлях випуску високоякісної конкурентоспроможної
продукції. За участю іноземного капіталу в Миколаївській області починали свою
діяльність широко відомі підприємства “Сільськогосподарське підприємство “Нібулон” і
“Сандора”. Така ефективність забезпечується багатьма факторами:
— прямою зацікавленістю іноземного партнера у швидкому освоєнні прогресивної
технології, в її подальшому вдосконаленні, у своєчасній заміні виробничого устаткування,
в контролі за якістю продукції, яка випускається, в поділі між партнерами всієї міри
ризику;
— отриманням доступу до певних видів техніки, яку неможливо придбати за
каналами ліцензійної торгівлі через існування обмежень;
— істотним підвищенням продуктивності праці (в середньому вдвічі);
— можливістю залучення прогресивної технології за каналами прямого
інвестування, які не потребують додаткових витрат;
— сприятливими умовами для вдосконалення виробничої, галузевої та
асортиментної структури;
— зростанням експортного потенціалу;
— встановленням тісних і тривалих відносин ділового співробітництва з іноземними
партнерами;
— можливістю комплексного отримання ноу-хау (разом з технологічною
документацією та технічною допомогою);
— умовами для підвищення кваліфікації національних кадрів;
— урахуванням здатності приймаючої сторони сприймати нову техніку та
технології;
— збільшенням масштабів поширення технологічних нововведень;
— можливістю створення на базі діючих виробництв великої кількості об'єктів
спільного підприємництва шляхом розукрупнення великих підприємств і налагодження
інтеграційних зв'язків між суміжниками;
— можливістю в межах ліцензійних угод, укладених додатково до договору при
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створенні СП, протягом 2—5 років освоїти самостійне виробництво імпортної продукції;
— відповідальністю іноземних партнерів за високу ефективність виробництва на
основі наданої нової технології протягом усього періоду функціонування СП.
З метою просування українських товарів на зовнішніх ринках Мінекономіки України
спільно з ДП “Держзовнішінформ” створено інформаційну систему моніторингу
зовнішніх ринків та надання консультаційних послуг для українських товаровиробників.
Проект державної інформаційної підтримки експорту втілюється у формі порталу в
мережі Інтернет та надає прозору загальнодержавну інформаційно-правову підтримку
діяльності вітчизняних експортерів, зокрема: дані про існуючі можливості та умови
експорту до країн світу; дані про потенціал або обмеження торгівлі окремими товарами:
дані про тендери, світові бізнес-події тощо. Крім того, пошукові механізми порталу дадуть
змогу здійснювати двосторонній пошук торговельних партнерів як для українських, так і
для іноземних компаній.
Так сільськогосподарським підприємствам області, для організації прибуткової
зовнішньоекономічної діяльності потрібна своєчасна інформація щодо передбачуваного
попиту, умов збуту та цін на ту чи іншу продукцію сільського господарства, причому ці
прогнози мають бути різного призначення:
• довгострокові, на 3-5 років, що складаються на основі аналізу світової
ринкової кон’юнктури та з урахуванням цільових державних і регіональних програм
підтримки розвитку сільського господарства – для розробки господарських планів з
оптимізації структури виробництва, інвестиційних вкладень;
• середньострокові, на наступний маркетинговий рік, з урахуванням заходів
щодо кредитної та дотаційної політики держави - для поточного планування
виробничої, маркетингової і фінансової діяльності;
• короткострокові, з помісячним, а по овочах і фруктах і на більш короткі
періоди, з урахуванням заходів держави щодо регулювання ринків продовольства — для
прийняття рішень щодо купівлі-продажу.
Що ж стосується нормативно-законодавчої інформації, яка висвітлює заходи з
реалізації державної аграрної політики, то, на наш погляд, джерел її отримання
достатньо, тому основний акцент потрібно зробити на задіяння усіх доступних засобів
масового розповсюдження інформації, таких як: газети, радіо, телебачення, Іnternet,
інформаційних листівок, днів інформації, гарячих ліній, роботи органів управління,
дорадчих служб тощо по роз’ясненню законів, постанов уряду, наказів Мінагрополітики та
інших урядових органів щодо оподаткування, порядку надання пільг, кредитів, інших
механізмів підтримки сільськогосподарських товаровиробників для їхньої достатньої
інформованості.
Висновок. Підприємницьке середовище – це сукупність різнопорядкових складових,
що оточують підприємницьку структуру в господарській діяльності. Саме ці складові
впливають на формування конкурентних переваг. На наш погляд, у сільському
господарстві можна виділити зовнішнє і внутрішнє середовище. При цьому перше з них це сукупність всіх зовнішніх факторів, що безпосередньо впливають на функціонування
підприємства. До головних напрямів, що беруть участь у формуванні дієвих складових
зовнішнього середовища аграрних підприємств належить: державна політика,
зовнішньоекономічна, експортно-імпортна, політика забезпечення якості продукції,
інноваційно-інвестиційна політика та інформаційне забезпечення.
Анотація
У статті розглянуто складові розвитку зовнішнього середовища при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано основні напрями формування дієвих
складових розвитку зовнішнього середовища, визначено ступінь їхнього впливу.
Ключові слова: складові, зовнішнє середовище, економічна ефективність
зовнішньоекономічної діяльності, аграрні підприємства, фактори впливу.
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Аннотация
В статье рассмотрены составляющие развития внешней среды при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Проанализированы основные направления
формирования действенных составляющих развития внешней среды, определена степень
их влияния.
Ключевые слова: составляющие, внешняя среда, экономическая эффективность
внешнеэкономической деятельности, аграрные предприятия, факторы влияния.
Summary
In the article the constituents of development of external environment are considered
during realization of foreign economic activity. Basic directions of forming of effective
constituents of development of external environment are analysed, the degree of their influencing
is definite.
Keywords: constituents, external environment, economic efficiency of foreign economic
activity, agrarian enterprises, factors of influencing.
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СТАН ТЕ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГОІНВЕСТУВАННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Актуальність проблеми. Сучасну ринкову економіку неможливо уявити без
іноземних інвестицій, які поширені як у промислово розвинутих країнах, так і в країнах,
що розвиваються. Інвестиційна діяльність — вирішальний чинник усієї економічної
політики держави, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного
оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв'язання
соціальних та екологічних проблем, інвестиції становлять основу розвитку підприємств,
окремих галузей та економіки в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При дослідженні проблем інвестиційного
забезпечення економіки України в умовах фінансової глобалізації і міжнародних
кредитних і фінансових відносин вагомих наукових результатів досягли вчені І.Л.
Сазонець, С. Марченко, А.А. Пересада, Ю.В. Полякова та інші. Проте недостатньо
розробленими залишаються окремі питання активізації інвестиційної та інноваційної
діяльності за рахунок внутрішніх джерел підприємств, становлення інфраструктури
інвестиційного ринку, розробки комплексних програм поліпшення інвестиційного клімату
і створення на цій основі сталих мотивацій ефективного господарювання в рамках
чинного правового поля [1, с.69].
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Мета статті. Метою даного наукового дослідження є обґрунтування пропозицій
щодо підвищення привабливості інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. За роки економічної кризи в аграрному
секторі України (1991-2000) практично зупинились інвестиційні процеси. Питома вага
капіталовкладень, зроблених у галузь, зменшилася з 21,3% у 1990 р. до 3,7% у 2000 р.. На
кінець 2010 р. цей показник підвищився до 4,9%. З одного боку, це свідчить про різкий
спад інвестицій в аграрний сектор (інвестиційну кризу), з іншого — про великі потенційні
можливості залучення інвестицій в галузь. Інвестиційна ємність галузі є однією з
важливих умов прийняття рішення інвесторами, особливо іноземними, щодо вкладення
коштів.
При цьому важливе значення має оцінка інвестиційних потреб і можливостей галузі.
Про масштаби інвестиційної кризи в аграрному секторі свідчить динаміка обсягів
інвестицій у галузь. У 2000 р. інвестиції в основний капітал галузі зменшились проти 1990
р. майже у 13 разів. Спад інвестицій в аграрному секторі був найбільшим серед інших
галузей економіки. За період 1991-2010 рр. в агарному секторі нагромадився дефіцит не
профінансованих коштів в сумі 150 млрд грн. Це свідчить про масштаби інвестиційного
ринку в галузі, її велику інвестиційну ємність. [2].
Галузь потребує серйозної модернізації. Частка основних машин, які відпрацювали
свій технічний ресурс, перевищила на комбайнах - 90%; на тракторах - 80%. Списання
техніки у 5-10 разів перевищує її придбання. Але основна проблема технічної модернізації
аграрного сектору — кошти. Мінімальна річна потреба для підтримки технічного стану
галузі на стабільному рівні - 2-3 млрд грн. Для прискореного оновлення машиннотракторного парку щорічно потрібно - 10-15 млрд грн.
Для реального відновлення виробничого ресурсу аграрного сектору без іноземних
інвестицій галузі не обійтись. Однак за обсягами залучення іноземних інвестицій
аграрний сектор України істотно відстає від економіки в цілому, в якій теж рівень
залучення іноземного капіталу порівняно з іншими країнами низький. У 2010 р. в
аграрний сектор залучено всього 169,7 млн дол. США іноземних інвестицій, або близько
2,1% їх загального обсягу в країні (див. рис. 1). І хоча ці обсяги є рекордними, однак
відносно загальних обсягів притоку капіталу в країну це втричі менше ніж у 2003 р. Ця
сума неадекватна загальному вкладу галузі в економіку країни. Обсяг іноземних
інвестицій, залучених на сільського жителя теж низький - менше 13 дол. США, а розрив з
розвинутими країнами великий. Загалом за часткою в інвестиціях аграрний сектор значно
поступається іншим галузям порівняно з часткою галузі в інших макроекономічних
показниках [2].
Основними інвесторами в агропромисловий комплекс України є країни:
- в сільське господарство: Кіпр (305,8 млн дол.. США), Великобританія (121,7 млн
дол. США), Данія (50,9 млн дол. США), США (50,4 млн дол. США), Швеція ( 36,7 млн
дол. США), Німеччина (35,4 млн дол. США), Австрія (28,4 млн дол. США), Польща (28,3
млн дол. США), Російська Федерація (17,7 млн дол. США).
• в харчову промисловість: Нідерланди (512,8 млн дол. США), Швеція (210,1 млн
дол. США), Кіпр (185,6 млн дол. США), США (140,1 млн дол. США), Великобританія
(141,4 млн дол. США), Швейцарія (82,5 млн дол. США), Франція (69,3 млн дол. США),
Німеччина (57,9 млн дол. США), Росія (41,3 млн дол. США) [4].
Спостерігаються значні диспропорції в регіональному розподілі іноземних
інвестицій в аграрний сектор. Залучення іноземних інвестицій в розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь коливається від 7,2 тис. дол. США (Закарпатська область) до
0,9 тис. дол. США (Запорізька і Миколаївська область) - тобто у 8 разів. Аналогічна
різниця в обсягах залучення іноземних інвестицій на 1 працівника галузі.
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Залучення іноземних інвестицій
Питома вага галузі в загальному обсягі іноземних інвестицій

Рис. 1. Обсяги і частка залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України
Аналіз розподілу іноземних інвестицій по регіонах дозволяє прийти до висновку, що
він має далеко не аграрне спрямування. Група областей з найменшими обсягами
інвестицій — це суто аграрні області. Аграрно-інвестиційний феномен м. Києва
пояснюється тим, що в столиці зареєстровано багато інвестиційних компаній, які успішно
інвестують в аграрний сектор різних регіонів.
Розподіл іноземних інвестицій серед міст та сільських районів теж нерівномірний.
Переважна частина інвестицій сконцентрована в містах — 85% загального обсягу, а в
Чернігівській, Полтавській, Одеській областях та АР Крим (це відомі аграрні регіони) —
практично 100%. Лише в Київській, Рівненській, Сумській та Тернопільській областях у
райони надійшло інвестицій більше, ніж у міста [2].
Таким чином, аграрний сектор України, який за 90-ті роки ХХ століття пережив
важку інвестиційну кризу став інвестиційно слабким. Великі потреби в
капіталовкладеннях, особливо для технічної модернізації, не можуть бути поки що
забезпечені за рахунок власних коштів підприємств, кредитів банків і, тим паче,
бюджетного фінансування. Тому, важливим джерелом інвестиційного ринку для
аграрного сектору є залучення в галузь іноземного капіталу.
Серед причин незадовільної реалізації великого інвестиційного потенціалу аграрного
сектора України, як свідчать дослідження, є насамперед низький імідж галузі на всіх
рівнях її функціонування. Досвід розвинутих країн доводить, що для широкомасштабного
залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки необхідно проводити
ефективну інвестиційну політику держави, спрямовану на формування та поліпшення
інвестиційного іміджу галузі на всіх рівнях — центральних, місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
Перспективним напрямком інвестиційної діяльності на підприємствах АПК є
впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій.
Останнім часом активізувалася двостороння співпраця в АПК з представниками
бізнесу японських і шведських кампаній з метою реалізації спільних інвестиційних
проектів [5].
Висновки. Проведене дослідження умов створення і підтримки інвестиційного
клімату в Україні дає підставу для наступних висновків. На сьогоднішній день
структурний розвиток України не відповідає найбільш важливим світовим тенденціям.
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Виправлення цих невідповідностей - повинне стати одним з першочергових пріоритетів
економічної політики уряду. Необхідне виконання наступного:
•
підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору України;
•
збільшення обсягу надходжень іноземних інвестицій в сільське господарство;
•
підвищення темпів розвитку галузі;
•
збільшення рівня присутності української продукції галузі на світових аграрних
ринках.
Досягнення поставлених цілей відбуватимеся завдяки досягненню наступних більш
конкретизованих підцілей:
Оперативні: внести зміни в Земельний кодекс України, якими буде встановлено, що
земля може бути предметом торгівлі, тобто купуватися та продаватися; створити
законодавчу базу у сфері агрострахування, якою передбачити основні засади, порядок,
умови, наявність або відсутність преференцій для підприємств агропромислового
комплексу при укладенні договорів страхування; внести зміни до Закону України "Про
режим іноземного інвестування", які встановлюють обов’язкову спрощену систему
реєстрацію прямих іноземних інвестицій; розробити земельний кадастр (оцінки, кількості,
якості, видів земель), дані якого мають обов’язково використовуватися при укладанні
договорів купівлі-продажу землі; створити "інвестиційний портрет" регіону, який дає
вичерпну інформацію про стан сільського господарства у кожному регіоні, його кількісні
та якісні чинники, ємність інвестиційного ринку в ркгіоні, перспективні напрямки його
розвитку тощо.
Тактичні: підвищити інвестиційну привабливості аграрного сектору; збільшити обсяг
надходжень іноземних інвестицій в аграрний сектор на 5-7%; підвищити рівень
механізації в сільське господарство; покращити врожайності сільськогосподарських
культур.
Стратегічні: збільшити обсяг іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки до
рівня вкладення галузі у ВВП країни (зараз в аграрний сектор вкладається лише 2% усіх
інвестицій, а вклад галузі у ВВП 14 %).
В разі досягнення цілей підвищиться рівень фінансової і матеріальної забезпеченості
населення, що працює в галузі; створюватимуться нові підприємства; збільшаться обсяги
кредитування підприємств агропромислового виробництва; зменшиться залежність від
імпортної продукції; зростуть темпи розвитку сільськогосподарського підприємництва.
Анотація
Стаття присвячена проблемі залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор
економіки та стратегічним аспектам участі України у цьому процесі. Основні напрямки
розвитку України - це усунення структурних деформацій у розвитку економіки та
залучення сучасних технологій, що здатні вивести країну до траєкторії динамічного росту.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестор, інвестиційна
привабливість, агропромислове виробництво.
Аннотация
Статья посвящена проблеме привлечения иностранных инвестиций в аграрный
сектор экономики и стратегическим аспектам участия Украины в этом процессе.
Основные направления развития Украины - это устранение структурных деформаций у
развития экономики и привлечения современных технологий, что способны вывести
страну к траектории динамического роста.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестор, инвестиционная
привлекательность, агропромышленное производство.
Annotation
The article is devoted to the problem of bringing of foreign investments in the agrarian
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sector of economy in and strategic aspects of participation of Ukraine in this process. Basic
directions of development of Ukraine are this removal of structural deformations at development
of economy and bringing of modern technologies in, that are able to show out a country to the
trajectory of dynamic growth.
Keywords: investments, investment climate, investor, investment attractiveness,
agroindustrial production.
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Пушак Г. І.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Продовольча безпека, що представляє собою першорядну
основу благополуччя, науково-технічного розвитку й незалежності кожної держави,
залишається однією з довічних світових проблем, що не втратила актуальності й в XXI
столітті. Специфіка даної проблеми така, що рішення її визначається різними аспектами
світового розвитку: від економічних і політичних - до соціокультурних і етносоціальних,
причому головна роль серед них належить загальному розвитку продуктивних сил і
виробничих відносин.
Будучи найважливішою складовою частиною державної політики, продовольча
безпека торкається різнобічних аспектів життєдіяльності окремої людини,
домогосподарства, села, міста, області й держави в цілому. Тут переплітаються вузлові
проблеми макроекономічного росту й розвитку з питаннями розвитку економіки країни,
регіону, муніципального утворення. Забезпечення продовольчої безпеки сприяє стійкому
соціальному клімату в суспільстві, оскільки відсутність продовольства в регіонах може
викликати невдоволення населення, що дозволяє вважати продовольчу безпеку
найважливішим структурним елементом, що забезпечує економічну й, у цілому,
національну безпеку країни.
Тому лише формування та забезпечення потужної системи продовольчої безпеки на
всіх рівнях (національному, регіональному, соціальних груп, домашніх господарств,
окремої людини) дасть можливість уникнути можливих негативних наслідків відкритості
національної економіки, забезпечити продовольчу незалежність держави, підвищити
добробут і якість життя населення.
Аналіз досліджень та публікацій. Питаннями розробки і розвитку концепції
продовольчої безпеки займалися ще класики економічної теорії А. Сміт, Т. Мальтус, Д.
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Рікардо, К. Маркс, П. Ерліх, А. Маслоу, В. Парето та ін. Окреслені ними традиційні
підходи до забезпечення продовольчої безпеки були пов'язані з акцентуванням на двох
основних елементах: власному виробництві необхідних обсягів продовольства й створенні
(підтримці) адекватних резервів.
Подальший свій розвиток проблема продовольчого забезпечення одержала у
працях Н. Кондратьєва, А. Чаянова, Н. Бухаріна та ін.
Однак у другій половині XX ст. відбулося переосмислення концепції продовольчої
безпеки, підвалини якої становила необхідність економічної доступності продовольства.
Серед авторів такого підходу треба відзначити таких учених як Л. Сен, Дж. Конуел, Е.
Барбср, Дж. Маделей.
В 60-х рр. минулого століття взаємозв'язок споживання з виробництвом,
встановлення оптимальних пропорцій між виробництвом і споживанням досліджувалися в
роботах В.Ф. Майєра, В.М. Рутгайзера.
Наприкінці 1990-х рр. експертами ООН було обґрунтовано положення про те, що
продовольча безпека є невід'ємним елементом якості життя населення [12].
Істотний внесок у розробку загальнотеоретичних основ національної й економічної
безпеки внесли сучасні економісти Л.І. Абалкін, А.Г. Гранберг, А.Л. Ілларіонов,
В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін. [1, 11].
Незважаючи на багатоаспектність теоретико-методологічних підходів до поняття
продовольчої безпеки в офіційних міжнародних документах, сучасна вітчизняна наука й
практика, на жаль, дотепер не адаптували їх «рамкові» принципи й підходи стосовно до
конкретних умов трансформаційної національної економіки. На сьогодні відсутні
загальновизнані визначення сутності продовольчої безпеки, її ролі у захисті держави від
соціально-політичних вибухів та відтворенні людського потенціалу.
Мета статті – аналіз науково-методичних засад дослідження продовольчої безпеки
як важливого критерію економічного зростання, визначення сутності цієї дефініції, кола
суб’єктів її забезпечення та середовища формування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття безпеки в усьому різноманітті
її специфікацій (національна, економічна, продовольча, військова, технологічна,
екологічна) належить до числа тих, які, з одного боку, всім інтуїтивно зрозумілі, а з
іншого – важко визначаються в досить коректній та вичерпній формі. Однак саме
коректне та вичерпне визначення кожної з різновидів цієї дефініції суттєво впливає на
формування адекватної політики у відповідній сфері.
Дослідження показали, що проблематика безпеки стала займати важливе місце в
системі соціально-економічного знання ще із середини XX ст. і на даний момент
сформовані наукові традиції дослідження особистості, суспільства, держави через призму
різних аспектів безпеки їхнього розвитку.
Так, у XX ст. сформувалася структурно-функціональна інтерпретація соціальної
безпеки як соціальної згоди (Е. Дюркгейм), функціональної єдності (Р. Мертон),
особливого виду «соціальності» (Ф. Теніс), особливої сфери інтерсуб’єктивності (Е.
Гуссерль, А. Шюц, Ф. Поллак, М. Хоркхаймер) [16].
Принципове методологічне значення для інтерпретації проблем безпеки має
первинність аналізу соціокультурних факторів у соціально-історичному контексті
аналізованих соціально-економічних ситуацій і фактів (М. Вебер). Активний розвиток
одержали розробки безпеки теоретико-методологічного рівня в умовах прискореного
розвитку суспільних процесів постіндустріального й інформаційного суспільства (Т.
Парсонс, К. Поппер, Е. Гідденс, А. Турен, П. Бурдьє та ін.) [7, 10].
Не можна не визнавати, що категорія «безпека» і пов'язані з нею поняття є, як і
раніше, одними із найбільш суперечливих в економіці, соціології, філософії, політичній
теорії й теорії міжнародних відносин. Залежно від концептуальних та політикоідеологічних переваг того чи іншого вченого підходи до трактування цього поняття
сильно різняться.
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У багатьох традиційних суспільствознавчих парадигмах безпека визначається в
сугубо спростовувальному плані – як відсутність небезпек або здатність суб’єкта
ефективно зустріти й запобігти потенційним загрозам. Безпека – це одночасно й межі
допустимого, і можливість повернути систему в стан стабільного, стійкого розвитку [4].
Всупереч цьому представники скандинавської школи світових досліджень
пропонують визначати безпеку як громадський порядок, що забезпечує не тільки
захищеність соціуму, але й умови, що сприяють найбільш повному розкриттю творчих
здібностей індивіда, соціальних груп, етносів, конфесій та ін. [15].
Однак подібні трактування безпеки поки що становлять очевидну меншість.
Панування традиційних версій перешкоджає вкоріненню цих поглядів і продовжує життя
застарілим (тобто спростовувальним) визначенням поняття «безпека» [2].
В останній третині XX ст. отримали нове звучання проблеми безпеки й у
вітчизняній науці. Так, наприклад, Б.А. Кормич розглядає соціальну безпеку через призму
глобальних змін [8].
Особливий внесок у розробку загальнотеоретичних і методологічних основ аналізу
проблем безпеки внесли В.П. Горбулін та А.Б. Качинський, що пропонують нову
парадигму розуміння даного феномена в контексті геокультурного підходу [6].
Виявляється актуальним, на наш погляд, і звернення до безпеки в контексті
людського розвитку. Проблеми безпосередньо людини при цьому розглядаються в рамках
соціальної безпеки [9].
Підсумовуючи вище наведене, можна констатувати, що категорія «безпека» є
загальноісторичною й загальносоціальною, що охоплює всю історію й все майбутнє
людства, має визначальне значення для існування, як окремої особистості, так і
соціальних спільнот будь-якого рівня.
Сутність цієї категорії слід розуміти як стан захищеності життєво важливих
інтересів соціума від внутрішніх і зовнішніх загроз. При цьому вважаємо принципово
важливим на перше місце поставити наявність конкретних небезпек, загроз, ризиків і
викликів для цілей, ідеалів і цінностей людини, її інтересів.
Останнє не лише зумовлює виникнення феномену «безпеки», а й дозволяє
трактувати її головну специфікацію – національну безпеку – як сукупність актуальних
факторів, що забезпечують сприятливі умови для розвитку України, життєздатності
держави й досягнення національної мети, соціального ідеалу – благополуччя всіх
громадян і родин; доцільність розвитку й збереження фундаментальних цінностей і
традицій народу України; нормальних відносин особистості й держави; здатність
ефективно переборювати будь-які зовнішні загрози керуючись своїми національними
інтересами [14].
Одним з найважливіших соціально-економічних аспектів національної безпеки
сучасної України була й залишається продовольча безпека. Дефіцит продовольчого
забезпечення переслідував Україну протягом усього періоду її радянської історії. Оскільки
від забезпечення населення продовольством у фізіологічному розумінні залежить
життєдіяльність останнього, продовольча безпека становить одну з ключових ланок
підтримки національної безпеки.
Первісно зміст поняття продовольчої безпеки зводився винятково до питань
функціонування сільського господарства й продовольчої незалежності. Однак, сьогодні
очевидно, що розглянута проблема є не стільки аграрно-виробничою, скільки соціальноекономічною, аналіз якої можливий тільки на стику різних наук, що дозволяє вийти на
новий рівень сприйняття й узагальнення економічних, історичних і соціальних процесів.
Адже, стійкий розвиток АПК і, особливо, сільського господарства – вирішальна умова не
тільки нарощування і якісного поліпшення продовольчих ресурсів при зниженні витрат,
але й прогресивного розвитку економіки, натомість стагнація аграрного сектора є
серйозною загрозою національній безпеці України в сфері економіки. У тому числі
загрозами є прямі або непрямі втрати, пов'язані з руйнуванням складових системи АПК та
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інших забезпечуючих галузей, оплата імпорту продовольчих товарів і засобів виробництва
та ін. У той же час, сільське господарство є дотованою галуззю, тому її економічний стан
багато в чому буде визначатися державною (бюджетною) підтримкою, розмір якої
залежить від можливостей державного бюджету й місцевих бюджетів, обумовлених
рівнем податкових надходжень від підприємств, в основному виробничої сфери.
У найбільш загальному й універсальному змісті продовольча безпека формується як
певний вектор руху будь-якої національної продовольчої системи до свого ідеального
(нормативного) стану. Якщо провести паралель із медициною, стан продовольчої безпеки
може бути уподібнений стану абсолютно здорової людини, тоді як специфічні для кожної
країни загрози цієї безпеки формують своєрідну симптоматику «захворювання», що
вимагає своїх особливих методів лікування.
Як суб'єкти продовольчої безпеки виступають:
- держава, що виконує функції в продовольчій сфері за допомогою органів
законодавчої, виконавчої й судової гілок влади;
- господарюючі суб'єкти (насамперед підприємства АПК);
- населення в цілому й окрема особистість людини як основні споживачі
продовольства.
Об'єктом продовольчої безпеки є сфера відтворення продовольства, що виступає як
підґрунтя формування мінімальних стандартів у системі забезпечення необхідного
життєвого рівня.
Аналіз наведених у [3, 5, 17] трактувань поняття «продовольча безпека»
вітчизняними науковцями дає підстави щодо наступних пропозицій. На думку автора, у
ньому в обов'язковому порядку повинні знайти відображення відповідальність держави за
забезпечення продовольчої безпеки країни, рівня науково обґрунтованих норм харчування
для підтримки здоров'я населення; економічна й фізична доступність необхідного рівня
споживання продовольства; якість продовольства; джерела резерву покриття потреб в
продовольстві. Що ж стосується самих суб'єктів продовольчої безпеки, то до них слід
віднести світове співтовариство в цілому, окрему державу, конкретний регіон і кожного
його громадянина, що має право на підтримку свого існування.
Система забезпечення національної продовольчої безпеки ґрунтується на
багаторівневому аналізі продовольчого забезпечення стосовно: до людства в цілому
(світовий або глобальний рівень); до окремих країн (національний рівень); до
адміністративних одиниць (регіональний рівень); до соціальних груп (груповий рівень);
до сім’ї (рівень домашнього господарства); до окремої людини (індивідуальний рівень) і
охоплює всі етапи відтворювального процесу, включаючи виробництво, обмін, розподіл і
споживання продовольства, а також створення продовольчого резерву й систему
зовнішньоекономічних зв'язків. Як головна мета продовольчої безпеки виступає
поліпшення здоров'я й підвищення якості життя населення, що досягається шляхом
виробництва й споживання в достатній кількості якісних і доступних для населення
продуктів харчування.
Продовольча безпека нації є найважливішою умовою суверенітету держави,
стабільності її внутрішньої політики, збереження здоров'я її громадян тощо.
Прогностична, виважена політика у сфері забезпечення продовольчої безпеки
сприятиме формуванню та реалізації таких національних інтересів держави:
- забезпечення необхідного рівня власного виробництва продуктів харчування (в
об'єктивно можливих межах), яке варто розглядати, з одного боку, як реалізацію потреби в
захисті внутрішнього продовольчого ринку від проникнення неякісної продукції, з іншого,
як необхідну умову забезпечення доходів сільського населення, раціонального
використання виробничих потужностей вітчизняної переробної промисловості;
- постійне відновлення й поповнення державного продовольчого резерву незалежно
від впливу зовнішніх і внутрішніх негативних факторів;
- постійний контроль відповідності якості як вироблених в країні, так і імпортних і
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реалізованих продуктів харчування державним стандартам і якостям безпеки харчових
продуктів;
- створення ефективної системи управління аграрним сектором на всіх рівнях,
збереження досягнутого обсягу й розширення виробництва конкурентоспроможної
продовольчої продукції з орієнтацією на експорт, а також проведення єдиної науковотехнологічної політики в продовольчому комплексі.
Висновки. У сучасних умовах продовольча безпека переросла в самостійний
науково-практичний напрям, що потребує формування й швидкого розвитку в локальних,
національних і світових масштабах. У результаті перевороту всього світоустрою в XX
столітті, який змінив підхід до вивчення економічних явищ, акценти в даній сфері
змістилися у бік безпеки людини, відтворення людського потенціалу.
Таким чином, продовольча безпека передбачає надійне й безперебійне
забезпечення всіх верств населення якісними продуктами харчування переважно власного
виробництва за прийнятими фізіологічними нормами, економічну й фізичну доступність
продовольства й гарантію збереження даних положень у майбутньому й у форс-мажорних
ситуаціях.
Проведений аналіз підходів щодо трактування поняття «продовольча безпека»
дозволив окреслити коло суб’єктів продовольчої безпеки, яке включає не лише державу,
господарюючі суб’єкти (насамперед, підприємства АПК), населення в цілому, а й світове
співтовариство, конкретний регіон і кожного громадянина, який має право на підтримку
свого існування.
Зазначимо, що з позицій нормативної теорії сутність поняття «продовольча безпека
регіону» принципово відрізняється від аналогічного поняття на рівні країни. Під
продовольчою безпекою будь-якого регіону розуміється такий стан його економіки, при
якому існують умови, і є налагоджений механізм задоволення потреб населення в
основних продуктах харчування відповідно до платоспроможного попиту.
Анотація
Досліджено проблему формування та забезпечення продовольчої безпеки, а саме
теоретико-методологічний її аспект. На основі вивчення генезису розвитку проблематики
безпеки та існуючих підходів вітчизняних і зарубіжних фахівців до трактування
продовольчої безпеки визначено сутність цієї категорії. Досліджено систему
багаторівневого забезпечення національної продовольчої безпеки.
Ключові слова: національна безпека, продовольча безпека, фактори забезпечення,
система забезпечення, суб’єкти продовольчої безпеки.
Аннотация
Исследовано проблему формирования и обеспечения продовольственной
безопасности, а именно теоретико-методологический ее аспект. На основе изучения
генезиса развития проблематики безопасности и существующих подходов отечественных
и зарубежных специалистов к трактовке продовольственной безопасности определена
сущность этой категории. Исследовано систему многоуровневого обеспечения
национальной продовольственной безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная безопасность,
факторы обеспечения, система обеспечения, субъекты продовольственной безопасности.
Annotation
Is investigated the problem of forming and ensuring food security, namely theoretical and
methodological aspects. Is defined the essence of this category, based on the study of genesis of
the development of security problems and existing approaches of domestic and foreign experts to
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the interpretation of food security . Is investigated the system of many-tiered ensuring of national
food security.
Keywords: national security, food security, factors of ensuring, system of ensuring,
subjects of food security.
Список використаних джерел:
1. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. Абалкин
// Вопросы экономики. – 1994. - №12. – С. 5.
2. Белов О. Ф. Економічна безпека в стратегії реформ / О.Ф. Белов // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/belov/6.
3. Белянський С. Международная экономическая взаимосвязь и взаимозависимость:
проблемы, тенденции / С. Белянський // Экономика Украины. – 1994. - № 9. – С.78-83.
4. Бизнес: оксфордский толковый словарь: Англо-русский: Свыше 4000 понятий. – М.:
Издательство «Прогресс-Академия», Издательство РГГУ. - 1995. – 752 с.
5. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В.
Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко – К: Знання України. – 2002. – 336 с.
6. Горбулін В. П. Приорітетність національних інтересів у світлі стратегії національної
безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратегічна панорама. – 2005. № 3. – С. 18-27.
7. Коженьовскі Л. Управління безпекою / Л. Коженьовскі // Актуальні проблеми
економіки. – 2004. - № 1 (31). – С. 147 – 154.
8. Кормич Б. А. Правовий зміст поняття «національна безпека» / Б. А. Кормич // Митна
справа. – 2003. – № 1. – С. 116-123.
9. Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях / В. А.
Ліпкан, О. С. Ліпка, О. О. Яковенко – К.: Текст, 2006. – 256 с.
10. Миценко І. М. Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки
життєдіяльності: дисс. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук / І. М. Миценко –
Донецьк, 2004. - 455с.
11. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В. М. Геєць, М.
О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. // За ред. Геєця В.М.: Мон-я. – Х.: ВД
«ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
12. Мочерний С. Національний та економічний суверенітет країни / С. Мочерний //
Економіка України. – 2005. - № 10. – С. 4-13.
13. Муханова Е. Б. Из истории экономической мысли (Сборник) / Е. Б. Муханова, В. Е.
Маневич, М. В. Чиркунова – М.: Знание, 1990. – 64 с.
14. Національна безпека України. 1994-1996рр. Під. Ред. Бєлова О.Ф., Бінька І.Ф.,
Пиріжкова С.І., Рубанця М.Л. // Електронний ресурс – режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/book/otch/roz15.htm
15. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовський
Л.Ш., Стародубцев Є.Б. – М.: ИНФРА_М, 1996. – 496 с.
16. Шкарлет С. М. Еволюція категорії „безпека” у науковому та економічному
середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. №6(73). – С. 6-12.
17. Щербань В. П. Економічні і соціально-економічні основи формування та розвитку
продовольчої безпеки в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. докт. екон.
наук / В. П. Щербань - Суми, 2004. – 36 с.

130

Науково-виробничий журнал

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

№1 (30) 2013

ЕКОНОМІКА
УДК: 338.432:339.13:631.15

Рябінський О.А., Алєксєєва А.В., Анпілогова І.О.

ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ
Постановка проблеми. Сільське господарство України відіграє визначальну роль в
забезпеченні продовольчої безпеки нашої країни, формує 17 % валового внутрішнього
продукту та близько 60 % фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є
одним з основних бюджетоутворювальних джерел національної економіки, частка якого у
зведеному бюджеті України за останні роки становить 8-9 %, а також займає друге місце
серед секторів економіки у товарній структурі експорту.
В сучасних умовах процеси глобалізації господарських відносин є визначальними у
розвитку світової економіки. Ефективність інтеграції аграрного сектору економіки
України у систему зовнішньоекономічних зв’язків, відповідно до вимог СОТ, вимагає
високого рівня його адаптованості до тенденцій зовнішнього середовища.
Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного
потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових
ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню іноземних
інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України. Тому
вивчення факторів та чинників, які впливають на
ефективний розвиток
зовнішньоекономічної діяльності є досить актуальним.
Стан вивчення проблеми. Дослідження проблем зовнішньоекономічних зв'язків
суб'єктів національної економіки, шляхів та методів їх вирішення і ролі у формуванні
конкурентоздатності аграрних підприємств знайшли відповідне відображення в наукових
працях відомих учених-економістів - В.Г. Андрійчука, Т.Ю. Богомолової, В.І. Бойка, В.П.
Галушки, В.І. Губенка, О.Д. Гудзинського, О.М. Жеглова, А.М. Кандиби, Лукінова, Ю.П.
Макогона, М.Й. Маліка, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавера, А.П. Румянцева, Ю.І. Скирка,
О.В. Шубравської, А.Є. Юзефовича, В.В. Юрчишина, та інших вчених. Але тривалі
процеси реформування галузей національної економіки вимагають подальшого більш
глибокого дослідження ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Завдання і методика досліджень. Мета досліджень полягає у вивченні факторів і
чинників ефективного розвитку
зовнішньоторговельних операцій підприємствами
аграрного сектору. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний
метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних процесів; монографічний;
законодавчі, нормативно-правові акти.
Результати досліджень. Зовнішньоекономічні зв’язки в сучасних умовах стають
могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки.
Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну
науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами означає нераціонально
використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку. Зовнішньоекономічна
діяльність дає змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації
спільних досліджень, швидкому переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і
виробництв,
сприяє
розв’язанню
багатьох
соціальних
проблем.
Отже,
зовнішньоекономічні зв’язки стають одним з основних чинників розвитку господарства.
Зовнішньоекономічна діяльність полягає у встановленні зовнішніх зв’язків держави з
іншими країнами та міжнародними організаціями – партнерами міжнародної діяльності.
Встановлені такі чинники розвитку зовнішньоекономічних зв’язків як: конкуренція;
різний рівень науково-технічного прогресу; спеціалізація і кооперування виробництва;
обмеженість ресурсної бази окремих країн; розширення місткості внутрішнього ринку
(рис.1).
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Обмеженість ресурсної бази
окремих країн

Конкуренція

Вихід відтворювального процесу за
національні кордони з метою розширення
місткості внутрішнього ринку

Чинники розвитку зовнішньо –
економічних зв’язків у системі
світового господарства

Необхідні включення всіх факторів
виробництва держави до світового
ринку і міжнародний поділ праці з
метою реалізації економічного
потенціалу

Різний
рівень
науково –
технічного
прогресу

Спеціалізація і кооперування
виробництва як закономірність
розвитку відтворювального процесу

Рис.1. Чинники розвитку зовнішньоекономічних зв’язків [3]
Чинники, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, доцільно розбити на дві групи: зовнішні та внутрішні (рис.2). Такий підхід
зручний тим, що дозволяє пов’язати їх із стратегічним менеджментом, основою якого є
SWOT-аналіз. Перша частина цього аналізу – “сильні і слабкі сторони” підприємства відтворює внутрішні чинники. Друга частина – “можливості та загрози” - пов'язана із
зовнішніми чинниками.
До внутрішніх чинників відносять: масштаби зовнішньоекономічної діяльності;
витрати; складність продукції; досвід; контроль. До зовнішніх чинників підприємств
відносять: економічна свобода; конкуренція; присутність у державі; ризики. Без аналізу
цих факторів, які формують систему конкурентного середовища підприємства, неможлива
практична робота на ринку.
На нашу думку фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
можна поділити на: наукові; техніко-технологічні; управлінські; економічні; соціальнодемографічні; географічні; екологічні; політичні. Охарактеризуємо кожен з факторів.
Техніко-технологічні фактори характеризуються розвитком техніки, обладнання,
інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а
також ноу-хау, відображають стан та динаміку науково-технічного прогресу, рівень
техніки та технології, продуктивність та надійність устаткування, гнучкість виробничих
процесів тощо.
Управлінські фактори характеризують структуру та ефективність системи
управління аграрним підприємством, рівень організації його маркетингової та фінансовоекономічної діяльності, характер організації виробничих процесів та організації праці,
ступінь ефективності створених на аграрному підприємстві систем прогнозування,
стратегічного та поточного планування, моніторингу та оперативного регулювання тощо.
Економічні фактори відображають стадію циклу розвитку економіки, розвиток
інтеграційних процесів у економічному просторі, загальногосподарську та галузеву
кон’юнктуру, методи та механізми регулювання господарської діяльності на рівні
держави, регіонів та галузей тощо.
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ФАКТОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Внутрішні

Зовнішні

ступінь економічної
свободи і відкритість
зовнішніх ринків

масштаби ЗЕД

рівень витрат
рівень конкуренції
складність продукції
(умови передачі
технологій)

присутність у країні

досвід ЗЕД
рівень ризику
ступінь жорсткості
контролю

Рис. 2. Фактори, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності
підприємства [3]
Соціально-демографічні фактори відображають стан та динаміку соціальних та
демографічних процесів, що відбуваються на макро- та мікро- рівнях. Екологічні фактори
характеризують взаємозв’язок виробничо-економічної діяльності сільськогосподарського
підприємства зі станом оточуючого природного середовища. До цієї групи слід віднести
вимоги екологічного законодавства, витрати, що виникають у зв’язку з утилізацією
відходів виробництва, витрати на утримання та експлуатацію природоохоронних споруд
тощо.
Географічні фактори – це фактори, які пов’язані з розміщенням, топографією
місцевості, кліматом і натуральними ресурсами, зокрема, корисними копалинами.
Політичні фактори здійснюють суттєвий вплив на конкурентне середовище, серед
найголовніших політичних факторів можна виділити, у першу чергу, загальнополітичний
клімат та стан розвитку міжнародних відносин, політики іноземних країн щодо соціальноекономічних та політичних перетворень в Україні, військово-політичні конфлікти в
окремих регіонах світу. Група політичних факторів має однозначно зовнішній характер
походження по відношенню до аграрного підприємства, через що можливість прямого
впливу на них з боку аграрного підприємства майже повністю відсутня.
Особливої уваги заслуговують фактори конкуренції, тобто фактори, які відбивають
майбутні та поточні дії конкурентів, зміни в частках ринків, концентрації конкурентів
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тощо. Для системного аналізу та оцінки впливу цих факторів на ринок та визначення
характеру конкурентної боротьби використовують модель п’яти сил конкуренції М.
Портера.
Чим більше угод укладається, тим ймовірніше, що втратиться контроль над
прийняттям рішень, а це може відобразитись на оптимізації діяльності підприємств на
глобальному рівні, включаючи такі питання, як географія розширення виробництва,
освоєння нових видів продукції або забезпечення якості. Угоди із зовнішніми
організаціями передбачають також розподіл прибутків, що має велике значення для
підприємств із високим потенційним прибутком. Підприємство при цьому ризикує і тим,
що його конфіденційна інформація стане відомою конкурентам. Деякі аналітики
вважають, що втрата контролю над гнучкістю бізнесу, прибутками і поводженням у
конкурентному середовищі - це найважливіша змінна, яка впливає на вибір того чи
іншого режиму міжнародних операцій.
Економічна свобода включає такі чинники, як пряме заміщення окремих форм
діяльності, визначення ставок податків, розміри коштів, що репатріюються, вимоги
(фактичні або можливі) дотримання умов антимонопольного законодавства, висунення
умов, за яких актив, що є приватною власністю, потрапляє в суспільний сектор і стає
доступним для інших.
Залежно від місця виникнення фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства поділяють на внутрішні та зовнішні (рис. 3).
Фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Зовнішні:
політична обстановка в
державі;
економічні зв’язки;
наявність конкурентів;
розміщення
виробничих
сил;
наявність
сировинних
ресурсів;
загальний рівень техніки та
технологій;
система управління
промисловістю;
концентрація виробництва;
законодавча база

Внутрішні:
1) система та методи
управління фірмою;
2) рівень технологій процесу
виробництва;
3) рівень організації процесу
виробництва;
4)система довгострокового
планування;
5)
орієнтація
на
маркетингову концепцію;
6) інноваційний характер
виробництва

7) ступінь задоволення
додаткових
потреб
конкретного споживача;
8) якість розробки з точки
зору
оптимальності
показників надійності

Рис.3. Система факторів розвитку зовнішньоекономічної діяльності [1]
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Виникнення та інтенсивність прояву внутрішніх факторів безпосередньо залежить
від діяльності аграрних підприємств в конкурентному середовищі, стану їх ресурсної бази,
характеру організації системи стратегічного управління, системи загального менеджменту
тощо. Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх факторів не залежить від діяльності
аграрних підприємств і обумовлюється станом зовнішнього середовища. Фактори
зовнішнього середовища є вкрай неоднорідними за джерелами свого походження,
оскільки виступають проявом систем різного рівня.
Висновки та пропозиції. Історичний досвід свідчить про те, що область і її аграрний
комплекс у недостатній мірі беруть участь у міжнародній торгівлі і не використовують
тих переваг, які могла б дати така участь для підвищення ефективності виробництва.
Зовнішньоекономічна діяльність в аграрному секторі тільки набирає темпів,
розширюється, достатньо необхідного досвіду ще не нагромаджено.
До основних факторів, що певною мірою стримують зростання українського експорту
аграрною продукцією можна віднести:
 помітне посилення міжнародної конкуренції і зростання державної підтримки свого
експорту у провідних зарубіжних країнах;
 значно ускладнений вихід на світові ринки для українських підприємств внаслідок
протекціоністських заходів з боку ряду країн щодо захисту власних ринків;
 недостатній розвиток системи сертифікації та контролю якості експортної аграрної
продукції (і тому збут низькосортної продукції за низькими цінами);
 відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на світові ринки у більшості
аграрних підприємств, низький рівень маркетингової діяльності, нескоординованість
дій на державному рівні;
 розрив традиційних виробничих та коопераційних зв’язків з підприємствами країн
СНД та Східної Європи;
 низький рівень співробітництва з країнами, що розвиваються;
 критично недостатнє інвестування в перспективні експортноорієнтовані проекти за
рахунок внутрішніх ресурсів та обмежені можливості використання з цією метою
іноземних інвестицій і кредитів внаслідок низького міжнародного рейтингу
фінансово-економічної надійності України.
Анотація
У статті розглянуто чинники розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, фактори, що
впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства, систему
факторів розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено основні фактори, що
певною мірою стримують зростання експорту.
Ключові слова: чинники, фактори розвитку, зовнішньоекономічна діяльність,
ефективність, договір, зв’язки.
Аннотация
В статье рассмотрены факторы развития внешнеэкономических связей, факторы, что
влияют на организацию внешнеэкономической деятельности предприятия, систему
факторов развития внешнеэкономической деятельности. Исследованы основные факторы
сдерживающие рост экспорта.
Ключевые слова: факторы, факторы развития, внешнеэкономическая деятельность,
эффективность, договор, связи.
Summary
In the article the factors of development of external economic communications, factors, are
considered, that affect organization of foreign economic activity of enterprise, system of factors
of development of foreign economic activity. Basic factors retentive are explored growth of
export.
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Аграрні підприємства, укладаючи зовнішньоторговельний
контракт піддані ризикам, а тому актуальним є питання вивчення шляхів їх мінімізації.
Робота з управління зовнішньоекономічними ризиками має включати такі основні
складові: аналіз ситуації і визначення можливих ризиків; оцінка ймовірного збитку й
прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками; реалізація прийнятих
рішень і контроль за їх виконанням.
Стан вивчення проблеми. Дослідження проблем зовнішньоекономічних зв'язків
суб'єктів національної економіки, шляхів та методів їх вирішення та їх ролі у формуванні
конкурентоздатності аграрних підприємств знайшли відповідне відображення в наукових
працях відомих учених-економістів - В.І. Власова, В.І. Губенка, С.М. Кваші, В.І. Бойко,
П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, Є.В. Милованова, С. Кваша,
А. А. Фесини та та інших вчених.
Завдання і методика досліджень. Мета досліджень полягає у вивченні шляхів
мінімізації ризиків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій підприємствами
аграрного сектору. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний
метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних процесів; монографічний;
законодавчі, нормативно-правові акти.
Результати досліджень. При укладанні контракту з контрагентом необхідно бути
обережним при виконанні посередницьких контрактів (перевезення, зберігання), коли
передбачаються розрахунки через агента чи експедитора. Ми пропонуємо, до етапу
проведення переговорів зробити запит до країни, де повинен бути зареєстрований
майбутній партнер. Окрім того, можна зробити запити до іноземних торгово-промислових
палат, торговельних представництв України за кордоном, союзів підприємств.
Додатковим джерелом інформації можуть бути і численні довідники, де серед інших
підприємств існують необхідні відомості про майбутнього торговельного партнера.
Найдоцільнішим способом перевірки є виїзд за кордон з діловим візитом до свого
майбутнього торговельного контрагента, перевірку потрібно здійснювати низкою заходів,
результатами яких буде отримана достовірна інформація щодо благонадійності
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майбутнього іноземного партнера.
Для зменшення ризиків за укладеними зовнішньоекономічними контрактами слід
попередньо перевірити потенційного партнера. З цією метою пропонується оцінити
ефективність його функціонування. Керуючись інформацією про потенційного партнера,
можна зробити конкретні висновки щодо його надійності та платоспроможності.
Так, ризику невиконання партнером зобов’язань за контрактом можна уникнути за
рахунок:
— укладення договору про наміри, де оговорюється строк, протягом якого сторони
можуть внести зміни;
— відображення в договорі намірів щодо матеріальної відповідальності за відмову
від підписання контракту;
— відображення умови про розгляд можливих суперечок через арбітражний суд;
— відображення в контракті умови про штрафні санкції за невиконання будь-якого
зобов’язання за контрактом;
— відображення в контракті умови про виникнення можливих форс-мажорних
обставин.
Товар по можливості повинен бути зазначений у відповідному розділі контракту,
щоб дати змогу обом контрагентам та представникам контролюючих державних служб
відрізнити його від аналогічних чи подібних товарів та мати певні, притаманні лише йому
ознаки, що виключать ризики придбати товари-замінники неналежної якості. Укладання
угод на специфічні товари повинно передбачати окремі додатки до контракту, де
необхідно зазначити назви та ознаки складових частин, їх кількість та вартісні показники,
при цьому необхідно зазначити в основному тексті контракту, що такі додатки є
невід’ємною частиною контракту.
У контракті необхідно зазначити одиниці виміру для цього товару; зазначити у
супровідних на вантаж документах можливі межові відхилення ваги та визначити
додаткові показники вологості товару.
Доцільно визначитись в розділі “Пакування” стосовно ціни одиниці товару та
зазначити, що ціна включає або не включає вартість пакування й пакувального матеріалу,
при цьому в останньому випадку необхідно зазначити вартість пакування одиниці товару,
а також вартість цієї партії товару. Також необхідно чітко визначити одиниці ціни товару
та присутність захисних застережень у тексті контракту стосовно обраного виду ціни.
Наявність ціни одиниці товару, що не має певних додаткових ознак, може дати підстави
контролюючим органам за наявності певних обставин, стверджувати про шахрайські
наміри контрагентів угоди.
Необхідно пред’явити національний документ, що підтверджує відповідність товару
національним нормам та стандартам якості. Ризик придбання неякісного товару можна
суттєво зменшити шляхом визначення для нього двох – трьох головних чинників, про що
доцільно домовитись із майбутнім партнером та внести до особливих умов виконання
контракту.
На упаковці певних видів товарів законодавство країн імпорту зобов’язує мати
визначені надписи та позначки: назву товару, виробника, дату виготовлення, кінцеву дату
зберігання, склад. Особливо це стосується продуктів харчування, де крім того повинні
бути зазначені застереження щодо безпеки зберігання та виготовлення.
Національне валютне законодавство різних країн повинно зобов’язувати
контрагентів зовнішньоторговельного контракту здійснювати платежі, що не
перевищують певних термінів (за українським законодавством термін повернення
валютної виручки повинен становити не більше 90 календарних днів).
В умовах договору необхідно зазначати валюту контракту та встановлювати курс
валюти на дату укладання даного договору. При визначенні форми розрахунків є ризик
невиконання умов проведення валютних розрахунків, тому доцільно вказати відомості
щодо валюти платежів, умов здійснення оплати, форми розрахунків і термінів здійснення
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платежів.
У розділі “Умови поставки” товару необхідно врахувати вид транспорту, базисні
умови поставки. При будь-якій міжнародній угоді виникають питання, на які у контракті
повинні бути надані точні відповіді.
У розділі “Форс-мажорні обставини” необхідно чітко сформулювати обставини з
врахуванням специфічних особливостей товару та маршруту його доставки, при цьому
перелік обставин непереборної сили має бути вичерпним та цілком зрозумілим для обох
сторін угоди. Необхідно зазначити порядок повідомлення партнера про виникнення таких
обставин і визначити шляхи їх врегулювання.
У статті “Санкції” необхідно закріплювати відповідальність сторін за порушення
контрактних обов’язків та чітко дотримувати їх всіма сторонами.
В умові контракту “Арбітраж” перш за все потрібно передбачити умову, згідно з
якою всі спірні питання будуть вирішуватися шляхом переговорів та лише у випадку
недосягнення згоди, таким шляхом сторони будуть звертатися у судові органи.
У розділі “Рекламація товару” необхідно зазначити у контракті порядок сповіщення
про наявність претензій та визначити термін, протягом якого контрагенти можуть їх
заявляти.
До основних помилок, недбалостей, неточностей, недоглядів, які допускаються
сторонами у зовнішньоторговельному контракті, на нашу думку є такі:
1. Вступаючи у переговори із закордонним партнером про укладання
зовнішньоторговельного контракту, аграрні підприємства нерідко не перевіряють
правового статусу партнера (що юридично він собою являє, де зареєстрований, який обсяг
його правоздатності), його фінансового становища та комерційної репутації, повноважень
його представника на укладення зовнішньоторговельного контракту. Це може мати
негативні наслідки, тобто: неможливість отримати оплату за поставлені з експорту товари
або добитися повернення сплачених сум за імпортні товари, які або взагалі не були
поставлені, або поставлені не у повному обсязі, або із суттєвими недоліками. Іноді
безуспішними виявляються намагання знайти зарубіжного партнера для вручення йому
повістки про виклик його в арбітраж.
2. Найменування партнера, зазначеного у Преамбулі,
може відрізнятися від
зазначеного у розділі “Юридичні адреси сторін”. При перевірці виявляється, що фірма під
найменуванням, зазначеним у Преамбулі зовнішньоторговельного контракту, не
зареєстрована у торговому реєстрі і тому не визнається юридичною особою країни, яка
названа місцем її знаходження. А фірма, юридична адреса якої зазначена у
зовнішньоторговельному контракті, категорично заперечувала, що нею укладений такий
контракт.
3. Нерідко не враховується, що відносини сторін визначаються не тільки умовами
контракту,
а
й
нормами
використовуваного
права.
Невідповідність
зовнішньоторговельного контракту імперативним вказівкам закону призводило до
визнання зовнішньоторговельного контракту у цілому або відповідної його умови
недійсними.
4. При складанні зовнішньоторговельного контракту не завжди береться до уваги, що
є суттєві розбіжності у розв’язанні одних і тих самих питань у праві різних країн.
Зустрічаються протиріччя між окремими умовами контракту, і нерідко самі умови
формулюються недостатньо чітко, а інколи просто двозначно, що викликає суперечки при
їх тлумаченні. А те чи інше тлумачення таких умов може коштувати одній із сторін дуже
дорого.
5.
Прагнення
використати
стандартний
контракт
для
оформлення
конкретної угоди без внесення у нього необхідних змін або уточнень, додатків,
обумовлених специфікою експортно-імпортних операцій, видом товару, транспортування,
базисом поставки, конкретних розрахунків тощо. Кожний зовнішньоторговельний
контракт є індивідуальним.
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6. При складанні зовнішньоторговельного контракту доцільно дотримуватись
однаковості у використовуваних формулюваннях термінів, умов. Недотримання свідомої
стандартизації слів та виразів, які вживаються, різнобій у слововживанні створює простір
для подібного тлумачення.
7. Підписаний зовнішньоторговельний контракт - це результат спільної творчості
експортера та імпортера, які беруть на себе конкретні зобов’язання, що містяться в умовах
зовнішньоторговельного контракту. При наявних у зовнішньоторговельному контракті
неточностях або при відсутності узгодженої сторонами якої-небудь умови, при розгляді
суперечок беруться до уваги чинні законодавчі вказівки, торгові звичаї, звички (узанси),
знання яких сторонами є необхідним. Сторони мають встановити, правом якої держави
буде регулюватись зовнішньоторговельний контракт, що укладається.
8. Зовнішньоекономічні угоди згідно із законами України мають укладатись у простій
письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне за собою недійсність угоди.
Договір у письмовій формі може бути укладений шляхом складання одного документа,
підписаного контрагентами, шляхом обміну документами поштовим, телеграфним,
телетайпним, електронним або іншим зв’язком, який дозволяє достовірно встановити, що
документ надійшов від сторони за договором. Практика свідчить, що укладання
зовнішньоторговельного контракту шляхом обміну факсами може призвести до
непорозумінь, оскільки ця форма зв’язку не гарантує того, що отриманий факсом текст
повністю відповідає відправленому.
9. Недотримання основних принципів Віденської конвенції ООН - тобто принципів
дотримання добросовісності у міжнародній торгівлі. Це поняття охоплює таке:
• надання партнеру достовірних відомостей про себе та про юридичну особу, від імені
та в інтересах якої виступає представник;
• надання достовірної інформації про товар, який є об’єктом угоди;
• дотримання правил ділової етики;
• прийняття належних заходів для виконання договірних умов.
Висновки та пропозиції. Виходячи з цього, можна відмітити, що далеко не завжди
цей принцип належним чином дотримується, що часто призводить до матеріальних втрат
для вітчизняних аграрних підприємців та для їх іноземних контрагентів. Не завжди
іноземні партнери повідомляють достовірні дані про фірми, які вони представляють, про
їх реєстрацію, статутну правоздатність, виробничі можливості та їх платоспроможність.
Не завжди представник іноземного партнера, який проводить переговори, діє суворо у
рамках наданих йому повноважень. Не завжди при укладанні зовнішньоторговельного
контракту здійснюється належна перевірка можливості виконання його умов (серед них
фінансових), що призводить до серйозних їх порушень. Інколи розбіжності між сторонами
є наслідком поведінки однієї з них при проведенні переговорів при укладанні
зовнішньоторговельного контракту.
Головна проблема управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності аграрного
підприємства полягає в управлінні цими ризиками. Для зменшення перерахованих вище
ризиків, ми пропонуємо, використовувати такі методи, як:
1. Страхування, тобто використання різних видів полісів, договорів страхування.
2. Хеджування, як метод використання біржових ф’ючерсних контрактів і опціонів.
3. Застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних відносин, що зводять
до мінімуму ризик неплатежу за поставлені товари, або неотримання товарів проти їх
сплати.
4. Аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на зовнішньому
ринку, планування і своєчасна розробка заходів з метою уникнути можливих збитків,
викликаних несприятливими кон’юнктурними змінами.
Серед методів управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності аграрних
підприємств найбільш доцільним буде використовувати страхування. Страхування
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств — це міжнародні економічні
№1 (30) 2013

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

Науково-виробничий журнал

139

ЕКОНОМІКА
відносини з захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання протягом періоду, в
якому відбуваються певні події (страхові випадки), за рахунок майнових коштів, що
формуються зі сплачених ними внесків (страхових премій).
Анотація
У статті розглянуто можливі шляхи мінімізації ризиків сільськогосподарських
підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено існуючі види
ризиків, проблемні питання при заключенні зовнішньоторгівельних контрактів,
можливості управління ризиками, основні методи запобігання ризикам.
Ключові слова: ризики, зовнішньоекономічна діяльність, конкурентна позиція,
договір, контракти, хеджування.
Аннотация
В статье рассмотрены возможные пути минимизации рисков сельскохозяйственных
предприятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Исследованы
существующие виды рисков, проблемные вопросы при заключении внешнеторговых
контрактов, возможности управления рисками, основные методы предотвращения рисков.
Ключевые слова: риски, внешнеэкономическая деятельность, конкурентная позиция,
договор, контракты, хеджирования.
Annotation
In the article the possible ways of minimization of risks of agricultural enterprises during
realization of foreign economic activity are considered. The existent types of risks are explored,
problem questions at the conclusion of foreign trade contracts, possibilities of management by
the risks, basic methods of prevention of risks.
Keywords: risks, foreign economic activity, competition position, agreement, contracts,
hedging.
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РОЛЬ ГІРЧИЦІ ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ У ФОРМУВАННІ
ПРОДУКТОВОГО СЕГМЕНТУ АПК УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Останнім часом характерною рисою вітчизняного
агровиробництва є очевидна прогресуюча експансія в структуру посівних площ
господарств усіх форм власності високоліквідних культур, що дозволяють отримати
максимальну економічну вигоду завдяки сталому попиту на внутрішньому та
зовнішньому ринках та високій закупівельній ціні на сировину. Стосовно південних
областей України, то тут насамперед слід віднести до таких «флагманів» агробізнесу
озимий ріпак та соняшник – посівна площа зазначених культур за останні 15 років зросла
майже на 320%. Однак, на фоні однозначної економічної привабливості їх вирощування,
переважна більшість суб’єктів агровиробництва зони Степу вперто «не помічають»
очевидних негативних симптомів аж надто надмірного захоплення ними, а саме:
розбалансування системи сівозмін, «лакмусовим папірцем» чого є прогресуючий рік у рік
дефіцит добрих попередників для ведучої культури зони – озимої пшениці, а це вже пряма
загроза продовольчій безпеці держави; радикальне погіршення фітосанітарного та
меліоративного стану ґрунтів тощо. З цієї причини, виробництво так званих
альтернативних олійних культур, котрі, водночас із високою економічною ефективністю
вирощування характеризуються лояльним впливом на агрофітоценози, сьогодні набуває
неабиякої актуальності [1].
Стан вивченості питання. Зважаючи на те, що предметна увага науковців та
виробничників до різних видів гірчиці простежується лише останнім часом, а
відпрацьовані зональні технології культури відсутні і на сьогодні, відповідно не існує і
аналітичних оглядів виробництва гірчиці та продуктів її переробки в державі.
Завдання дослідження. До основних завдань дослідження належать: аналіз
посівних площ гірчиці, їх територіального розподілу за адміністративно-економічними
районами держави та динаміки насіннєвої продуктивності гірчиці в Україні, об’ємів
виробництва гірчичного насіння та олії, динаміки експортних поставок, рейтингової
оцінки основних операторів ринку гірчичної сировини.
Виклад основного матеріалу. За площею посівів Україна входить в десятку
світових лідерів по вирощуванню культури при четвертому місці за обсягом виробництва
культури серед олійних культур в державі, де гірчиця поступається тільки ріпаку, сої та
соняшнику [2]. В державі вирощуються переважно два види гірчиці – сарептська (сиза) та
біла, в останні роки, завдяки надзвичайно високому попиту на зовнішньому ринку, в
структурі посівних площ починає з’являтися і чорна (французька) гірчиця (рис. 1).

Рис. 1. Питома вага різних видів гірчиці у загальному виробництві в Україні за 20102012 рр., %
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Доречи, щороку посіви гірчиці сарептської в Україні займають тільки в
середньому 50-55 тис. га. Порівняно більша популярність сизої гірчиці серед інших видів
пояснюється, в першу чергу, біолого-екологічними властивостями – посухостійкістю і
здатністю формувати економічно доцільні врожаї в районах з жорстким гідротермічним
коефіцієнтом, відповідно і основні площі посіву культури зосереджені у Степу та півдні
Лісостепу. Масиви білої гірчиці, як більш вологолюбивої та холодостійкої, займають
більшою мірою сконцентровані у північно-західних областях країни (рис. 2, 3).

Рис. 2. Розміщення площ посіву гірчиці за областями України
Основним продуктом переробки гірчичного насіння є жирна олія. Крім
споживання у чистому вигляді, гірчична олія – обов’язковий компонент у оригінальній
рецептурі більшості сортів майонезу вітчизняних торгових марок «Чумак», «Верес»,
«Торчин», «Оліс», її широко використовують у виробництві м’яких сортів масла,
маргарину та спредів, до яких останнім часом вітчизняний споживач ставиться із певною
пересторогою через зловживання окремих виробників пальмовою олією, що має клінічно
доведений шкодочинний вплив на людський організм, і в цьому сенсі гірчична олія –
прекрасна (і, головне, корисна) альтернатива і відмінний шанс підтримати вітчизняного
сільгосптоваровиробника (рис. 3,4).
В Україні вперше за останні кілька сезонів спостерігається незначне збільшення
валового збору насіння гірчиці, чому в чималому ступені сприяло розширення посівних та
збиральних площ, які в поточному склали 58,6 тис. га і 49,5 тис. га відповідно (55,6 тис. га
і 46,9 тис. га в попередньому сезоні). За даними ІА «АПК-Інформ», в 2012/13 валовий збір
гірчиці склав 45,8 тис. тонн проти 30,3 тис. тонн у сезоні-2011/12. При цьому, незважаючи
на більш високий урожай, учасники ринку, як і сезоном раніше, повідомляють про вкрай
невелику кількість пропозицій гірчиці в кінці жовтня. Основною причиною даної ситуації
є те, що пік торгової активності на даному ринку припав на серпень-вересень поточного
року. Так, на сьогоднішній день пропозиції сировини, зокрема насіння білої гірчиці,
надходять на ринок в обмеженій кількості (партіями по 7-15 тонн). Динаміка експорту
гірчичного насіння із України за останній час виглядає наступним чином [3] (рис. 5).
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Рис. 3. Виробництво гірчиці в Україні

Рис. 4. Об’єми переробки насіння гірчиці та виробництва гірчичної олії в Україні,
тон
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Рис. 5. Експорт гірчиці з України
За даними ІА «АПК-Інформ», ціни пропозиції на олійну сировину залишаються в
межах 6800-7500 грн./т без урахування вартості доставки. При цьому багато експортноорієнтованих компаній готові здійснювати закупівлю сировини навіть за максимальними
цінами, додатково заохочуючи сільгосптоваровиробників такою послугою, як надання
власного великовантажного автомобільного транспорту, одночасно декларуючи
необхідність у великотоннажних партій гірчиці. І це зрозуміло, адже переважна більшість
операторів вітчизняного зернового ринку, що спеціалізуються на товарних операціях із
насінням гірчиці, працюють, як правило, адресно, під конкретного закордонного
замовника, з майже обов’язковим укладанням ф’ючерсного контракту, де прописані і
юридично закріплені не лише загальні об’єми поставок, а й їх ритмічність за
календарними строками.
До найбільш суттєвих закордонних споживачів вітчизняної гірчиці належать
наступні країни (табл. 1).
Таблиця 1
Експорт гірчиці з України в 2010-2011 рр. по країнам
№
Країна
Об’єм, т
Доля, %
Середня ціна,USD/т
1 Германія
23904
44
525
2 Польща
11553
21
368
3 Бангладеш
9513
18
734
4 Чехія
3400
6
430
5 Австрія
1053
2
503

144

Науково-виробничий журнал

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

№1 (30) 2013

ЕКОНОМІКА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Нідерланди
Молдова
Словаччина
Угорщина
Росія
Греція
ОАЕ
Бельгія
Швейцарія
Фінляндія
Інші
Всього

891
847
840
709
372
224
171
148
143
83
455
54306

2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
1
100

Продовження таблиці 1
557
346
475
507
462
470
1060
368
592
742

Враховуючи ту обставину, що в переважній більшості відправка контрактових
партій гірчичного насіння відбувається через морські термінали, у географічному
розміщенні абсолютної більшості найбільш серйозних гравців на ринку гірчичного
насіння простежується очевидне тяжіння до приморських районів (табл. 2).
Таблиця 2
Рейтинг українських експортерів гірчиці за 2010-2011 рр.
Фірма-експортер
Об’єм, т
Доля, %
Хорс Груп
3693
7
Фруктовий світ
2743
5
Сіт-Релайн
2460
5
Дорада
2401
4
Ласощі
2322
4
Агро-Торг
2301
4
Укртехнофос-Плюс
2197
4
Мітра-Експо
2144
4
Інтерлінк
1909
4
Техморгідробуд Миколаїв
1758
3
Слов’янські нафтопродукти
1723
3
Коляр
1720
3
Конкурент
1370
3
Чорномортехфлот
1235
2
Насіння
1056
2
Маіріс
944
2
Шмагайло
862
2
Мантрейд
837
2
Факторія
784
1
Миколаївбудкомплект
698
1
Інші
19150
35
Всього
54306
100
Висновки та перспективи подальших досліджень.
 Рівень національного виробництва сизої та білої гірчиці значно перевищує
потреби внутрішньодержавного використання і дозволяє більшу частину врожаю (76-92%
за окремими роками) експортувати.
 Закупівельна ціна на гірчичну сировину на зовнішньому ринку поряд із
відносною простотою вирощування ставить культуру на один щабель із найбільш
економічно вигідними культурами, а її фітосанітарні та агромеліоративні властивості є
додатковим аргументом більш активного введення до сівозмін.
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 Різноплановість використання та майже безвідходність переробки гірчичного
насіння гарантує сталий попит на сировину як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках
сільськогосподарської продукції, що, в поєднанні із можливістю отримання надранніх
«живих коштів» завдяки скоростиглості культури, є зайвим мотиваційним чинником для
оптимізації існуючих технологій вирощування культури з метою отримання сталих і
гарантованих урожаїв гірчичної сировини.
 Очевидним доказом недостатньої насиченості світового ринку гірчичної
сировини є перелік країн-імпортерів вітчизняної гірчиці, серед яких найсуттєвіші
контрактові об’єми купують Германія, Бангладеш та Польща, причому динаміка
зазначених торгових відносин характеризується тенденцією сталого зростання з року в
рік.
 У перспективі планується дослідження виробництва, внутрішнього споживання
та експортних поставок гірчичного порошку як не менш важливого продукту первинної
переробки гірчичного насіння.
Анотація
В статті наведені результати аналітичних досліджень щодо посівних площ гірчиці
в Україні, їх еколого-географічного розміщення, динаміки врожайності насіння, валових
зборів гірчичної сировини, виробництва олії, простежена динаміка внутрішнього
споживання та експортних поставок насіння за основними країнами-споживачами та
підприємствами-експортерами. Зроблений висновок про очевидні невикористані резерви
збільшення національного виробництва гірчичної сировини з метою задоволення все
більш зростаючого попиту на неї на зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: гірчиця, площі посіву, валовий збір, урожайність, виробництво
олії, споживання, експорт.
Аннотация
В статье приведены результаты аналитических исследований посевных площадей
горчицы в Украине, их эколого-географического размещения, динамики урожайности
семян, валовых сборов горчичного сырья, производства масла, отслежена динамика
внутреннего потребления и экспортных поставок по основным странам-потребителям и
предприятиям-экспортерам. Сделан вывод об очевидных неиспользованных резервах
увеличения национального производства горчичного сырья для удовлетворения все
возрастающего спроса на него на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: горчица, посевные площади, валовой сбор, урожайность,
производство масла, потребление, экспорт.
Summary
To the article the results of analytical researches of sowing areas of mustard are driven
in Ukraine, their ecological and geographical placing, dynamics of the productivity of seed,
gross collections of mustard raw material, production of oil, the dynamics of internal
consumption and export deliveries is watched on basic consumers and exporters. Drawn
conclusion about obvious untapped backlogs of increase of national production of mustard raw
material for satisfaction all increasing demand on him at the foreign market of agricultural
produce.
Keywords: mustard, sowing areas, gross collection, productivity, production of oil,
consumption, export.
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Лиса Н.В.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Останнім часом розвиток харчової промисловості в
Україні характеризується різким зниженням технічного рівня виробництва, спрацюванням
знарядь праці, скороченням обсягу і асортименту продукції, погіршенням її якості,
затуханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчових
продуктів з внутрішнього і зовнішнього ринків продовольчих товарів, зменшенням
обсягів надходжень до бюджету та валютних надходжень в країну від експортних
операцій галузі. Саме тому, актуальним питанням постає побудова та впровадження
економічних механізмів підвищення ефективності використання основних фондів
харчових підприємств, що повинні будуватись на науково-розроблений методичних
засадах оцінки ефективності використання їх основних фондів.
Аналіз останніх досліджень Якщо вдатися до аналізу наукових праць в галузі
відтворення основних фондів, то можна побачити широкий спектр методів та інструментів
підвищення його ефективності, що висвітлені у працях Л. В. Дейнеко, Б. М.
Данилишина, Г.М. Підлісецького, І.Ю.Гришовой, С.С. Стояновой-Коваль, Е. І. Шелудько,
Л.А. Радкевич, М. П. Сичевського, О.І. Амоши, М.Й.Маліка, М.Я.Дем’яненка, І.Н.Топіхи,
Т.А.Чернявської, О.В.Ніколюк, О.Б. Наумова, Б.Й.Пасхавера, А.С.Мохненка, Цал-Цалко,
А.В.Чупіса та ін. [ 1-5]
Проте, деякі аспекти формування системи цільових показників ефективності
використання основних фондів, формування основного капіталу, спрямування
інвестиційних потоків в реальні інвестиції, амортизації основних фондів залишаються
відкритими і такими, що потребують наукового уточнення та подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає у вивченні методичних засад ефективності
використання основних фондів харчових підприємств.
Виклад основного матеріалу: Важливе місце в системі прийняття рішень з питань
відтворення основних фондів належить методичному забезпеченню оцінки його стану та
можливих перспектив. Адже на кожному підприємстві періодично постають питання: чи
потрібно відновлювати виробничі потужності та в яких масштабах це робити? У їх
вирішенні на допомогу приходять відповідні системи показників, алгоритми та моделі,
розроблені науковцями в цій сфері. Під раціональним та найповнішим використанням
основних засобів розуміють той максимальний економічний ефект, який отримує харчове
підприємство за певний період у вигляді відповідного обсягу та якості продукції. [3]
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних функцій. Термін корисного використання
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(експлуатації) основних засобів перевищує один рік (операційний цикл якщо останній є
тривалішим за один рік).[4]
Розвиток виробництва є невіддільними від проблеми ефективного використання
основних виробничих засобів. Основні засоби підприємства - це сукупність матеріальноречових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері
матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері і вартість яких поступово
зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Починати аналіз основних засобів слід з ознайомлення зі складом основних засобів
у цілому на підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок
зміни основних засобів, питома вага промислових основних засобів, виробничих основних
засобів в інших галузях і невиробничих основних засобів.
Вивчаючи зміну структури засобів у вартісному виразі, з'ясовують, за рахунок чого
вона сталася - зміни складу будівель і споруд, чи складу машин, обладнання та інших груп
основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є
зростання виробничої площі яку слід порівняти з невиробничою, зокрема виробничої
площі цехів, де відбуваються виробничі процеси.
Економічна ефективність використання основних засобів визначається
відношенням економічного ефекту, одержаного на підприємстві за відповідний період, до
витрат, необхідних для створення (побудови, придбання) основних засобів.[6]
Для характеристики ефективності використання основних засобів застосовується
система від повідних показників (таблиця 1).
Таблиця 1.
Показники ефективності використання основних засобів
Показник
Алгоритм
Позначення в алгоритмі
розрахунку
Фондовіддача
Фв=ВП/ОФ
ВП - обсяг продукції у порівняльних цінах
ОФ - середньорічна вартість основних
промислово-виробничих фондів
Фондомісткість
Фондоозброєність

Фс=ОФ/ВП
Фо = ОФ / Ч пвп

Відносна
економія Еф = ОФБ*К-ОФЗ
промислово-виробничих
фондів
Питомі капітальні вкла- Ктп = ко/дтп
дення па 1 грн. приросту
продукції

В зворотньому порядку
Чпвп
чисельність
промислововиробничого персоналу
ОФБ, ОФЗ - середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів
відповідно в базовому та звітному періоді К
- індекс зростання обсягу продукції у
звітному році порівняно з базовим роком
Ко - сума капітальних вкладень, які забезпечили приріст обсягу продукції ДТП приріст товарної продукції за рахунок
капітальних вкладень
Кп - сума капітальних вкладень на введену
виробничу потужність ВП - введена за
звітний період виробнича потужність

Питомі капітальні вкладення на одиницю вве- Квп = Кп/ВП
деної виробничої потужності
Капіталовіддача
Кв = ТП/Кп абоКв = Кп - сума капітальних вкладень П - сума
П/Кп
прибутку,
одержаного
за
рахунок
капіталовкладень
Строк окупності капіта- Т = К/П
К - сума капітальних вкладень; П –
льних вкладень
середньорічна сума прибутку, одержаного
за рахунок капіталовкладень
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Найважливішим узагальнюючим показником ефективності використання основних
засобів є фондовіддача - виробництво продукції на 1 гривню основних засобів
(відношення обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством, до
середньорічної вартості основних виробничих засобів).
Фондомісткість - показник, обернений до фондовіддачі: він показує, скільки в
середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих засобів
для випуску продукції вартістю в 1 гривню.
Фондовіддачу розраховують або у вартісних, або в натуральних (тони, метри,
штуки і т.д.) вимірниках.
Натуральні вимірники фондовіддачі мають обмежене використання, і їх розраховують на підприємствах, цехах і дільницях, які виробляють один вид продукції;
трудові вимірники застосовуються в цехах і на дільницях, де випускають кілька видів
продукції. Якщо в розрахунку фондовіддачі обсяг виробництва продукції виразити через
добуток чисельності працівників Т і продуктивності їхньої праці П, а вартість основних
засобів - через добуток чисельності Т і фондоозброєноості праці за однозмінної роботи
Фз, то матимемо відношення:
ТП
П
ФВ = ------ - ---ТФ
Ф
Отже, фондовіддача основних засобів прямо пропорційно залежить від продуктивності праці і обернено пропорційно - від її фондоозброєності.
Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці
випереджали темпи зростання її фондоозброєності.
У процесі аналізу вивчається динаміка показників виконання плану, проводяться
міжгосподарські порівняння. Показник фондовіддачі визначається для всіх основних
засобів виробничого призначення та для активної їх частини (машини і обладнання).
Вихідні дані для розрахунку фондовіддачі приводять до порівняльного виду. Обсяг
продукції корегують на зміну оптових цін структурних зрушень, а вартість основних
засобів - на їхню переоцінку.
Фондовіддача є одним із основних факторів, які визначають обсяг продукції
підприємства, тому необхідно детально проаналізувати, які фактори, у свою чергу,
впливають на неї. Треба мати на увазі, що показник фондовіддачі складний, на нього
впливає безліч факторів, значна частина їх між собою пов'язана. Класифікація таких
факторів показана в таблиці 2
Наявність та рух основних фондів віддзеркалюється у першому розділі форми №
11-ОФ. Наявність, рух та динаміку основних засобів можна простежити, склавши
таблицю, де будуть зазначені дані промислово-виробничих основних фондів (у тому числі
активні фонди), виробничих основних фондів інших галузей та невиробничих основних
фондів підприємства за звітній період (на початок і кінець), а також величини надходжень
основних засобів та їх вибуття за звітний період, Для підвищення ефективності
виробництва темпи зростання активної частини основних засобів мають випереджати
темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин і обладнання - темпи
зростання інших видів активної частини основних засобів.
Методом порівняння звітних даних у таблицях, які показують вартість основних
засобів на початок і на кінець планового періоду, проводять аналіз засобів. Відношенням
окремих видів основних засобів до загальної вартості визначається їх структура.
Порівнюванням структури основних засобів на початок і кінець звітного періоду можна
виявити динаміку її змін і відхилень.
Зміни обсягу основних засобів підприємства обумовлюються їхнім надходженням і
їхнім вибуттям. Аналізуючи основні засоби, треба брати до уваги те, що збільшення
обсягу продукції, яка виробляється, залежить від частки в цих фондах нових,
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досконаліших засобів праці. Аналіз повинен розкрити причини вибуття основних засобів
як щодо всього їх складу, так і за окремими видами продукції.
Таблиця 2
Класифікація факторів, що впливають на фондовіддачу
Перелік
Склад факторів
факторів
Інтенсивні
Підвищення продуктивності обладнання Впровадження нової, більш
ефективної техніки Впровадження прогресивної технології. Поліпшення
організації та управління виробництвом. Модернізація діючого
обладнання. Покращення використання часу роботи обладнання.
Скорочення цілозмінних простоїв Ліквідація внутрішньозмінних простоїв.
Підвищення коефіцієнта змінності. Скорочення часу плановопопереджувального ремонту.
Екстенсивні

Зміна кількості одиниць працюючого технологічного обладнання.

Структурні

Зміна структури продукції Зміна питомої ваги активної частини основних
фондів Зміна питомої ваги основних фондів соціального та екологічного
призначення.
Підвищення кваліфікації і соціального цензу робітників Поліпшення
виробничої санітарії Поліпшення охорони прці Покращення житловокомунальних умов тощо.

Соціальні

Територіальні Зміна складу та вартості фондів залежно від природно-кліматичних умов.
Інші

Зміна вартості основних фондів та одиниці потужності при зміні або
модернізації обладнання тощо.

Для науково обґрунтованого планування відтворення основних засобів необхідні
дані про їхній стан, який характеризують коефіцієнти зносу і придатності засобів праці.
Коефіцієнт зносу характеризує ту частку вартості основних засобів, що її списано
на витрати виробництва в попередніх періодах, а коефіцієнт придатності - частку не
перенесеної на створюваний продукт вартості.
Коефіцієнт зносу основних засобів розраховують на початок і на кінець звітного
періоду, а також вивчають його динаміку за кілька років. Аналіз проводять на підставі
даних першого розділу активу бухгалтерського балансу. Що нижчий коефіцієнт зносу
(вищий коефіцієнт придатності), то ліпшим є технічний стан основних засобів.
Спрацьовані (застарілі) основні-засоби зумовлюють необхідність застосування застарілих
технологічних процесів, що призводить до неконкурентоспроможності продукції
підприємства.
Технічний стан і відповідність основних засобів науково-технічним досягненням
формується в процесі їх відновлення. Форми і темпи відновлення основних засобів
обумовлені доцільністю реконструкції, заміни, модернізації груп і видів обладнання.
Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсивність уведення в дію
нових основних засобів. Він показує частку введених основних засобів за визначений
період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду.
Цей показник розраховується як в цілому, так і в розрізі окремих груп основних
засобів. Більш високий коефіцієнт оновлення активної частини, ніж інших основних
засобів, покаже, що оновлення засобів на підприємстві здійснюється саме за рахунок
активної частин й і позитивно вплине на показник фондовіддачі.
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Коефіцієнт вибуття основних засобів характеризує рівень інтенсивності їх вибуття
зі сфери виробництва.
Коефіцієнт вибуття доцільно, розраховувати для всіх основних засобів, промислово-виробничих засобів, активної їх частини, окремих груп обладнання.
Коефіцієнт вибуття та придатності якнайтісніше залежать від темпів оновлення
основних засобів: що більше коефіцієнт вибуття засобів наближається до коефіцієнта
оновлення, то нижчим є рівень зносу засобів і ліпшим їх технічний стан.
Коефіцієнт приросту основних засобів характеризує рівень приросту основних
засобів або окремих його груп за певний період.
Методика порівняльного аналізу цього коефіцієнта аналогічна методиці аналізу
коефіцієнтів оновлення та вибуття основних засобів.
У процесі аналізу руху та технічного стану основних засобів перевіряється
виконання плану впровадження нової техніки, уведення в дію нових об'єктів, ремонту
основних засобів. Визначається частка прогресивного обладнання в загальній кількості і
за кожною групою окремо, а також частка автоматизованого обладнання. Для
характеристики вікового складу та морального зносу основні засоби групуються за
тривалістю використання (за строками служби) - до 5 років, 5-10 років, 10-15 років і т.д. - і
розраховується питома вага кожної групи в загальній кількості обладнання. Оптимальним
віком для обладнання є 7 років, оптимальні строки експлуатації інших видів засобів
залежать від їх особливостей.
Технічний стан основних засобів залежить від своєчасного і якісного їх ремонту.
Щоб проаналізувати виконання плану ремонту за конкретними видами обладнання,
застосовують дані відділів головного механіка та головного енергетика. Особливу увагу
звертають на строки виконання ремонтних робіт та їхню якість.
Групування за технічною придатністю застосовують для характеристики стану
робочих машин і обладнання, інструментів, пристосувань. При цьому виділяють такі
групи: придатне обладнання, яке потребує капітального ремонту, непридатне обладнання,
котре потрібно списати.
Наступний етап аналізу - вивчення забезпеченості підприємства основними
виробничими засобами, що характеризується показниками фондоозброєності праці та
технічної озброєності праці.
Фондоозброєності праці розраховується як відношення середньої вартості
основних виробничих засобів основного виду діяльності до кількості робітників у
найбільшу зміну або до їх середньоспискової чисельності.
Рівень технічної озброєності праці розраховується як відношення середньої
вартості активної частини основних засобів до кількості робітників у найбільш численну
зміну або до їх середньоспискової чисельності.
Порівнюючи фактичні показники з планом або з фактичними торішніми показниками, визначають темпи і напрямки зростання цих показників. Темпи зростання
фондоозброєності та технічної озброєності порівнюють із темпами зростання
продуктивності праці.
Висновки: Розв’язання інвестиційної проблеми галузі повинно відбуватись
шляхом залучення всього кола джерел інвестування. Капітальні вкладення мають
направлятися насамперед на модернізацію і техніко-технологічне переоснащення,
прискорений розвиток і підвищення ефективності функціонування підприємств. Ситуація,
що склалась на підприємствах харчової промисловості, вимагає вирішення проблеми
оновлення основних засобів, але джерела фінансування відтворювальних процесів в
умовах подорожчання кредитів та відсутності інвесторів можуть викликати уповільнення
процесу оновлення основних засобів на підприємствах.
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Анотація
У статті визначено ознаки ефективного використання основних фондів, розкрито
зміст та сучасні методичні підходи до оцінювання ефективності їх використання.
Розкрито й охарактеризовано систему оціночних показників ефективності використання
основних фондів.
Ключові слова Ефективність, основні фонди, технічний стан.
Аннотация
В статье показаны признаки ефективного использования основних фондов,
раскрыты содержание и современные методические подходы оценки эффективности
их использования. Представлена характеристика системы оценки эффективности
использования основных фондов.
Ключевые слова: эффективность, основные фонды, техническое состояние.
Annotation
In the article certain signs of the effective use of capital assets, exposed maintenance and
modern methodical approaches, are to the estimation of efficiency of their use, the system of
evaluation indexes of efficiency of the use of capital assets is exposed and described.
Keywords: efficiency, fixed assets, technical condition
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Дворецький А. О.

ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ НА ЗРОСТАННЯ ВВП
Елемент інфраструктури національної економіки – сучасна телекомунікаційна
система забезпечує транспортування, зберігання та споживання інформації
використовуючи сучасні технології мікроелектроніки, що забезпечують надзвичайно
високу швидкість протікання даних процесів. Саме телекомунікаційні системи формують
матеріальну основу інформаційного простору. Тому для задоволення потреб розвитку
національної економіки в напрямі формування економіки знань необхідно здійснювати
комплексні заходи з розвитку, тобто інфраструктурні перетворення телекомунікаційної
галузі. Однак, й досі залишається невирішеним питання кількісного визначення впливу
інфраструктурних перетворень, що й зумовило вибір теми дослідження
Об’єкти та методи дослідження. Об’єктом дослідження є вплив інвестиційної
діяльності в телекомунікаційній системи на зростання ВВП.
У роботі використано наступні методи дослідження: розрахунково-аналітичний
(для виявлення закономірностей та взаємозв’язку між досліджуваними економічними
категоріями); графічний (для наочного відображення одержаних результатів);
апроксимації (для встановлення функціональних закономірностей зміни досліджуваних
величин з часом), екстраполяції (для побудови прогнозів розвитку телекомунікаційної
системи України)
Постановка завдання. Метою статті є дослідженню впливу інвестиційної
діяльності в телекомунікаційній сфері на зміну обсягів ВВП присвячено дану статтю.
Результати та їх обговорення. Визначення економічного ефекту від інвестицій в
інфраструктурні перетворення відобразимо на прикладі законодавчо гарантованих
територіях. Відповідно до вимог п. 2 статті 64 Закону України «Про телекомунікації» [1]
Концепція розвитку телекомунікацій повинна визначати першочерговість надання
доступу до універсальних телекомунікаційних послуг (УТП) у важкодоступних та
малонаселених регіонах, а також обсяги капіталовкладень та терміни будівництва
необхідної для досягнення даної мети інфраструктури. З огляду на зазначене, необхідно
запропонувати механізм реалізації законодавчої норми, якого сьогодні немає. Вихідними
положеннями слугуватимуть витрати на створення інфраструктури із забезпечення
широкосмугового доступу [2] та прогнозований рівень надходжень від надання
телекомунікаційних послуг на період 2013-2018 рр..
Джерелом інвестування у зазначені регіони може стати фонд універсальних
телекомунікаційних послуг, який формуватиметься за рахунок відрахувань до нього
частини доходу учасників ринку телекомунікацій, які у світовій практиці сягають 2 %.
Для перевірки можливості використання такого механізму співвіднесемо обсяг
необхідних інвестицій із рівнем доходів телекомунікаційної галузі [3, 4].
Для визначення обсягів доходів телекомунікаційної галузі скористаємося методом
апроксимації статистичних даних про прибутки від надання телекомунікаційних послуг
(табл. 1).
Таблиця 1
Доходи від надання телекомунікаційних послуг, у фактичних цінах без ПДВ за період
2000-2012 рр., млн. грн. [3, 4]
Роки Доходи Роки Доходи Роки Доходи Роки Доходи Роки Доходи
2000
5218
2003
11423
2006
26389
2009
35617
2012
39877
2001
6742
2004
16571
2007
31328
2010
36194
–
–
2002
8243
2005
21390
2008
35950
2011
38391
–
–
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Рівняння залежності величини прибутку (P ) від часу (t ) має вигляд поліному
четвертого ступеню (рис. 1):
P = 7,2662t 4 - 248,74t 3 + 2712,1t 2 - 6948,9t + 10433;

R 2 = 0,9953,

(1)

де t0 =1 відповідає 2000 року; R2 – величина достовірності апроксимації. Графічне
дане рівняння для періоду 2000-2013 рр. відображено на рис. 1 (Лінія тренду).
Особливість поліноміальних функцій не робить її придатною для екстраполяції та
побудові на її основі прогнозу, тому скористаємося іншими підходами.
Аналіз поведінку графіку функції (1) свідчить про її постійне зростання та
наявність відносно сталої швидкості у періодах 2000-2002 рр., 2003-2008 рр. та 20102012 рр. Зміни темпів приросту зумовлені зовнішніми факторами: у 2003 р. заборона
тарифікації на вхідні дзвінки в межах країни; у 2008-2010 рр. світова фінансова криза та
період стабілізації після неї.

Рис. 1. Прогноз рівня доходу від надання телекомунікаційних послуг у період 20132017 рр., млрд. грн. (розроблено автором)
Останні три роки спостерігається майже лінійне зростання доходів
телекомунікаційного ринку, що дозволяє зробити консервативний прогноз. Екстраполяція
лінійного тренду, побудованого на основі апроксимації даних 2010-2012 рр., із високим
ступенем ймовірності показує, що у 2018 р. за умови збереження сучасних тенденцій
доходи сягнуть 51,04 млрд. грн. (Консервативний прогноз на рис. 3.16), а за весь період
2013-2018 рр. – 278,64 млрд. грн.
Порівняння ситуації в 2000-2002 рр. та 2010-2012 рр. дає право зробити
оптимістичне припущення про можливість зростання доходів телекомунікаційного ринку
на рівні абсолютного приросту, який спостерігався у період 2003-2008 рр. Використання
для побудови оптимістичного прогнозу відносних темпів зростання недоречне через
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наявний ступінь насичення ринку класичними телекомунікаційними послугами. Загальна
сума прибутку за весь період при такому прогнозі (Оптимістичний прогноз на рис. 1)
складає 320,36 млрд. грн.
Наявні тенденції 200-2012 рр. свідчать про значну зміну швидкості приросту
доходів від умов, що не підпорядковані учасникам ринку. Припустимо, що в 2015 р.
відбудеться подія, яка матиме аналогічний вплив на зростання темпів приросту доходів
телекомунікаційного ринку як і світова фінансова криза 2008 р. Екстраполяцію для
оптимального прогнозу здійснено на основі абсолютного приросту в період 2008-2011 рр.
(Оптимальний прогноз на рис. 1). За даних обставин загальний доход за період 20132018 рр. сягатиме 306,42 млрд. грн.
Населенні пункти кількість мешканців в яких не перевищує 200 осіб є
інвестиційно-непривабливими для провайдерів телекомунікаційних послуг. З огляду на це
інфраструктурне забезпечення доступу до УТП в цих регіонах цілком покладається на
державне регулювання. У світовій практиці для задоволення потреб населення у
телекомунікаційних послугах та, що актуально в останні роки, широкосмуговий доступ до
інформаційного простору, використовується фонд УТП. Формування фінансових активів
такого фонду здійснюється за рахунок перерахування 1-2% від доходів операторів та
провайдерів телекомунікацій.
Для визначення обсягу інвестицій необхідних для забезпечення широкосмугового
доступу користувачів, що проживають у населених пунктах з чисельністю мешканців
менше 200 осіб скористаємося даними українських вчених які були наведені у другому
розділі даної дисертації [2]:
I мн.п. = (I ШСД × С ) × С мн.п.

(2)

де I ШСД – загальна сума інвестицій необхідна для забезпечення стаціонарного і
мобільного широкосмугового доступу [2; С – частка інвестицій, що припадає на сільську
місцевість [2]; С мн .п. – частка сільського населення що проживає у населених пунктах із
чисельністю мешканців менше 200 осіб [5]. Отже необхідний об’єм інвестицій приблизно,
за результатами розрахунку (3.41) складає 5,31 млрд. грн.:
I мн.п. = (132,45 × 0,68) × 0,059 = 5,31 млрд. грн.

(3)

Із використанням визначеного рівня доходів провайдерів та операторів
телекомунікаційних послуг на період 2013-2018 рр., можемо розрахувати величину TфУТП
відрахувань до фонду УТП яка необхідна для покриття витрать на забезпечення
широкосмугового доступу користувачів, що проживають у малонаселених населених
пунктах, виходячи з величини інвестицій необхідних для створення інфраструктури
широкосмугового доступу у малонаселених населених пунктах та прогнозованого рівня
доходів операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг у періоді 2013-2018 рр.
( Д т.п. ) :
I
TфУТП = мн.п. × 100%.
(4)
Д т.п.

(

Величина збору для формування фонду УТП за умови:
- консервативного прогнозу сягає 1,91 % (розраховано за 5);
5,31
× 100% = 1,91%;
TфУТП =
278,74
- реального – 1,73 % (розраховано за 6);
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5,31
× 100% = 1,73%;
306,42
- оптимістичного – 1,73 % (розраховано за 7);
5,31
TфУТП =
× 100% = 1,66%.
323,36
TфУТП =

(6)

(7)

Усі розраховані значення знаходиться в межах світової практики (тобто до 2%).
Таким чином, запровадження даного фонду та його формування шляхом
відрахувань від доходів операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг на рівні
1,66-1,91 % забезпечить, у період 2013-2018 рр. необхідні кошти для інвестування в
розбудову інфраструктури широкосмугового доступу в дрібних населених пунктах.
Подальше використання даних об’єктів здійснюватиметься операторами та провайдерами
телекомунікацій на конкурентних засадах.
Для визначення ефекту від створення та використання фонду УТП. Визначимо
залежність обсягу ВВП від обсягу інвестицій у телекомунікаційну систему. Вихідними
даними служитимуть відомості про обсяг інвестицій у зв’язок та ВВП України за 20012012 рр. (табл. 2). Виявлено, що інвестиції в телекомунікаційну сферу впливають на
величину ВВП опосередковано через доходи галузі (табл. 1).
Розрахунки тісноти взаємозв’язку між
інвестиціями та доходами в
телекомунікаційну галузь у залежності від часового лагу відображено на рис. 2. з якого
видно, що при збільшення часового лагу від 0 до 3 коефіцієнт кореляції зростає, а після
пікового значення в 0,91 (що відповідає часовому лагу в 3 роки) спадає. Таким чином
можна стверджувати про наявність функціональної залежності доходів у
телекомунікаційній сфері від інвестицій, що були реалізовані на три роки раніше.
Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку ефективності створення фонду УТП, млн. грн. [2, 4]

GDP(t )

Роки

Інвестиції в телекомунікаційну діяльність, I т (t )

2001

2154,3

204190

2002

2403,1

225810

2003

3634,5

267344

2004

5609,4

345113

2005

8485,6

441452

2006

9807,9

544153

2007

12407,2

720731

2008

10790,8

948056

2009

9465,9

913345

2010

5884,5

1082569

2011
2012

6532,6
6513,3

1302079
1408889

ВВП,

Функціональна залежність доходів від інвестицій у телекомунікаційній сфері (з
врахуванням часового лагу в 3 роки) відображено у формулі (8):
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Рис. 2. Залежність величини кореляції, між інвестиціями та доходами в
телекомунікаційній сфері, від часового лагу (розроблено автором)
Pt = 11715 * ln (I t −3 ). − 70747,

(8)
де Pt – прибуток телекомунікаційної галузі в досліджуваному році; I t −3 – інвестиції
в телекомунікації здійснені на три роки раніше від досліджуваного періоду (рис. 3).
Залежність доходів від інвестицій у телекомунікаційній діяльності з часовим лагом у 3
роки відповідає результатам аналогічного дослідження в Російській Федерації [6], де
часовий лаг сягає 2,42 роки (Іркутська область).

Рис. 3. Кореляційне поле залежності доходів та інвестиціями в телекомунікаційній галузі,
із часовим лагом у 3 роки, млн. грн. (розроблено автором)
Виходячи із прогнозного рівня доходів на період 2013-2018 рр. (рис. 1) із
врахуванням визначених відсотків відрахування до фонду УТП (5), (6) і (7) розраховується
прогнозний рівень додаткових інвестицій за різних сценаріїв розвитку (табл. 3).
Відмітимо, що наведені розрахунки в співвідношенні з величиною інвестицій у 2012 р.
сягають 11-17 %.
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Прогнозний обсяг інвестицій акумульованих у фонді УТП
на період 2013-2018 рр., млн. грн. (розраховано автором)
Роки
2013
2014
2015
2016
2017

Песимістичний

Оптимістичний
Реальний

Таблиця 3

2018

799,09

834,26

869,43

904,60

939,78

974,95

694,68

762,81

845,28

930,34

1009,15

1075,75

723,97

794,97

880,69

934,17

971,55

995,68

Виходячи із встановленої функціональної залежності (8) спираючись на одержані
результати прогнозного рівня додаткових інвестицій у телекомунікаційну сферу (табл. 3),
наведемо результати розрахунків прогнозованого зростання обсягу доходу за різних
сценаріїв розвитку (табл. 4).
Таблиця 4
Прогнозний обсяг зростання доходів телекомунікаційної сфери на період 20162021 рр. зумовлений реалізацією інвестиційних коштів акумульованих у фонді УТП у
період 2013-2018 рр., млн. грн.
(розраховано автором)
Роки
Песимістичний
Оптимістичний
Реальний

2016

2017

2018

7549,84

8054,47

8538,25

5909,53

7005,51

6393,41

7489,38

2019

2020

2021

9002,84

9449,71

9880,15

8208,17

9331,51

10284,09

11032,74

8688,95

9379,59

9839,27

10126,66

Для періоду 2016-2018 рр., на який припадає перехрещення даних щодо
прогнозного рівня величини доходу з урахуванням сучасних тенденцій та діяльності
фонду УТП, визначимо їх співвідношення. Розрахунки свідчать про перспективу
збільшення надходжень у телекомунікаційну галузь у діапазоні 11-17 %, що
співвідноситься з відсотком додаткового рівня інвестування.
Використовуючи данні щодо доходів від надання телекомунікаційних послух та
величини ВВП у період 2001-2012 рр. (табл. 1; табл. 2) встановимо наявність
взаємозв’язку між цими показниками та його силу й характер. Результат розрахунку
коефіцієнту кореляції – 0,94. Кореляційне поле представлено на рис. 4. Функціональна
залежність між аналізованими величинами визначена поліномом другого ступеня (9).

Рис. 4. Кореляційне поле залежності ВВП від доходів у телекомунікаційній сфері
(розроблено автором)
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GDPi = 0.001× Pi 2 − 26.776 × Pi + 377082.678,

(9)

R 2 = 0.973,
де GDPi – рівень ВВП; Pi – доходи телекомунікаційного ринку.
За прогнозами Мінекономіки України [7] зростання ВВП за песимістичного
сценарію відбуватиметься на рівні 4,5 %, а за оптимістичного – 6,5 % (табл. 5).
Таблиця 5
Прогноз рівня ВВП на період 2013-2020 рр. (розраховано за даними [7]), млрд. грн.
Роки
Песимістичний
Оптимістичний
Роки
Песимістичний
Оптимістичний
2013
1472,3
1500,5
2018
1834,7
2055,8
2014
1538,5
1598,0
2019
1917,3
2189,4
2015
1607,8
1701,9
2019
2003,6
2331,7
2016
1680,1
1812,5
2020
2093,7
2483,3
2017
1755,7
1930,3
–
–
–
Для визначення ступеня впливу залучених, через механізм фонду УТП, інвестицій
у телекомунікаційну сферу на зростання ВВП, проведемо співставлення даних його рівня
за прогнозами Мінекономіки України (табл. 5) та розрахованого рівня залежності ВВП від
доходів у телкомунікаційній сфері. Одержані результати за оптимістичним та
песимістичним сценарієм розвитку занесемо до табл. 6.
Таблиця 6
Зростання ВВП за рахунок реалізації інвестиційних проектів
у телекомунікаційній сфері, млрд. грн.
2016
2017
2018
2019
2020
Песимістичний
231,9
226,3
221,4
217,1
213,4
Реальний
246,8
232,6
219,9
213,9
210,4
У відсотках до прогнозованого рівня ВВП
Песимістичний
13,80
12,89
12,07
11,32
10,65
Оптимістичний
14,00
12,36
10,93
9,79
8,90
Таким чином, зростання інвестиційної активності у телекомунікаційній сфері на
11-17 % призведе, через три роки до зростання ВВП на рівні 8-14 %
Отже, загальний економічний ефекти від створення та раціонального використання
фонду УТП протягом 2016-2020 рр. складатиме: за песимістичного сценарію 1,11
трлн. грн., або 12,15 % від прогнозного рівні ВВП; за оптимістичного – 1,14 трлн. грн. –
11,19 %.
Висновки. Розраховано відсоток відрахувань від доходів телекомунікаційної галузі
в діапазоні 1,66-1,91 %, що необхідний для формування фонду універсальних
телекомунікаційних послуг. Призначенням даного фонду визначено інвестування
інфраструктурних перетворень у законодавчо встановлених як першочергових регіонах.
Визначено величину зростання ВВП України, спричинену інвестиційною
діяльністю за кошти фонду УТП протягом 2016-2020 рр. за умов песимістичногота
оптимістичного сценарію розвитку на рівні 1,11 і 1,14 трлн. грн., або 12,15 % й 11,19 % від
прогнозного рівні ВВП відповідно.
Анотація
У статті визначено прогнозний рівень величини доходів у телекомунікаційній
галузі, за умови збереження сучасних тенденцій. З’ясовано функціональну залежність між
інвестиційною активністю та доходами в даній галузі. Розраховано зростання ВВП за
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рахунок реалізації інвестиційних проектів через фонд універсальних телекомунікаційних
послуг
Ключові слова: інвестиції, телекомунікаційна галузь, прогнозування доходів від
надання телекомунікаційних послуг, прогнозування ВВП
Аннотация
В
статье
определен
прогнозный
уровень
величины
доходов
в
телекоммуникационной области, при условии сохранения современных тенденций.
Выяснена функциональная зависимость между инвестиционной активностью и доходами
в данной области. Рассчитан рост ВВП за счет реализации инвестиционных проектов
посредством фонда универсальных телекоммуникационных услуг
Ключевые слова: инвестиции, телекоммуникационная отрасль, прогнозирование
доходов от предоставления телекоммуникационных услуг, прогнозирование ВВП
Annotation
The article defines the projected level of the income in the telecommunications industry,
while maintaining the current trends. It is shown a functional dependence between investment
activity and income in this area. Are calculated GDP growth caused by investment projects by
fund of universal telecommunications services
Keywords: investments, telecommunications industry, forecasting revenues from
telecommunication services, forecasting GDP
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Постановка проблеми. Впровадження науково-технічних досягнень у
виробництво, забезпечення зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на
душу населення, а також вирішення всього комплексу соціальних пороблем є можливим
при здійсненні ефективної інвестиційної політики, складовою частиною якої є
амортизаційна політика. Щорічні амортизаційні відрахування представляють собою
досить вагоме джерело фінансових ресурсів суспільства і держави. Крім того, сьогодні в
Україні відбувається зменшення обсягів капітальних вкладів, що стало однією з причин
падіння економіки. Певною мірою це пояснюється недостатньою увагою уряду країни до
вивчення об’єктивних законів відтворювального процесу, які необхідно враховувати при
створенні нормативних матеріалів з обліку.
Головною матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є основні
засоби, так як без них не може здійснюватися ні один господарський процес. Для
прискорення суспільного розвитку нашої держави та росту на цій основі добробуту
громадян необхідно активізувати чинники економічного зростання. Одним із таких
складових економічного зростання є капітал, що загострює проблему ефективного
управління основними засобами та удосконалення обліку амортизації як основної
інформаційної бази сучасного менеджменту та прийняття управлінських рішень.
У сучасних ринкових умовах Україна потребує принципово нових підходів до
управління основними засобами. Зміна організаційних форм, виробничих відносин,
взаємозв’язків суб’єктів господарювання вплинули на склад і структуру засобів праці.
Основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційній відрахування.
Відсутність наукового підходу до розробки механізму відтворення основних засобів
спричинила значне погіршення стану активів.
Сьогодні вкрай важливим є питання вибору моделі подальшого розвитку систем
бухгалтерського і податкового обліку в цілому, і в тому числі в частині обліку
амортизації.
Проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є предметом
особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація як економічна категорія,
одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело відтворення і, як наслідок,
впливає на широке коло економічних показників собівартість, ціну, прибуток, податки,
кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок у розробку
теоретичних основ і методологічних підходів до вирішення питань удосконалення обліку
амортизації основних засобів зробили провідні вітчизняні вчені-економісти: М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, М.Я.Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев,
В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.Ф.Огійчук, Ю.І. Осадчий, П.Т. Саблук, В.В. Сопко,
Л.К. Сук та інші вчені; зарубіжні дослідники: В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен.
Проте глибокі структурні зміни в економічному механізмі вимагають постійного
вдосконалення методології й методики обліку відтворення основних засобів.
Дослідження теоретичних положень і практики організації обліку основних
засобів, проведені протягом останніх двох десятиріч, дозволили встановити ряд
нерозв’язаних проблем, які гальмують процес управління виробництвом і зменшують
ефективність експлуатації основних засобів. Такими проблемами є: відсутність порядку і
методики обліку морального зносу в нормах амортизації основних засобів, що
знаходяться на консервації, правильність визначення оптимального амортизаційного
періоду, вибору найкращого методу нарахування амортизації, облік формування джерел
№1 (30) 2013

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

Науково-виробничий журнал

161

ФІНАНСИ
фінансування капітальних вкладень. На сьогоднішній день важливе значення набувають
процеси збільшення надходжень до державного бюджету, а також збільшення внутрішніх
джерел коштів підприємств, необхідних для інвестування виробничо-господарської
діяльності та оновлення матеріально технічної бази.
Формування завдання дослідження. Дослідити значення амортизації основних
засобів, методи амортизації та їх вплив на побудову обліку, а також недоліки податкового
методу нарахування амортизації та необхідність удосконалення обліку амортизації
основних засобів.
Виклад основного матеріалу. Значний вплив на зазначені процеси здійснює
амортизаційна політика, яка проводиться на рівні держави (як складова економічної
політики), так і на рівні окремих підприємств (як складова облікової політики
підприємства). Але амортизаційна політика, що проводиться сьогодні в Україні, є
недосконалою. Це суттєво впливає на бухгалтерський облік, зокрема на облік нарахування
амортизації основних засобів підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив амортизації на види діяльності підприємства
Види діяльності

Сфера впливу

Операційна

Ціноутворення, життєвий цикл товару, залишкова вартість
основних засобів і нематеріальних активів.

Фінансова

Фінансові показники підприємства,
проектів, реальні грошові потоки.

Інвестиційна

Показники ефективності інвестиційних проектів,
експлуатації основних засобів і нематеріальних активів

джерела

фінансування

термін

Питання використання амортизаційних відрахувань на розширене відтворення –
одне із найбільш складних та дискусійних. Висвітлюється думка, що амортизація не може
служити джерелом накопичення для розширеного відтворення основних засобів.
Водночас більшість спеціалістів з бухгалтерського обліку наголошують, що амортизація в
сучасних умовах, пов’язаних з переоцінкою вартості основного капіталу та швидкими
темпами інноваційного розвитку, є джерелом накопичення коштів для відтворення
основного капіталу на принципово-інноваційному рівні.
Згідно з П(С)БО №7 «Основні засоби» метод амортизації повинен враховувати
форму, в якій економічна вигода від активу отримується підприємством. Отже, вибір
методів амортизації основних засобів підприємство здійснює самостійно, застосовуючи до
кожного об’єкта (чи групи однорідних об’єктів) основних засобів відповідний метод
нарахування.
Нарахування амортизації регламентується П(С)БО №7 «Основні засоби» та
здійснюється за такими методами: прямолінійний, виробничий, зменшення залишкової
вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний. Варто зазначити,
що до введення в дію Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року підприємство
могло застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів,
передбачених податковим законодавством. Отже шостий метод амортизації був ще й
податковий.
В порівнянні з раніше існуючими 4 групами основних фондів податковий облік
став більш схожим з бухгалтерським. Зараз в податковому обліку існує фактично стільки
груп основних засобів, скільки і в бухгалтерському. А також методи амортизації стали
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абсолютно однаковими. Замість відсоткових норм амортизації з 4 груп тепер в
податковому обліку будуть застосовуватись 5 бухгалтерських методів амортизації.
І в бухгалтерському, і в податковому обліку методи амортизації можна
використовувати всі, але це доцільно в окремих випадках. Раціонально на групу основних
засобів застосовувати однакову норму амортизації до всіх об’єктів, а ще зручніше, якщо
застосовується один метод амортизації до всіх основних засобів підприємства. Але
застосування методів амортизації за вимогами П(С)БО №7 «Основні засоби» (п. 28) та пп.
145.1.4 Податкового кодексу України потрібно обґрунтовувати очікуваним способом
отриманням економічних вигод. Щоб ідентифікувати податковий облік з бухгалтерським,
слід зупинитися на одному найбільш відповідному для кожної групи вашого устаткування
методі амортизації та обґрунтовано виразити це в наказі облікової політики підприємства.
Прямолінійний метод найбільш зручніший в розрахунках та полягає в
рівномірному розподілі вартості об’єкта протягом всього терміну його експлуатації.
Однак цей метод не враховує інтенсивність виробничого процесу. Його доцільно
використовувати для нарахування амортизації тим об’єктам основних засобів, які побічно
беруть участь в виробничому процесі.
Метод зменшення залишкової вартості достатньо складний та можливий лише за
умови визначення ліквідаційної вартості. Методи зменшення залишкової вартості та
прискореного зменшення залишкової вартості передбачають нарахування амортизації у
розмірі всієї залишкової вартості (за вирахуванням ліквідаційної вартості) в останній рік
запланованого терміну корисного використання. Кумулятивний метод характеризується
тим, що основна частина відшкодування вартості об’єкта основних засобів у вигляді
амортизації доводиться на перші періоди експлуатації, а з часом сума відшкодування
зменшується.
Методи зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової
вартості, а також кумулятивний варто застосовувати до об’єктів основних засобів, які
схильні до прискореного фізичного та морального зносу. Найбільш виправдане
застосування даних методів для амортизації високотехнологічного устаткування,
комп’ютерної техніки, автомобільного транспорту, інших подібних об’єктів, що
забезпечують найбільший економічний ефект від свого використання протягом перших
років експлуатації.
Виробничий метод варто застосовувати у випадках, коли знос об’єкта
безпосередньо пов’язаний з частотою його використання. Переважно використовується
для нарахування амортизації виробничого устаткування та автотранспорту, яким можна
зіставити об’єм виготовленої продукції або пробіг. Цей метод ефективний для об’єктів
основних засобів, які можуть самостійно виконувати конкретний об’єм наданих послуг.
При виборі методу нарахування амортизації додаються свої складності пов’язані
насамперед з відмінностями у визначенні бази порядку розрахунку амортизації,
відображення тих чи інших операцій у податковому та бухгалтерському обліку. Так у
податковому обліку амортизації підлягають усі витрати пов’язані з придбанням основних
фондів або їх виготовленням, ремонтом, реконструкцією, модернізацією і не існує такого
поняття як «ліквідаційна вартість», тоді як у бухгалтерському обліку ліквідаційна вартість
придбаного або виготовленого основного засобу амортизації не підлягає.
Аналіз впливу обраних методів на суму амортизації свідчить, що за час
експлуатації основного засобу доцільно застосовувати не один, а кілька методів
нарахування амортизації, тобто їх комбінацію.
В бухгалтерському обліку з об’єктів, що входять до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів, і відповідно, не належать до основних засобів, тобто
активи, вартістю до 1000 грн. амортизація, відповідно до П(С)БО 7 може нараховуватися в
особливому порядку. В той же час, в податковому обліку об’єкти вартістю до 1000 грн. і
терміном експлуатації більше ніж 365 днів, буде віднесено до складу основних фондів і на
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нього буде нараховуватися амортизації в порядку передбаченому податковим
законодавством.
Об’єкти, що не використовуються у виробничій діяльності платника податків у
податковому обліку не підлягають амортизації і здійснюються за рахунок відповідних
джерел фінансування, а в бухгалтерському обліку такого поняття не існує , тобто, об’єкти,
що не беруть участь у виробничій діяльності підприємства у бухгалтерському обліку
підлягають амортизації.
Відповідно до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення
балансовою вартістю такого об’єкта ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а
амортизація основних фондів груп 2, 3 до досягнення балансовою вартістю групи
нульового значення, а в бухгалтерському термін нарахування амортизації визначено і
відповідає терміну корисного використання об’єкта основних засобів. Тоді у такому разі
виникає суперечливість глибшого характеру, ніж просто відмінність у встановлених
рамках. Річ у тім, що при використанні в бухгалтерському обліку податкового методу
нарахування амортизації неможливо впродовж терміну корисного використання об’єкта
нараховувати амортизацію в обсязі, що дорівнює його вартості, яка амортизується, а це
одне з вимог П(С)БО 7. Не можна в бухгалтерському обліку після закінчення терміну
корисного використання об’єкта основних засобів і його списання продовжувати
нараховувати амортизацію на недоамортизовану суму, що залишається, з цього об’єкта.
Оскільки різні статті витрат включаються до первісної вартості основних фондів і
основних засобів, виникає різниця між вартістю, що амортизується і витратами, які
підлягають амортизації. Суми пов’язані з ремонтом основних засобів відображаються у
двох системах порізному.
Такий різний підхід в остаточному підсумку може призвести до різної вартості, що
амортизується і відповідно до різних сум нарахування амортизації. У разі безоплатного
одержання об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку його оцінюють за
справедливою вартістю на дату надходження на баланс підприємства з урахуванням
понесених витрат і він підлягає амортизації, а в податковому обліку справедлива вартість
цього об’єкта амортизації не підлягає.
Однією з головних причин виникнення суперечностей між бухгалтерським та
податковим обліком амортизації основних засобів є недосконалість, суперечливість
законодавчої бази, яка складається з нормативів та правил, що регулюють як діяльність
усього підприємства, так і окремі її компоненти. В свою чергу, законодавча база є
важелем, на який спирається вся методологія обліку. Тому вона має створювати
об’єктивні і безперечні умови логічного розв’язання будь-яких проблем, що виникають
при здійсненні діяльності підприємства (табл. 2).
У бухгалтерському обліку амортизація нараховується щомісячно з кожного
інвентарного об’єкту. Застосування у фінансовому обліку податкового методу
нарахування амортизації не дає можливості одержати правдиву картину щодо амортизації
основних засобів за кожний місяць звітного періоду, тому бухгалтерія вимушена вести
облік амортизації за двома напрямами – у фінансовому обліку згідно з П(С)БО 7, у
податковому – згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що
спричиняє значні незручності і збільшує облікове навантаження на працівників
бухгалтерії. Крім того, інформація про суму нарахованої амортизації двічі відображається
у звітності, а саме – у Звіті про фінансові результати та у декларації про прибуток
підприємства, причому, виходячи з різних методик нарахування, ці показники суттєво
відрізняються.
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Таблиця 2
Деякі суперечності між податковим та бухгалтерським обліком основних засобів
(фондів)
Аспекти обліку

Податковий облік

Які об’єкти амортизуються

Виробничі

Період нарахування
амортизації

Поквартально

Бухгалтерський облік
Виробничі. Невиробничі та
безоплатно отримані
Щомісяця

Об’єкт нарахування

Окремий об’єкт групи 1
Окремий
та
сукупна балансова
засобів
вартість груп 2, 3, 4

Період, з якого починається
нарахування амортизації

З місяця, наступного за
З кварталу, наступного за місяцем, у якому об’єкт
кварталом
придбання основних
засобів
став
об’єкта основних фондів
придатним для корисного
використання

База для нарахування
амортизації

Балансова
(залишкова)
вартість групи 2, 3, 4 на
початок звітного кварталу
чи
окремого
об’єкта
групи 1

б’єкт

основних

Первісна
чи
остаточна
вартість кожного окремого
об’єкта основних засобів з
урахуванням поліпшень, які
спричинили
зростання
економічних
вигід
від
використання об’єкта

Висновки. Таким чином, застосовуваний на сьогодні в податковому законодавстві
порядок нарахування амортизації замість забезпечення підприємствами податкової
економії та формування джерела коштів для вчасного оновлення засобів виробництва, має
переважно фіскальний характер, викриваючи реальну вартість основних фондів і
продовжуючи терміни їх амортизації.
Оптимальним варіантом при нарахуванні амортизації була б відмова від
подвійного обліку амортизаційних відрахувань та використання при визначенні об’єкта
оподаткування прибутком на прибуток підприємств сум амортизації, нарахованої в
бухгалтерському обліку, скориговану певним чином для цілей оподаткування.
Для більш повного відображення інформації про наявність і рух основних засобів,
та їх амортизацію доцільно розділи звіту № 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних
засобів, амортизацію (знос)» доповнити графами, які б відображали результат переоцінки,
втрати від зменшення корисності за звітний період та більш детально розкрити
амортизацію основних засобів.
Теоретичні і практичні засади організації обліку амортизації основних засобів
необхідно удосконалювати у напрямі зближення фінансового і податкового обліку,
максимально пристосовуючи до практичних потреб
суб’єктів підприємницької
діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо амортизації
основних засобів, їхнього руху та ефективності їх використання. Основними шляхами
удосконалення організації обліку амортизації основних засобів є раціоналізація як кожної
групи документів, так і методів, і способів обробки і узагальнення інформації обліку
амортизації основних засобів, адаптованих до сучасних умов.
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Анотація
У статті проведено дослідження основних критичних питань організації облікового
процесу амортизації та запропоновано шляхи удосконалення обліку амортизації основних
засобів.
Ключові слова: амортизаційна політика, податковий облік, основні фонди, баланс
підприємства, ліквідаційна вартість.
Аннотация
В статье проведено исследование основных критических вопросов организации
учетного процесса амортизации и предложены пути усовершенствования учета
амортизации основных средств.
Ключевые слова: амортизационная политика, налоговый учет, основные фонды,
баланс предприятия, ликвидационная стоимость.
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In the article a study of basic critical questions of organization of registration process of
depreciation is undertaken and the ways of improvement of account of depreciation of the fixed
assets are offered.
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Сілецька Н.В.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ РИНКУ
Постановка проблеми. Розвиток ринкової форми організації економіки в Україні
передбачає підвищення самостійності підприємств, зокрема сільськогосподарських, щодо
прийняття господарських рішень, у тому числі й тих, що стосуються вироблення цінової
політики. Ціна та цінова політика є одним з провідних важелів економічного механізму
управління сучасним сільськогосподарським підприємством. Різноманіття цін, яке може
бути використане підприємством, дає змогу останньому сформувати власну цінову
стратегію, що буде найбільше відповідати умовам, в яких функціонує господарство.
Найбільшого значення питання формування ціни та цінової політики набули за
умов розвитку конкуренції. Це вимагає забезпечення найбільшої привабливості продукції
підприємства для потенційних споживачів як за ціновими, так і неціновими факторами.
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Стан вивчення проблеми. Проблематика формування і реалізації цінової політики
висвітлювалася в працях вчених Колесникова О.В., Мельника С.І., Шкварчука Л.О.,
Редченко К.I., Федорищева А.М. та інших [1-5].
Цінова політика підприємства, за твердженням вченого Колесникова О.В.,
визначається в першу чергу її власним потенціалом, наявністю достатнього капіталу,
кваліфікованих кадрів, організацією діяльності, а не лише станом попиту і пропозиції на
ринку. Навіть наявний попит потрібно вміти задовольнити, причому в потрібний час, в
потрібному обсязі, в потрібному місці і при забезпеченні потрібного ринку якості
продукції [1]. Для дієвої цінової політики керівництво підприємства має чітко уявляти
цілі, які воно прагне досягти продажем конкретного товару чи наданням послуги.
Необґрунтовано низька ціна на товари може негативно вплинути на діяльність
підприємства та привести підприємство до збитків чи банкрутства.
Тому в сучасних умовах господарювання першочергового значення набуває
розробка механізму встановлення ціни на товар. Вивчаючи різні думки щодо цього
питання, необхідно підкреслити, що ціна на товар в умовах ринку має встановлюватися
відповідно до попиту та пропозиції.
Позитивно оцінюючи наукові результати проведених досліджень, слід визнати, що
багато питань розробки цінової політики, а саме алгоритму та методів ціноутворення на
аграрному підприємстві все ще потребують додаткового опрацювання. Зважаючи на все
вище зазначене, тема досліджень є актуальною і заслуговує на детальний розгляд.
Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів і обґрунтування шляхів
удосконалення цінової політики сільськогосподарських підприємств в умовах ринку.
Результати досліджень. В результаті досліджень, що проводились на базі
агрофірми - радгосп «Білозерський» Білозерського району Херсонської області, було
встановлено, що питаннями визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати, управління
цінами з урахуванням побажань та можливостей споживачів, а також одночасного
забезпечення прибутку підприємства займається керівник господарства. При встановленні
ціни на продукцію в господарстві використовують метод «собівартість + прибуток».
Однак, остаточно реалізація продукції в господарстві відбувається за ринковими цінами,
що сформувалися на момент продажу.
В господарстві використовуються такі види цін:
- розрахункові ціни – при реалізації переробним підприємствам;
- оптово-посередницькі ціни – при реалізації оптовим покупцям для наступного
перепродажу чи переробки;
- роздрібні ціни – при реалізації продукції на ринку, виставках, ярмарках тощо.
В господарстві також можуть встановлюватися знижки за оптову купівлю,
постійним клієнтам, за особливий індивідуальний трудовий внесок в розвиток
господарства та інше. Однак, величина цих знижок та умови їх виплати не носять
систематичний характер, що знижує їх об’єктивність та ефективність. Отже, основним
недоліком цінової політики в агрофірмі - радгосп «Білозерський» є: необґрунтованість
встановлення цін та знижок для окремих клієнтів господарства, відсутність стратегії
ціноутворення та невикористання сучасних методик ціноутворення.
Ціна є одним з основних чинників, що визначає ефективність господарської
діяльності підприємства та його продукції. Ціна впливає на величину доходу, а отже і
прибутку, який отримає господарство в поточному році.
За допомогою факторного аналізу проведемо дослідження – яким чином впливає
ціна на прибуток з 1 ц для основних видів продукції галузі рослинництва (табл. 1).
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Таблиця 1
Аналіз впливу ціни на прибуток(+) (збиток (-) з 1 ц основних видів продукції
агрофірми - радгосп «Білозерський» за 2009 - 2011 роки
Собівартість
реалізованої
продукції,
грн. за 1 ц

Ціна реалізації,
грн. за 1 ц

Відхилення прибутку з 1 ц
в 2011 р. від 2009 р.
(+; -), грн.

2011р.

Всього

445,87

185,86 352,64 181,31

93,23

-88,08

78,70

-166,78

Яблука

211,78

360,87

130,00 193,14

167,73

85,95

149,09

-63,14

Персик

501,73

520,98

279,53 516,66 222,20

4,32

-217,88

19,25

-237,13

2009р.

367,17

2011р.

Виноград

2009р.

2011р.

в т.ч. за рахунок
ціни
собівартості
реаліреалізованої
зації
продукції

2009р.

Культури

Прибуток з 1 ц
продукції, грн.

81,78

Черешня

998,92 1296,77

810,88 299,20 188,04 997,57

809,53

297,85

511,68

Абрикос

608,26

368,70

382,89 230,13 225,37 138,57

-86,80

-239,56

152,76

Слива

377,66

398,98

181,95 396,03 195,71

-192,76

21,32

-214,08

2,95

Проведені дослідження показали, що від реалізації черешні в 2011 році прибуток з
1 ц продукції зріс на 809,53 грн. в порівнянні з 2009 роком, з них за рахунок зниження
собівартості прибуток зріс на 511,68 грн., за рахунок зміни ціни – зріс на 297, 85 грн. на 1
ц.
При реалізації яблук агрофірма отримала в 2011 році на 85,95 грн. прибутку більше
в порівнянні з 2009 роком. З цієї суми зростання ціни дозволило отримати додатково
149,09 грн. прибутку, а ріст витрат зменшив одержаний прибуток з 1 ц на 63,14 грн.
Отже ціна прямо пропорційно впливає на величину прибутку, що отримує
господарство від реалізації сільськогосподарської продукції. Але зростання собівартості
зменшує прибутковість, або визначає збитковість, що характерне для таких культур як
виноград, персик, слива.
Результати проведеного аналізу визначили необхідність удосконалення цінової
політики на підприємстві, що перш за все вимагає використання маркетингового підходу.
Принциповою відмінністю маркетингового підходу до визначення ціни є формування її не
в сфері виробництва, а в сфері реалізації під дією ринкових факторів. Тому при
формуванні ціни підприємству, з одного боку необхідно враховувати мінімальну ціну, а з
іншого - ринкову ціну, величину витрат, необхідних на організацію збутової діяльності, а
також розмір торгівельної націнки.
При формуванні ціни підприємству доцільно використовувати широке коло
методів ціноутворення. Так як підприємство знаходиться в умовах конкуренції, то для
нього буде доцільним використання методів ціноутворення, які орієнтовані на
конкуренцію і передбачають використання однієї з трьох стратегій: адаптацію до
поточних цін, послідовне зниження чи підвищення цін.
Орієнтуючись на середню ціну ринку, підприємство відмовляється від активної
цінової політики та позбавляється від частини ризиків, пов’язаних з нею. Метод стане
доречним для масової продукції – винограду, яблук. Економетричні методи
використовують для математичного обґрунтування встановлення ціни на нову продукцію
залежно від її споживчих якостей та нормативів витрат на одиницю параметра.
На основі запропонованих методів на підприємстві встановлюється продукція за
різними каналами збуту.
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Однією з основних цілей ціноутворення на підприємстві є забезпечення
беззбитковості підприємства та досягнення ним планового рівня рентабельності. Тому, на
основі прогнозного обсягу реалізації сільськогосподарської продукції підприємства,
собівартості реалізованої продукції та орієнтовного рівня рентабельності, якого прогнозує
досягти підприємство, нами була визначена цільова ціна на 2016 рік (табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунок цільової ціни основних видів сільськогосподарської продукції в
агрофірмі - радгосп «Білозерський» на 2016 рік (проект)

Ціна беззбитковості

Цільова ціна

Коефіцієнт зростання

Собівартість реалізованої
продукції

Виробнича собівартість,
грн.

Рентабельність
(збитковість (-))

Прибуток (+),
Збиток (-)

Ціна

395,72 149,42 60,7 403,0 438,00

Рентабельність 1ц, %

246,3

Проект на 2016 р., грн. за 1 ц

Обсяг збуту, ц

Виногра
220,95
д

Собівартість реалізованої
продукції

Виробнича собівартість

Види
продукц
ії

В середньому за 2009 – 2011 р.р.,
грн.
за 1 ц

130

60

438,01

700,8

1,8

379,35

720,7

2,3

Яблука

156,60 173,07 318,35 145,28 83,9 348,0 379,32 90000

90

Персик

352,40 377,24 459,95

82,71

21,9 554,6 604,51

8000

135 604,52 1420,6 3,1

Черешня 333,10 363,39 1259,4 896,01

246,
601,0 662,00
6

1800

150 662,02 1655,0 1,3

Абрикос 237,61 257,98 412,38 154,40 59,8 414,0 451,20

3000

60

451,22 721,92 1,8

2200

90

429,95 816,88 2,1

Слива

268,51 295,71 388,99

93,28

31,5 394,0 429,94

Відповідно до отриманих результатів в агрофірмі – радгосп «Білозерський»
прогнозується зростання цін на черешню – 1,3 раз, виноград, абрикос – в 1,8 раз, сливу – в
2,1раз , яблука – в 2,3 раз тощо. Найбільше зростання цін прогнозується на персик – 3,1
раз. Його ціна в 2016 році становитиме 1420,6 грн. за 1 ц, що в 3,0 рази більше, ніж в
середньому за 2009 – 2011 роки. При встановленні цін були враховані поточні ціни та
динаміка їх змін за останні роки.
Так як ринкова ситуація, в якій функціонує агрофірма - радгосп «Білозерський»,
постійно змінюється, то необхідно здійснювати коректування ціни з урахуванням різних
факторів. Основні з них такі: структура ринку, ступінь задоволення споживачів товаром,
можливість сегментації ринку, існування якісної відмінності між товарами підприємства й
товарами підприємств-конкурентів, позиціювання підприємства як виробника, ринкова
ситуація, стадія життєвого циклу товару та інші. При встановленні остаточної ціни
визначають можливі знижки та надбавки.
На останньому етапі необхідно встановити остаточну ціну товару, яка б
передбачала знижки й надбавки. Для агрофірми - радгосп «Білозерський» пропонується
використовувати знижки, перелік яких наведено в таблиці 3.
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Таблиця 3

Перелік знижок на сільськогосподарську продукцію
агрофірми - радгосп «Білозерський»
Вид та умови надання знижки
Орієнтований
відсоток знижки
За платіж готівкою для покупців, які оперативно оплачують
5% - 7%
рахунки
За обсяг закупованого товару для покупців, що купують товар
до 15%
оптовими партіями
Сезонні знижки (тимчасові знижки) надаються споживачу за
до 10%
покупку товару або послуги поза періоду активного сезону
Прогресивна знижка – знижка за кількість або серійність –
до 10%
надається покупцю за умови закупівлі ним раніше визначеного і
збільшеного в кількості товару
Спеціальні: на пробні партії товару
5%
Знижка на оборот (бонусна знижка) надається постійним
до 15%
покупцям на основі спеціальної домовленості
Дилерські знижки надаються посередникам зі збуту
до 10%
Знижки привілейованим покупцям, у замовленнях яких особливо
до 15%
зацікавлений продавець
Приховані знижки надаються покупцям у вигляді пільгових або
х
безпроцентних кредитів, шляхом надання безплатних послуг та
зразків

Використання наведеного алгоритму ціноутворення дозволить удосконалити
цінову політику агрофірми - радгосп «Білозерський».
Висновки. Запропоновані в роботі заходи з удосконалення цінової політики
підприємства сприятимуть посиленню ринкових позицій
агрофірми – радгосп
«Білозерський», а отже зростанню обсягів збуту продукції, збільшенню доходу від
реалізації та зростанню рентабельності підприємства. Запропоновані заходи забезпечать
зростання конкурентоспроможності продукції агрофірми - радгосп «Білозерський» та
дозволять йому зміцнити його ринкові позиції та збільшити ринкову частку.
Анотація
Визначена необхідність удосконалення цінової політики сільськогосподарського
підприємства. Визначені особливості ціноутворення на підприємстві, що досліджується на
сучасному етапі. Розрахована проектна цільова ціна основних видів сільськогосподарської
продукції на перспективу. Запропоновані знижки на сільськогосподарську продукцію
підприємства.
Ключові слова: ціна, цінова політика, алгоритм ціноутворення, ефективність.
Аннотация
Определена
необходимость
усовершенствования
ценовой
политики
сельскохозяйственного предприятия. Определены особенности ценообразования на
исследуемом предприятии на современном этапе. Рассчитана целевая цена основных
видов сельскохозяйственной продукции на перспективу. Предложен перечень скидок на
сельскохозяйственную продукцию предприятия.
Ключевые слова: цена, ценовая политика, алгоритм ценообразования,
эффективность.
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Summary
The necessity of improvement of price policy of agricultural enterprise is certain. The
features of pricing are certain on the investigated enterprise on the modern stage. The special
purpose cost of basic types of agricultural produce is expected on a prospect. Discount list on the
agricultural produce of enterprise is offered.
Keywords: price, price policy, algorithm of pricing, efficiency.
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Хижняк А.А., Волошина Е.А.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В
УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Постановка проблемы. Наиболее динамичным и интенсивно развивающимся
сектором национального хозяйства является производство цветных металлов. Цены
товаров, обращающихся на сложившемся национальном рынке, характеризуются рядом
особенностей: во-первых тем, что цены внутреннего рынка отклоняются от мировых; вовторых поскольку основой формирования цены на отечественном рынке являются
котировки Лондонской биржи металлов, то и динамика внутренних цен следует за
динамикой мировых. В связи со значительной волантильностью мирового рынка и
высокой себестоимостью национальной продукции довольно часто складывается
ситуация, при которой отечественные производители прекращают продажу цветных
металлов. Это приводит к значительным потерям прибыли предприятий, что существенно
отражается на эффективности функционирования отрасли. Большая часть иностранных
предприятий для сокращения потерь и страхования риска используют фьючерсные и
форвардные контракты при торговле цветными металлами. На сегодняшний день
возникла острая необходимость в совершенствовании методов ценообразования
используемых отечественными предприятиями, с применением зарубежного опыта.
Правильное определение стратегии и тактики торговли сырьевыми товарами на основе
использования наиболее рационального комплекса инструментов и методов, а также учета
мировой конъюнктуры будут способствовать созданию необходимых условий для
успешной продажи эти товаров как на внутреннем, так и мировом рынке.
Ценообразование на отечественном рынке цветных металлов является составной частью
проблемы эффективности функционирования предприятий данной отрасли, а
следовательно, и всего сегмента национальной экономики.
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Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы
хеджирования риска, с применением форвардных и фьючерсных контрактов были
заложены Уильямом Ф. Шарпом, Гордоном Дж. Александером и Джеффри В. Бэйли [1].
Техника хеджирования на современных рынка рассмотрена в трудах Э. Наймана [2] и
Билла Вильямса [3]. Поиску альтернативных подходов к хеджирования процентного риска
повышения или падения банковских депозитных ставок посвящена статья И. Волошина и
Н. Волошина [4]. Н. Бодрова предприняла попытку разработать модель оценки влияния
основных макроэкономических факторов на изменение цен драгоценных металлов, что
позволило спрогнозировать будущие цены металлов [5]. Воронина А.В. и Ищенко Л.В.
исследовали проблемы ценообразования на сырьевых рынках в условиях рыночной
экономики [6, 7]. Однако ряд вопросов посвященных нетрадиционных для отечественной
экономики и имеющих место в экономически развитых странах стратегий
ценообразования на рынках металлов остался не исследованным. Все это обуславливает
необходимость проведения исследований направленных на разработку рекомендаций по
внедрению новых и усовершенствованию традиционных методов и инструментов ценовой
политики отечественных производителей цветных металлов.
Формулировка задания исследования. Основной целью статьи является анализ
существующих методов ценообразования на отечественных предприятиях цветной
металлургии и разработка мероприятий по их усовершенствованию.
Изложение основного материала. От общего объема произведенных в мире
цветных металлов на долю свинца приходится 11%. Главный мировой потребитель свинца
- отрасль аккумуляторных батарей, на производство которых уходит около 70 процентов
этого металла. Свинец и сплавы на его основе являются одним из сырьевых компонентов
свинцово-кислотных АКБ, как по массе, так и по стоимости. На сегодняшний день
формирование ценовой политики на рынке свинца является одним из основных вопросов
ценообразования рынка цветных металлов трансформационной экономики.
На украинском рынке производителей свинца в настоящее время действуют 3
крупных производителя, выпускающих 98% продукции от общего объема производства:
ЧАО «Свинец», НАК «Иста» г.Днепропетровск и ООО «Мегатекс».
Принцип
ценообразования у всех трех основных производителей примерно одинаков. Система
ценообразования основана на методе "Издержки+" с фиксированной торговой наценкой.
На предприятиях устанавливается так называемое "пороговое" значение, ниже которого
цена на продукцию опуститься не может.
Лондонская биржа металлов является барометром мировых цен на цветные
металлы. Биржа представляет собой крупную финансовую организацию Лондона. Здесь
находится мировой центр торговли цветными металлами. На бирже осуществляется
ценообразование на медь, олово, свинец, цинк, никель, алюминий. Если цена на свинец на
Лондонской фондовой бирже опускается ниже, чем "пороговое" значение цен
отечественных производителей, то торги временно прекращаются. Сравнительный анализ
цен Лондонской биржи металлов и пороговой цены ЧАО «Свинец» за 2011 г. представлен
в таблице 1.
Данные анализа показывают, что цены в начале 2011 г. на свинец Лондонской
биржи металлов позволили повысить средний уровень торговой наценки, что
положительно сказалось как на объеме выручки реализации, так и на величине прибыли
предприятия. Хорошая конъюнктура рынка на свинец сохранялась в течение первых трех
кварталов 2011 г. В четвертом же квартале значительное снижение спроса на свинец на
Лондонской фондовой бирже привел к снижению цен на свинец. Вследствие чего, цена на
выпускаемую продукцию ЧАО «Свинец» стала неконкурентоспособной, а руководители
предприятия для сокращения расходов и в ожидании лучших цен остановили
производство. Таким образом, план по производству, а следовательно и реализации
продукции был недовыполнен, что отразилось как на выручке, так и на повышении доли
постоянных затрат в себестоимости выпускаемой продукции.
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Таблица 1
Сравнительный анализ цен Лондонской биржи металлов и пороговой цены ЧАО
«Свинец» за 2011 г.
Дата
Цена Лондонской
Цена ЧАО
Отклонение
биржи металлов
«Свинец»

04.01.2011

2572

2484,1

87,9

01.02.2011

2533

2484,1

48,9

01.03.2011

2560

2484,1

75,9

01.04.2011

2668

2484,1

183,9

04.05.2011

2496,5

2484,1

12,4

01.06.2011

2507

2484,1

22,9

01.07.2011

2660

2484,1

175,9

01.08.2011

2645

2484,1

160,9

01.09.2011

2542

2484,1

57,9

03.10.2011

2015

2484,1

-469,1

01.11.2011

2019

2484,1

-465,1

01.12.2011

2085

2484,1

-399,1

Следует отметить, что полный анализ сравнения цен Лондонской биржи металлов
и ЧАО «Свинец» показал, что в течение 2011 г. на Лондонской бирже металлов было 247
дней торгов, пороговая же цена ЧАО «Свинец» на свинец марки С-2 была ниже цены
биржи в 116 днях. Это вполне объясняет недовыполнения плана производства ЧАО
«Свинец» по марке С-2 на 395 т., при фактическом объеме выпуска в 437 т. Проведенный
факторный анализ прибыли на предприятии, выявил, что главным фактором
недополучения прибыли ЧАО «Свинец», является невыполнения плана производства
продукции. Причиной же такой ситуации является неблагоприятная конъюнктура цен на
Лондонской бирже металлов и использование негибкой системы принятия
управленческих решений, основанной на установлении фиксированной пороговой цены.
Неразвитость биржевой торговли в Украине приводит к тому, что предприятия не
используют финансовые инструменты современного сырьевого рынка при реализации
своей продукции. Такие инструменты и операции рынка как фьючерсы, форварды и
хеджирование практически не применяются отечественными производителями цветных
металлов. Проведем анализ рынка свинца и определим эффективность использования
фьючерных контрактов на нем.
Рынок свинца является перевернутым, поскольку цены фьючерсного контракта
меньше наличных цен. Обычно перевернутый рынок мотивируется страхом возможного
дефицита товара или страхом перед обвалом рынка. Как правило, данная ситуация
наблюдается в условиях резкого колебания цены или кризисного состояния рынка.
Мировые цены на сырьевые товары характеризуются цикличностью и волатильностью,
что создает значительные ценовые риски, как для производителей, так и для
потребителей. Основная отличительная черта ценовых циклов на сырьевых рынках –
резкий переход фазы подъема в фазу спада цены. Именно эта особенность представляет
собой основную проблему для управления ценовыми рисками. Динамика цен на наличном
и фьючерсном рынках Лондонской биржи металлов представлена на рисунке [8].
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На рынке свинца цены за 2011 год колебались от 1892 долларов за тонну до 2853
доллара за тонну, что составило около 50%. Кроме того, следует отметить, что 20.10.2011
наблюдался обвал рынка свинца, его котировка на бирже составила 1892 доллара за тонну,
именно в этом период большое количество производителей прекратило поставки свинца.
Трейдеры боятся работать на сильно колеблющемся рынке, поскольку тяжело предсказать
какой будет цена на данный актив через определенный промежуток времени. Это
вызывает значительные колебания цен на фьючерсы и на разницу между фьючерсной и
наличной ценой. В 2011 году коэффициент вариации на свинец наличного рынка
Лондонской биржи металлов составил 10,96%, в то время как, тот же показатель базиса
рынков равен 51,66%. Однако, следует отметить, что среднеквадратичное отклонение
наличного рынка свинца составляло 262,14 долларов за тонну, в то время как тот же
показатель, характеризующий базис был равен 93,52 доллара за тонну. То есть, среднее
ожидаемое значение потерь при торговле на наличном рынке свинца составит 262,14
долларов на каждой тонне, тогда как хеджирование позволит снизить этот показатель до
93,52 долларов на тонне.
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Рисунок – Динамика цен на наличном и фьючерсном рынках Лондонской биржи
металлов
В связи с особенностью рынка свинца предлагается приобретать фьючерсный
контракт с ожиданием того, что цена фьючерса будет расти и, в конечном счете,
компенсирует возможные потери продажи товара на наличном рынке. Покупка
трехмесячного фьючерса осуществляется при условии, что цена на наличном рынке
превышает плановую цену установленную ЧАО «Свинец». Через три месяца фьючерсная
позиция закрывается по цене наличного рынка. Данные по осуществляемым сделкам с
плановой ценой в 2484 долл./т. на первый день торгов каждого месяца 2011 г.
представлены в таблице 2.
Результат по фьючерсным сделкам рассчитывается как разница между текущей
ценой и ценой фьючерса за три месяца от текущей даты, поскольку приобретение
фьючерсного контракта осуществляется за три месяца до его реализации. Приобретение
фьючерсов началось с 04.01.2011 г., а первый результат по сделкам пришелся на
01.04.2011г. Был произведен расчет выигрыша в результате использования фьючерсов по
первым торговым сессиям каждого месяца 2011 г. Лондонской биржи металлов. Общий
выигрыш составил 137 долл./т. Таким образом применение фьючерсных контрактов
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положительно влияет на эффективность продаж ЧАО "Свинец" и аналогичных
предприятий цветной металлургии.

Дата
04.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
01.04.2011
03.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
03.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
Итого

Данные по осуществляемым сделкам в 2011 г.
Плановая
Цена на наличном
Цена на фьючерсном
цена
рынке
рынке
2484
2572
2470
2484
2533
2472
2484
2560
2515
2484
2668
2390
2484
2516
2247
2484
2507
2258
2484
2660
2365
2484
2645
2461
2484
2542
2239
2484
2015
2484
2019
2484
2085
-

Таблица 2
Результат
198
44
-8
270
295
284
-350
-442
-154
137

Выводы. С переходом на рыночные отношения, когда начинают действовать
законы рынка, предприятия цветной металлургии должны одновременно реагировать на
спрос и ценовую реакцию покупателя, а не только на свои затраты. Поэтому к вопросу
обеспечения необходимой массы прибыли при определении цены экономисты отдела цен
должны подходить гибко.
Так, производимая в настоящий момент на предприятиях увязка прибыли по
номенклатурам продукции и рентабельности должна дифференцироваться в зависимости
от спроса и предложения. Цикличность в поведении цен на сырьевые товары имеет
значительные последствия для прибыльности предприятий, зависящих от экспорта или
импорта этих товаров. Возросшая в последние десятилетия волатильность значительно
затрудняет и обесценивает долгосрочное прогнозирование цен на сырьевые товары. В
условиях неэффективности ценового прогнозирования особое значение приобретает
практика хеджирования ценовых рисков.
Аннотация
Проанализированы основные методы ценообразования, применяемые на
отечественных предприятиях цветной металлургии. Выявлены основные особенности
отечественного ценообразования на сырьевых рынках. Проведен анализ влияния
динамики котировок свинца Лондонской фондовой биржи на эффективность работы
сырьевых предприятий. На основании опыта зарубежных стран, применяющих стратегии
хеджирования риска при помощи фьючерсных и форвардных контрактов, предпринята
попытка определить возможность и эффективность применения данных инструментов
биржевой торговли в условиях отечественной экономики.
Ключевые слова: Биржа металлов, фьючерсный контракт, форвардный контракт,
хеджирование, ценообразование.
Анотація
Проаналізовано основні методи ціноутворення, які вживають вітчизняні
підприємства кольорової металургії. Виявлено особливості вітчизняного ціноутворення на
сировинних ринках. Проведено аналіз впливу динаміки котирувань свинцю Лондонської
фондової біржі на ефективність роботи сировинних підприємств. На підставі досвіду
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зарубіжних країн, що застосовують стратегії хеджування ризику за допомогою
ф'ючерсних і форвардних контрактів, зроблено спробу визначити можливість і
ефективність застосування даних інструментів біржової торгівлі в умовах вітчизняної
економіки.
Ключові слова: Біржа металів, ф'ючерсний контракт, форвадний контракт,
хеджування, ціноутворення.
Annotation
Analyzed the main pricing methods used by domestic non-ferrous metallurgy. The basic
features of the domestic pricing in commodity markets. The influence of the dynamics of
quotations lead the London Metal Exchange on the performance of commodity businesses.
Based on the experience of other countries that use hedging strategies using futures and forward
contracts, attempted to determine the feasibility and efficacy of the tools stock trading in the
domestic economy.
Keywords: Metal Exchange, futures contract, forvadny contract, hedging, pricing.
Список использованных источников:
1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. –
XII, 1028 с.
2. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера / Эрик Л. Найман – 5-е изд., перераб. и доп.
– М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 403 с.
3. 3 Билл Вильямс Новые Измерения в Биржевой Торговле / Билл Вильямс // М.: ИК
Аналитика, 2000.– 288 с.
4. І. Волошин, М. Волошин Хеджування процентного ризику, приховане у кривих
дохідності
/
Електроний
ресурс
//
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2012_6/2012_06_15.pdf
5. Н. Бодрова Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники /
Електроний
ресурс
//
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2011_7/2011_07_21.pdf
6. Вороніна А.В., Іщенко Л.В. Роль издержек в формировании стратегии
ценообразования //Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник
Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка
наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – с.208-211.
7. Вороніна А.В. Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин //Социальноэкономические аспекты промышленой политики: Сб. науч. тр. /НАН Украины. Ин-т
экономики пром-сти. – Донецьк, 2001. – с.259-266.
8. ЛМЕ / LME (Лондонская Биржа Металлов), графики, цены.-Электронный
ресурс/Режим доступа: http://metal4u.ru/lme/

176

Науково-виробничий журнал

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

№1 (30) 2013

ФІНАНСИ
УДК: 336.563:632.14

Жидяк О.Р.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Значні диспропорції, які склалися в Україні в соціальноекономічному розвитку її регіонів, посилення асиметричності регіонального розвитку
навіть у період відносного економічного пожвавлення, погіршення ситуації в сільських
регіонах, потребують пошуку ефективних механізмів розв’язання зазначених проблем. У
контексті цього дослідження доцільним є розгляд загальних підходів і механізмів
поліпшення розвитку сільських територій, а також визначення джерел фінансування. Цим
обґрунтовується актуальність дослідження проблеми розвитку сільських територій в
умовах становлення ринкових відносин, що зумовлюється низьким рівнем їх розвитку,
нестабільністю законодавчої бази. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин
великої значущості набувають питання фінансування розвитку сільських територій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Великий внесок у дослідженні цієї
проблеми зробили такі відомі вітчизняні вчені: В.М. Геєць, С.М. Кваша, М.Й. Малік, О.
Онищенко, І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші. Економічна ситуація, яка
склалася на селі, вимагає корінних економічних реформ, формування різних
господарських структур, що відкриває широкі можливості для підприємницької
діяльності, а в цілому сприятиме соціально-економічному розвитку сільських територій.
Мета дослідження.Метою наукового дослідження є обґрунтування ефективних
механізмів стимулювання державної підтримки сільських територій та фінансування
заходів підтримки села.
Основні результати дослідження.На сьогодні у науковців є чітке розуміння та
реальне підтвердження того, що пануюча у попередні роки практика ототожнення села та
сільського господарства потребує оновлення. В останні роки в Україні, як і в багатьох
інших розвинених країнах і країнах пострадянського простору, все більшого визнання
набуває концепція багатофункціональності села та сільських територій, яка відповідає їх
системній та синергетичній сутності. Не вдаючись у детальну характеристику концепції
багатофункціональності села, варто зауважити, що головною метою її запровадження є
відновлення села в найширшому розумінні цього слова, тобто сталий розвиток виробничої
бази, підвищення життєвих стандартів, якості життя населення, збереження специфічного
сільського укладу життя та його суспільних цінностей, пристосування сільського стилю
життя до вимог часу. Наслідком запровадження концепції багатофункціональності села
має стати якісний прорив у розвитку сільського соціуму та аграрного сектору, підвищення
рівня життя сільського населення й стійкого розвитку сільських територій. З урахуванням
результатів дослідження можна сформулювати такі вихідні положення цієї концепції: полі
функціональність сільських територій; багатопрофільність сільської економіки;
багатоукладність аграрного виробництва; високі стандарти життя населення;
неурбаністичний спосіб життя.
Поряд із концепцією багатофункціональності села все більше уваги приділяється
обґрунтуванню нової парадигми – парадигми сільського розвитку. Фактично вона є
своєрідним продовженням, на вищому рівні узагальнення, попередньої концепції В.
Юрчишиним та О. Онищенком сільський розвиток трактується як "…категорія, в якій
уособлюється системне, чітко спрямоване і реально досяжне стратегічне майбутнє
сільського господарства, села і селянства в інтересах кожного з них, усіх разом і країни в
цілому" [4]. Сільський розвиток складається із двох взаємозв’язаних підсистем: а) села,
селянства та іншого сільського соціуму; б) сільськогосподарського виробництва.
Принципова відмінність базових засад концепції багатофункціональності села та
сільського розвитку від попереднього галузевого підходу полягає у тому, що їх основою є
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підхід, при якому визначальна роль у розвитку сільських територій відводиться саме селу,
сільському соціуму, а не аграрному сектору. Ідеологією і методологією сільського
розвитку має стати селяноцентриський чи людиноцентриський підхід. При такому підході
розвиток села більше не розглядається як "додаток" до потреб аграрного сектору, а
навпаки, виступає важливою передумовою його успішного функціонування.
Не менше значення має принципове усвідомлення того, що майбутнє українського
села вирішуватиметься, очевидно, за межами сільського господарства, а твердження про
те, що за інших умов "прогресивний розвиток села неможливий" хоч і є дискусійним,
проте не позбавлене логіки [2]. При розробці механізмів стимулювання розвитку
сільських територій необхідно брати до уваги і той факт, що село, сільський соціум
потрібно розглядати у широкому трактуванні, тобто з урахуванням їх духовної,
культурної й етнічної сутності. Важливим є також збереження традицій сільського
населення, багатоманітності сільських ландшафтів, підтримка соціальної освоєності
території тощо.
Отже, при дещо різному баченні науковцями стратегічних імперативів аграрної
політики, окремі її аспекти набувають все більшого порозуміння. враховуючи досвід,
насамперед, країн ЄС, більшість науковців сьогодні одностайні у розумінні того, що
політика розвитку сільськогосподарського виробництва і політика розвитку села є
близькими, проте не тотожними. Звідсіля не просто висновок про необхідність, а життєва
потреба у розвитку на селі несільськогосподарських видів діяльності, у визнанні рівнопріоритетності аграрного сектору і сільської місцевості.
Серед низки головних чинників, без яких практично неможливо розв’язати
проблему стимулювання розвитку сільських територій та забезпечити подолання стану їх
репресивності, особливу роль посідають фінансові механізми. Зазначена проблематика є
настільки актуальною та важливою, що потребує окремого аналізу.
Світова практика розробки економічних, у т.ч. і фінансових механізмів
стимулювання розвитку проблемних територій свідчить про те, що їх арсенал є досить
різноманітним. Це можуть бути фінансові механізми як прямої так і непрямої дії.
Подібний дуалізм склався і в практиці використання державних та недержавних
фінансових ресурсів, проте в більшості країн світу при реалізації заходів регіональної
політики одним із визначальних принципів є принцип партнерства, котрий передбачає
солідарну участь у процесі їх фінансування центральних і місцевих бюджетів [5].
Попри позитивні та негативні риси існуючих фінансових механізмів подолання
стану розвитку сільських територій, розв’язати їх проблеми лише за рахунок
передбачених чинним законодавством коштів навряд чи можливо. Вирішення цього
питання лежить у більш широкій площині реформування діючої системи оподаткування
та міжбюджетних відносин.
Однією з ключових проблем реформування бюджетної системи та міжбюджетних
відносин є проблема її децентралізації. Вона тісно пов’язана з питаннями
адміністративно-територіальної реформи та створення самодостатніх сільських громад.
Зараз матеріально-фінансова база місцевих громад є недостатньою для повноцінного
виконання покладених на них функцій щодо організації життєдіяльності населення.
Базовою основою управління соціальним розвитком сільської поселенської мережі
і сільських територій в Україні мають стати місцеві органи влади, їх самоврядні структури
та територіальні громади: населеного пункту – сільської ради – району – області – регіону
– держави, а не навпаки.
У сукупності передумов розв’язання економічних і соціальних проблем необхідно
відмовитися від хибного сприйняття спочатку економічних, а потім соціальних проблем.
Сподівання на те, що проведення економічної реформи на селі саме по собі врегулює
стабільний соціальний розвиток, виявилися помилковими. Непослідовність їх здійснення,
відсутність між ними зв’язку, а іноді й суперечність, ігнорування соціальних пріоритетів
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призвели до руйнацій інституціальних засад економічної і соціальної рівноваги, а загалом
– до деградації сільських територій. Особливо чітко це простежується на місцевому рівні.
Базовою основою управління соціальним розвитком сільської поселенської мережі і
сільських територій в Україні мають стати місцеві органи влади, їх самоврядні структури
та територіальні громади: населеного пункту – сільської ради – району – області – регіону
– держави, а не навпаки.
У сукупності передумов розв’язання економічних і соціальних проблем необхідно
відмовитися від хибного сприйняття спочатку економічних, а потім соціальних проблем.
Сподівання на те, що проведення економічної реформи на селі саме по собі врегулює
стабільний соціальний розвиток, виявилися помилковими. Непослідовність їх здійснення,
відсутність між ними зв’язку, а іноді й суперечність, ігнорування соціальних пріоритетів
призвели до руйнацій інституціональних засад економічної і соціальної рівноваги, а
загалом – до деградації сільських територій. Особливо чітко це простежується на
місцевому рівні.
Стратегічне спрямування модернізації сільськогосподарського виробництва з метою
швидшого та якісного вирішення проблем соціальної сфери на селі – єдиний шлях
соціально-економічного розвитку сільських територій та забезпечення сталого зростання
добробуту сільських сімей, якому сьогодні немає альтернативи. Воно має базуватися на
об'єднанні зусиль не тільки місцевої влади та самоврядування, а й усіх виробників на
певній території. Місцева влада разом із громадськими об'єднаннями визначають
пріоритети і поетапність здійснення соціальної розбудови сільських територій, а
виробничі структури через підвищення ефективності виробництва та податкові
надходження коштів у місцеві бюджети сприяють забезпеченню її фінансовими ресурсами
[3]. Тобто розвиток сільськогосподарського виробництва, сільської поселенської мережі
та сільських територій – це взаємопов’язаний і взаємозалежний процес.
Місцеві бюджети територіальних громад здебільшого залишаються неспроможними
щодо соціальної розбудови своїх територій. За законодавством держава повинна
відшкодовувати в повному обсязі всі витрати сільськогосподарських підприємств на
розвиток соціальної інфраструктури, якщо робота виконувалась або виконується за
рахунок власних і залучених фінансових ресурсів. Проте через неврегульованість
вирішення міжбюджетних проблем на державному та місцевому рівнях ця директива
протягом тривалого періоду не виконується, що суттєво посилює відчутні диспропорції в
інвестуванні соціального розвитку сільських територій України.
Висновки. Таким чином, це зумовлює соціальну розбудову сільських територій на
рівні громади села проводити за міжселенською ієрархічністю, принципом важливості та
періодом обслуговування. Такий механізм вимагає чіткої регламентації дій керівного
органу територіальної громади – сільської ради щодо забезпечення послугами кожного
жителя села. Тобто не галузеві міністерства і відомства на рівні держави і не обласні та
районні владні структури, а безпосередньо місцеві органи влади та самоврядування
повинні визначити напрями створення на селі найбільш оптимального середовища, яке
має бути максимально зорієнтоване на соціальний інтерес кожного жителя.
Здійснення ринкових трансформацій в соціальному блоці проблем щодо
вирівнювання фінансових можливостей має відбуватися шляхом соціального партнерства
у форматі: "держава – регіональний – місцевий бюджет". Проте здійснення бюджетного
забезпечення можливе за певних умов: внесення змін у нормативи витрат держави,
насамперед на охорону здоров'я, освіту, культуру тощо; внесення змін у механізм
формування місцевих бюджетів та співвідношення витрат державного і місцевих
бюджетів; створення цільового фонду фінансування розвитку соціальної інфраструктури.
З метою належного фінансування програм розвитку сільських територій
пропонується створити на рівні держави Національний фонд підтримки розвитку
українського села. В цьому контексті надзвичайно важливо визначитись із механізмом та
критеріями його формування. Передбачається, що його основою повинні стати спеціальні
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відрахування усіх підприємств-виробників на розвиток тієї території, де вони ведуть свою
господарську діяльність.
Крім того, до джерел формування фонду можуть бути залучені також кошти
місцевого бюджету, кредитні та добровільні спонсорські надходження різних
міжнародних корпорацій тощо.
Анотація
Розглянуто ефективний механізм поліпшення розвитку сільських територій
України та запропоновано заходи фінансування державної підтримки села в умовах
глобалізації економіки, що відповідатиме вимогам часу, сприятиме пришвидшенню
соціально-економічного зростання і України загалом.
Ключові слова:механізм, підтримка, розвиток, сільські території, фінансування.
Аннотация
Рассмотрены эффективный механизм улучшения развития сельских территорий
Украины и предложены меры финансирования государственной поддержки села в
условиях глобализации экономики, которая будет отвечать требованиям времени, будет
способствовать ускорению социально-экономического роста и Украины в целом.
Ключевые
слова:механизм,
поддержка,
развитие,
сельскиетерритории,
финансирование.
Abstract
Considered an effective mechanism to improve the development of rural areas of Ukraine
and proposed funding measures of state support of the village in a globalized economy that
meets the requirements of time, will accelerate socio-economic growth and Ukraine in general.
Keywords: mechanism, support, development, rural areas, funding.
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УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В
КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Постановка проблеми Для забезпечення економічного зростання, високих темпів
суспільного відтворення та соціальної справедливості в суспільстві особливого значення
набуває проведення державою бюджетно-податкової політики. При цьому стратегічне
прагнення України інтегруватися до європейської спільноти має бути враховано під час
здійснення державного регулювання внутрішніх соціально-економічних процесів, що
вимагає коригування цілей та завдань бюджетно-податкової політики з урахуванням не
тільки сформованого національного фіскального суверенітету, а й наднаціональних
інтересів Європейського Союзу (ЄС) та сучасних тенденцій фінансової глобалізації в світі.
Узгодження стратегічних орієнтирів при формуванні єдиного економічного простору на
європейському континенті обумовлює необхідність трансформації інструментів
вітчизняної бюджетної і податкової практики відповідно до вимог європейських
стандартів.
Питання даної теми висвітлюються у у працях А. Вагнера, Дж. М. Кейнса, А. Лаффера,
Дж. Стігліца,Ф. Велейоза, В. Танзі, E. К. Хайєса, Ф. Хейнеммана, П. Шварца І. Ф.
Іскакової, Ж. Н. Мамбеталієвої, С. А. Пантюхіної, А. І. Погорлецького, М, А. І.
Крисоватим, І. О. Луніною, С. В. Лєоновим, І. О. Лютим, П. В. Мельником, Н. С.
Педченко, І. В. Салом, А. М. Соколовською, Л. Л. Тарангул, В. М. Федосовим, С. І. Юрієм
та ін.
Високо оцінюючи накопичений досвід щодо здійснення бюджетно-податкової
політики під впливом інтеграційних процесів, зауважимо, що залишаються відкритими
питання удосконалення даних економічних інструментів в контексті регіональних
трансформацій.
Об’єктивна потреба у розвитку наукових досліджень з даної проблематики, її
актуальність та практична значущість для розвитку економіки України обумовили вибір
теми даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Важливою складовою економічної політики
держави є бюджетно-податкова політика, яка впливає (конструктивно або деструктивно)
на перетворення ринкових аграрних структур національної економіки. Під
перетвореннями або трансформацією ринкових структур слід розуміти таку їх форму
розвитку, що пов'язана з постійним перетворенням з одного типу на інший під впливом
об'єктивних та суб'єктивних чинників. До об’єктивних чинників належить зміна форм і
методів ведення конкурентної боротьби, розвиток виробничих та інформаційних
технологій, глобалізація, до суб'єктивних – вплив неформальних інститутів та інституцій
дії органів влади й управління, опортуністична поведінка окремих господарюючих
суб'єктів.
Під ринковою структурою розуміється внутрішня будова ринку, яка описується
сукупністю економічних відносин і горизонтальних зв'язків, що виникають між
суб'єктами економічної діяльності (елементами системи) або їх групами
(мікросистемами); характеризується доступністю інформації про стан ринку
класифікацією покупців на ринку, наявністю товарів-аналогів, розміром фірм, що
постачають товари на ринок, умовами входу на нього та іншими даними щодо реалізації
товарів.
Усі ринкові структури об'єднуються у дві групи. До першої групи належать ті з
них, що мають ознаки високої інтенсивності конкуренції: монополістична олігополія
(ситуація відсутності домовленості між учасниками ринку), досконала конкуренція та
квазіконкурентний ринок. До другої групи відносять ринкові структури, між учасниками
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яких конкуренція слабка або відсутня. Це так звані ринки олігополії (наявність узгодженої
поведінки між учасниками), чистої монополії. Головним завданням держави в таких умов
є позитивно впливати інтенсифікації конкуренції на внутрішньому ринку, відновлення
умов для перетворення низькоконкурентних ринкових структур у висококонкурентні. Для
української держави стратегічною метою є підтримка формуванню ринкових структур із
високою інтенсивністю конкуренції.
Розвиток конкуренції залежить від існуючих умов для розвитку підприємництва,
важливими з яких є ефективність податкової політики і податкової системи. Податкова
політика залежить від того, яку роль держава відіграє в економічних процесах і наскільки
активно вона впливає на ринковий механізм. Податкове середовище поряд із якістю
продукції й послуг, наявністю ефективної стратегії маркетингу і збуту, рівнем кваліфікації
персоналу й менеджменту, технологічним рівнем виробництва, доступністю джерел
фінансування тощо є одним із факторів, що визначають конкурентоспроможність
підприємства [1].
Ефективна податкова політика посередньо, непрямо позитивно впливає на
розвиток конкуренції між суб'єктами господарювання, призводить до зменшення
можливості реалізації ринкової влади домінуючими господарюючими суб'єктами,
стимулюючи раціональність їх поведінки. Проте очевидним є факт: через нестабільність
законодавства податкова політика здебільшого перешкоджає суб'єктам підприємництва у
підвищенні ефективності їх діяльності і в розвитку виробництва. Така ситуація
призводить до необхідності проаналізувати вплив чинної податкової політики в Україні
на інтенсифікацію конкуренції на внутрішньому ринку.
Показник обтяжливості є узагальнюючим показником, що характеризує податкову
систему в цілому. За обтяжливістю для ведення бізнесу у т. ч. аграрного, у 2012 році,
українська податкова система посіла передостаннє –місце серед усіх податкових систем
світу. Сукупне податкове навантаження в Україні вдвічі більший цей показник для групи
країн, до яких належить наша країна за рівнем ВВП на особу, і дискримінує національних
товаровиробників в порівнянні з іноземними конкурентами. Однак, обтяжливість
податкової системи визначається не стільки величиною податкових ставок, як складністю
й вітчизняного податкового законодавства.
Проведений аналіз показав, що система переобтяжена численними дрібними
податками, витрати на облік, контроль і адміністрування яких перевищують надходження
від їх сплати. За даними звіту "Ведення бізнесу 2010" (Doing Business 2010), на
оформлення і сплату податків компанії щорічно витрачають по 2185 годин робочого часу.
Для порівняння: в Естонії лише 11 видів податкових платежів, часові витрати на
оформлення становлять 104 години на рік (у 21 раз менше, ніж в Україні), в Казахстані –
34 види податкових платежів і часові витрати на оформлення становлять 156 (у 14 разів).
Отже, така кількість податкових платежів стримують розвиток конкуренції на ринках
товарів і послуг [7].
Податковий тягар посилюється для підприємств, які працюють у офіційному
секторі економіки, оскільки близько 50 % підприємств перебувають у "тіні". Близько
третини підприємств офіційного сектору економіки протягом 2008—2010 років були
збитковими. Таким чином, увесь тягар податку на прибуток лягає на менш ніж третину
функціонуючих вітчизняних підприємств, що знижує їх конкурентоспроможність
порівняно з іноземними компаніями й вітчизняними підприємствами, які працюють у
тіньовому секторі.
Відмінності в режимі оподаткування українських аграрних товаровиробників
мають негативний вплив на трансформацію ринкових аграрних структур (можливість
реструктуризувати заборгованість на різних умовах), що призводить до посилення
ринкової влади тих учасників, які користуються податковими пільгами, та обмежує
конкурентоспроможність інших. Свідченням цього є той факт, що різні податкові пільги
надавалися збитковим аграрним структурам.
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Через нагромадження податкових пільг набули розвитку тіньові схеми ухилення
від оподаткування та утворилася національна олігархія, у результаті пільгами
користуються підприємства й галузі, що їх не і не є основою підвищення
конкурентоспроможності національної економіки. А підприємства, що потребують
фінансової підтримки для освоєння нових технологій, продуктів, ринків, навпаки, змушені
сплачувати більшу частину податків.
Таки чином, диференціація платників податків не забезпечує реалізації
обов'язковості їх сплати. Це призводить до зниження стимулів до підвищення
ефективності в платників податків, позбавлених податкових пільг, можливості активно
запроваджувати нововведення, до нерівномірного розподілу податкового тягаря, тим
самим, стримує розвиток конкуренції на продовольчому ринку [4].
Через складність і заплутаність податкового кодексу виникла ситуація, при якій
майже всі підприємства стали порушниками законів. За 2009 р. було виявлено порушення
у 95,2 % юридичних осіб від загальної кількості перевірених. Негативний вплив
створюється внаслідок не виваженого впливу органів державної влади на формування
податкової системи.
Обтяжливість податкової системи, високий рівень корумпованості державних
інститутів, нечесні методи конкурентної боротьби призвели до скорочення числа
підприємств ряду галузей національної економіки, наприклад: в сільському господарстві
— на 5,6 %; у переробній промисловості — на 1,2 %, у роздрібній торгівлі — на 5,7 %; у
галузі машинобудування — на 3,3 %.
На сучасному етапі у світовій економіці реалізуються дві моделі податкової
політики: ліберально-обмежена і соціально-напружена. Перша використовується в
країнах, економічна політика яких спрямована на зростання доходів населення за рахунок
розвитку його підприємницької активності, нарощуванню виробництва товарів, експансії
на нові зовнішні ринки, проте в рамках даної моделі жорстко обмежується частка
податкових вилучень, надаються податкові пільги для інвестицій у виробничому секторі;
органи влади не втручаються в регулювання підприємницької діяльності. Ліберальнообмежена модель є характерною для Бразилії, Мексики, Китаю.
Друга модель притаманна постіндустріальним країнам, що підтримують високі
стандарти соціального забезпечення і споживання населення. Країни, що використовують
дану модель вибудовують таку ієрархію пріоритетів: пріоритети першої категорії –
забезпечення зайнятості населення, зменшення нерівності в розподілі доходів; пріоритети
другої категорії – використання фінансових ресурсів шляхом нарощування зовнішнього
боргу, розробка і проведення структурної політики, експансія на світовий ринок капіталів,
концентрації передових знань.
Порівнюючи зазначені моделі податкової політики з формами конкурентної
політики помітна подібність заохочувальної форми конкурентної політики до ліберальнообмеженої моделі та протекціоністської форми до соціально-напруженої моделі
податкової політики при наявності розбіжностей у інструментарії.
Незаперечним є той факт, що податкова політика держави впливає на економічні
процеси. При цьому, як зазначає А.А. Соколов:
- наука не може точно визначити наслідки тієї чи іншої дії держави в галузі
податків. Це зумовлено тим, що економічна система постійно розвивається, тому знання,
які були здобуті про неї в минулому, на даний момент можуть знецінитися, що сприятиме
неоднозначному тлумаченню економічних процесів у теоретичних дослідженнях. Звідси й
різні погляди на конкретні заходи у сфері податків;
- податкова політика, порівняно з іншими методами стимулювання виробництва,
має певну неповороткість, що пов'язано із законодавчим затвердженням будь-яких
податкових змін. Це призводить до того, що, по-перше, найрадикальніші зміни можуть
бути блоковані, а по-друге, ці зміни, як правило, виявляються запізнілими стосовно
реальних потреб;
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- податкова політика обмежена у стимулюванні економічних процесів, оскільки
податки є лише частиною перерозподільних відносин, а тому не можуть істотно змінити
відносини виробництва й розподілу, а лише скоригувати їх.
В Україні доцільно реалізувати ліберально-обмежену модель податкової політики,
що відповідає сучасним глобальним тенденціям. В умовах глобалізації урядам важче
встановити надмірне оподаткування, оскільки платникам стає легше перемістити свою
діяльність на територію зі сприятливішим податковим кліматом. Отож держави частіше
змушені скорочувати податкові ставки з ціллю запобігання "втечі" власної податкової
бази до пільгових юрисдикцій, що призводить до загострення податкової конкуренції.
Сьогодні слова А. Сміта про те що підприємець, "власник капіталу, є, власне,
громадянином і всього світу та не пов'язаний із будь-якою країною. Він, не зволікаючи,
залишить державу, в якій підлягає зневажливим обшукам заради оподаткування
обтяжливим податком, або переведе свій капітал у країну, де він може вести справи та
користуватися своїм майном без утисків", набувають особливого значення.
Для забезпечення стимулюючого впливу податкової політики зокрема, аграрній
економіці необхідно зменшити кількість різновидів податків, стандартизувати вітчизняну
систему оподаткування, забезпечити стабільність податкового законодавства на
перспективу та усунути диференціацію суб'єктів господарювання.
Із метою стимулювання розвитку конкуренції держава повинна ввести податкові
преференції для тих компаній, які:
1) протягом періоду (2- роки) демонструють зниження собівартості продукції
шляхом впровадження прогресивних технологій, спрямованих на економію матеріальних,
трудових, енергетичних та інших видів ресурсів;
2) спрямовують кошти на оновлення асортименту й підвищення якості продукції;
3) інвестують в інтелектуальний капітал.
Тим компаніям, що є збитковими чи не оновлюють товарний асортимент тощо,
преференції потрібно скасувати. Даний підхід сприятиме гармонізації податкової й
конкурентної політики, зниженню податкового навантаження, забезпечить рівні
можливості для суб'єктів господарювання на ринку.
За допомогою бюджетного субсидіювання можливо сприяти досягненню
поставлених цілей, проте з іншої сторони це може призвести до знищення можливості
зростання конкурентоспроможності економіки через гальмування структурних змін, та
сприяння консервації застарілих технологій.
Одним із методів підвищення конкурентоспроможності агробізнесу на першій
стадії розвитку є надання субсидій підприємствам і галузям, які мають реальні можливості
виходу на зовнішні ринки. Важливою є підтримка функціонування малого й середнього
підприємництва, що створює конкуренцію великому бізнесу.
Регулювання державної допомоги виробникам— це важливий елемент
конкурентної політики будь – якої держави. Зростання уваги до практики державного
субсидування на міжнародному рівні підтверджує актуальність цього питання. Усталений
та динамічний розвиток економіки можливий лише за умови ефективного використання
ресурсів, яке забезпечується в умовах чесної конкуренції. Сааме тоді фінансові та трудові
ресурси розподіляються на користь найбільш ефективних та перспективних галузей. Будьяке втручання держави у ці процеси спотворює ринкову конкуренцію, тому в сучасному
світі багато уваги приділяється розробленню та впровадженню механізмів, які б
дозволили мінімізувати втручання уряду у діяльність виробників.
Посилення інтеграційних процесів на Європейському континенті та у світі в цілому
стало поштовхом до реформування системи субсидування.
Оскільки зростання
міжнародного товарообороту загострювало конкуренцію між національними та
закордонними виробниками на вітчизняних ринках усіх країн, багато підприємств чи
окремих галузей в умовах глобальної конкуренції втрачали свої позиції. Більшість урядів
вдалися до протекціонізму та запровадили системи тарифного і нетарифного захисту своїх
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виробників, що вело до скорочення обсягів міжнародної торгівлі та нівелювання переваг
міжнародного поділу праці. Починаючи з кінця 40- х років міжнародне співтовариство
почало шукати компромісів у правилах міжнародної торгівлі. Постала необхідність
розроблення системи правил, яка б дозволяла вести взаємовигідну торгівлю з урахуванням
стану економічного розвитку країн - партнерів.
Таким чином, було створено Генеральну угоду з тарифів таторгівлі(ГАТТ), врамках
якої здійснено справжній прорив у системі міжнародної торгівлі. Протее ГАТТ Суттєво
обмежила лише тарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі. Використовуючи
нетарифні засоби захисту вітчизняних виробників, країни— Члени ГАТТ стали частіше
запроваджувати програми державної підтримки тих виробництв, що не витримували
конкуренції на міжнародному ринку. В результаті цього у ряді країн відбулося значне
зростання обсягів субсидування національних підприємств.
Україна тривалий час щедро фінансувала ряд галузей економіки та окремі
підприємства, вирішуючи у такий спосіб, як правило, соціально-важливі завдання. Проте
від державного субсидування виробництва часто виникав протилежний ефект:
поглиблювалися структурні диспропорції в економіці та відбувалася консервація
неефективних виробництв. Аналіз політики державної підтримки викликає багато питань.
Наприклад чи не вдалося б нам досягти набагато кращих результатів для економіки в
цілому, якби державні кошти використовувалися на так звані горизонтальні цілі? Чи не
значно краще б допомогли ми усім вітчизняним виробникам швидше підвищити свою
конкурентоспроможність, якби кошти спрямовувалися на створення сучасної ринкової та
технічної інфраструктури, ефективної системи професійної підготовки працівників, на
реальну підтримку малого та середнього бізнесу
Відомо, що на стадії становлення підприємств основним джерелом технологічного
розвитку є зовнішні ресурси знань, що поглинаються через імпорт, імітацію технологій і
закупівлю ліцензій, а головним фактором підвищення конкурентоспроможності є низька
вартість ресурсів, продукції, праці, а. В таких умовах зростає необхідність значних
грошових ресурсів, яких малі й середні підприємства мають недостатньо. У такому
випадку надання субсидій було б дуже доречним.
Як засвідчує проведений аналіз в Україні практика субсидіювання є неефективною,
не сприяючи розвиткові конкуренції, вона забезпечує переваги окремим суб'єктам
господарювання, наслідком чого є монополізація ринків.
Іноді субсидіювання
підприємств, податкові пільги створюють перешкоди для розвитку конкурентного
середовища внаслідок нерівних умов конкуренції. Виникає ситуація, за якої збиткові,
неефективні підприємства "успішно" функціонують й займають домінуючі позиції на
ринку. Отже неконтрольована державна допомога посилює монополізацію економіки,
сприяє лобіюванню певними групами й політичними силами власних інтересів, що
негативно впливає на розвиток економіки, призводить до неефективного розподілу
ресурсів.
Таким чином, існує необхідність в подальших дослідженнях щодо можливого
підвищення ефективності впливу бюджетно-податкової політики на формування
конкурентного аграрного ринку і розробці рекомендацій щодо регулювання вітчизняного
агробізнесу.
Висновки. У контексті позитивного вирішення проблем регіональних
трансформацій важливе значення має удосконалення бюджетно-податкової та кредитної
політики. Останнім часом особливої ваги набула проблема взаєморозуміння при
співробітництві з провідними світовими валютно-фінансовими організаціями як при
отриманні системних кредитів (тобто таких, що надаються з метою стабілізації
платіжного балансу і для фінансування дефіциту державного бюджету), так і в ході
отримання інвестиційних кредитів (які реалізуються в проектах розвитку об'єктів
реального сектору економіки). У цьому аспекті особливе значення має регіональне
співробітництво яке пропонується здійснювати загальноекономічними організаціями та
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органами регулювання, у т. ч. в аграрній сфері.
Анотація
Проаналізовано процесс бюджетно-податкової політики на регіональному рівні.
Охарактеризовано місце і роль системи оподаткування як інструменту фіскальної
політики в соціально-економічному розвитку регіону. Запропоновано основні напрями
вдосконалення системи оподаткування та субсидіювання для активізації соціальноекономічних процесів у регіонах.
Ключові слова: бюджетна політика, податкова політика, аграрна сфера, регіон,
ринкова структура, конкуренція.
Аннотация
Проанализирован процесс бюджетно-налоговой политики на региональном уровне.
Охарактеризованы место и роль системы налогообложения как инструмента фискальной
политики в социально-экономическом развитии региона. Предложены основные
направления совершенствования системы налогообложения и субсидирования для
активизации социально-экономических процессов в регионах.
Ключевые слова: бюджетная политика, налоговая политика, аграрная сфера,
регион, рыночная структура, конкуренция.
Summary
The fiscal policy at the regional level was analyzed. The place and role of the tax system
as an instrument of fiscal policy in the socio-economic development of the region were
characterized. Main directions of improving the system of taxation and subsidies to enhance
socio-economic processes in the region were proposed.
Keywords: fiscal policy, agrarian sphere, region, market structure, competition
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Черненок К.П.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВДОСКОНАЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН ТА ПІДВИЩЕННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЛІДАРНОГО
КОМПОНЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постановка проблеми. Ефективність системи солідарності поколінь, що
ґрунтується на розподільчому принципі фінансування, залежить від співвідношення між
кількістю платників внесків та пенсіонерів, оскільки виплата пенсій відбувається за
рахунок внесків у пенсійних фонд у поточному періоді.
Аналізуючи питання критичного значення коефіцієнта підтримки в демографічному
контексті, сучасні вчені приходить до висновку, що оптимальним співвідношенням осіб
працездатного віку до осіб старше працездатного віку є 1 до 3 [1, с.77; 2, с. 15; 3, с. 19].
На даному етапі для України характерне демографічне навантаження
осіб
працездатного віку до осіб старше працездатного віку – 5 до 1, що створює підґрунтя для
ефективного функціонування на засадах солідарності поколінь. Проте, реальне
співвідношення між пенсіонерами та тими, хто сплачує внески на потреби пенсійного
забезпечення погіршується впливом фінансово-економічних факторів і сьогодні це
значення становить 1,25 до 1. Таким чином, ситуацію погіршує вплив фінансовоекономічних факторів. Тож необхідним стає пошук шляхів компенсування негативного
впливу
фінансово-економічних факторів на ефективність системи пенсійного
забезпечення.
Дослідженню проблем і перспектив розвитку національної системи пенсійного
забезпечення на сучасному етапі присвячені роботи
Е.М. Лібанової [4], І.Ф.
Гнибіденко [5;6], І.В. Заюкова [7], І.М. Прибиткової [8], та ін.
Метою даної статті є обґрунтування шляхів вдосконалення соціально-трудових
відносин в Україні для підвищення ефективності солідарного компоненту системи
пенсійного забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Аналіз основних підходів до визначення поняття
«ефективність» можна узагальнити у двох основних аспектах – ступінь використання
ресурсів та відношення результати-ресурси. Ефективність системи пенсійного
забезпечення з точки зору оцінки ступеня використання ресурсів, передбачає перш за все,
визначення відповідності структури системи пенсійного забезпечення факторам, які
впливають на її функціонування. В той же час, аналіз характеру впливу факторів на
ефективність системи пенсійного забезпечення дозволяє обґрунтувати напрями її
розвитку.
Оскільки статистичні дані свідчать, що суттєво погіршують співвідношення між
платниками внесків та пенсіонерами не демографічні, а фінансово-економічні фактори,
проаналізуємо характер їх впливу відповідно до визначених у табл. 1.
Слід зазначити, що зростання рівня безробіття населення працездатного віку
призводить до вилучення людей, що потенційно можуть бути платниками внесків на
потреби пенсійного забезпечення, з їх числа. Вкрай важливим є скорочення тривалості
пошуку роботи, адже тривале безробіття призводить до зневіри людей у можливості
знайти роботу. Це вилучає їх з ринку праці, а отже, й з числа платників внесків на потреби
пенсійного забезпечення, або призводить до неможливості виконувати роботу без
перекваліфікації, що потребує додаткового фінансування.
Опосередковано зменшення безробіття впливає на збільшення активності людини у
процесах накопичення і використання пенсійних коштів. Адже економічно незалежна
людина має фінансову можливість і бажання приймати активну участь у процесах
накопичення і використання власного пенсійного капіталу, що відповідає
сформульованим пріоритетам реформування пенсійної системи, а саме – підвищення
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рівня
обізнаності та активності населення у питаннях пенсійного забезпечення.
Підвищення рівня активності громадян у процесах контролю та управління власним
пенсійним капіталом вкрай важливе за умов розвитку недержавного пенсійного
забезпечення, що є доповненням до загальнообов’язкової системи пенсійного страхування
та передбачає можливість мати додаткову пенсію. Вибір установи фінансово-кредитної
сфери, а також умов укладання договору пенсійного страхування в даному випадку є
добровільним, тож потребує активної життєвої позиції, поінформованості та певного рівня
юридичної обізнаності у питаннях пенсійного забезпечення від особи, що його укладає.
Таблиця 1
Фінансово-економічні фактори, що впливають на ефективність системи
пенсійного забезпечення, заснованої на розподільчому методі фінансування
Фактори
Ситуація на ринку праці

Макроекономічна ситуація
Складено автором.

Показники
Рівень безробіття населення працездатного
віку
Рівень зайнятості населення працездатного
віку
Рівень зайнятості населення передпенсійного
віку
Масштаби тіньової економіки
Ступінь диференціації громадян за доходами
(коефіцієнт Джині)

Не менш суттєвим є підвищення рівня економічної активності населення. Сучасний
стиль життя, що проявляється в появі нових форм зайнятості, вплив глобалізації на сферу
соціально-трудових відносин, а також соціальна спрямованість державної політики, що
забезпечує підтримку та захист у разі дії соціальних ризиків, дають можливість людини
більш вільно обирати між дозвіллям і роботою, орієнтуючись виключно на власні бажання
та фінансові можливості. Розповсюдження набуває робота на умовах неповної зайнятості,
фрілансерство, зростання рівня нетрудових доходів (отримання доходів на фінансовому
ринку, ринку нерухомості, тощо), що призводить до зменшення рівня економічної
активності людей працездатного віку з часом, знижуючи рівень надходжень до
солідарного компоненту системи пенсійного забезпечення. Враховуючи, що в Україні
солідарний компонент є домінуючим, а недержавне пенсійне забезпечення знаходиться на
початковому етапі розвитку, це призводить до загального зниження рівня надходжень на
потреби пенсійного забезпечення. Тож вкрай важливим для збільшення ефективності
системи пенсійного забезпечення є підвищення рівня економічної активності населення
працездатного віку, що є можливим за умов підвищення загального рівня заробітної
плати, поліпшення умов праці. Подальше впровадження корпоративних пенсійних
програм має стати стимулом до участі у трудовій діяльності.
Окремо, необхідно наголосити на важливості підвищення рівня економічної
активності населення передпенсійного віку. Тенденція до зниження рівня економічної
активності населення передпенсійного віку, що характерна для більшості країн
Організації Економічного Розвитку і Співробітництва (ОЕРС), в Україні має іншу
першопричину. Зниження рівня економічної активності населення передпенсійного віку в
Україні не пов’язане з бажанням і можливістю (фінансовою) достроково припинити
роботу. В Україні діє ефект економічного примусу до праці, відсутні механізми
дострокового виходу на пенсію за власним бажанням у межах державної системи
пенсійного забезпечення, характерний низький рівень охоплення недержавним
компонентом системи пенсійного забезпечення. Низький рівень оплати праці знижує
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ймовірність накопичення власного пенсійного капіталу для можливості дострокового
виходу на пенсію. Основною причиною зниження рівня економічної активності населення
передпенсійного віку є складність працевлаштування у разі звільнення, що призводить до
зростання числа зневірених знайти роботу, а отже, й знижує рівень економічної активності
населення даної вікової групи та відрахування на потреби пенсійного забезпечення.
Підвищити ефективність системи пенсійного забезпечення можливо шляхом захисту
працівників передпенсійного віку, адже втрата роботи у цей період найймовірніше
призводить до: безробіття,
припинення трудової діяльності загалом або
працевлаштування у тіньовому секторі економіки та на посадах із нижчим рівнем оплати
праці, ніж на попередньому місці роботи. Тож вкрай необхідним є розробка програм
захисту працівників старшого віку у сфері соціально-трудових відносин.
Окрім того, ефективним є подальше стимулювання до роботи після настання
пенсійного віку, що було передбачене Законом України 2003 року [9] та удосконалено
Законом 2011р. [10] (табл. 2).
Таблиця 2
Розмір підвищення пенсії у залежності від терміну відстрочення виходу на пенсію
Кількість років
відкладеного виходу на
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
пенсію за віком
Збільшення
2003р. 3,00 6,71 11,83 18,54 27,07 36,46 46,85 58,43 71,19 85,32
розміру
2011р. 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 54,00 63,00 72,00 81,00 90,00
пенсії, %
Складено за даними [9;10].
Таким чином, відстрочення виходу на пенсію на десять років дає можливість
людині в подальшому отримувати пенсію у значно вищому розмірі. Разом із тим, такий
захід є можливим лише із підвищенням середньої тривалості життя населення, адже
якість життя впливає на швидкість втрати працездатності людини і її можливість
реалізовувати свої знання та вміння після настання пенсійного віку. Тривалість життя
після настання пенсійного віку в Україні є нижчою ніж, наприклад, в середньому в
країнах, що є членами ОЕРС. Враховуючи один з найнижчих показників пенсійного віку в
світі, це можна пояснити лише низькою тривалістю життя осіб старшого віку.
Окрім того, масштаби тіньової економіки справляють суттєвий вплив на рівень
надходжень до Пенсійного фонду, адже в результаті тінізації зайнятості, заробітної плати,
відбувається зменшення рівня офіційних доходів громадян, що є базою для відрахування
коштів на потреби пенсійного забезпечення. В першу чергу, це впливає на державний
компонент системи пенсійного забезпечення. Підвищення рівня ефективності солідарного
компоненту системи пенсійного забезпечення за рахунок збільшення рівня надходжень на
потреби пенсійного забезпечення, відповідає пріоритетам реформування системи
пенсійного забезпечення України, а саме – пошук джерел для компенсування дефіциту
солідарного компоненту. Разом із тим, подальше впровадження недержавного пенсійного
забезпечення, сприятиме детінізації доходів населення шляхом залучення громадян до
участі у недержавних пенсійних програмах. У табл. 3 представлено динаміку рівня
тіньового сектору економіки України в 2002-2010 рр. (у % до величини офіційного ВВП),
що розрахована за методиками Державного Комітету Статистики України та Світового
Банку.
Таким чином, особливість регулювання даної сфери пов’язана з неможливістю
точного визначення масштабів тіньової економіки, що ускладнює оцінку та аналіз даного
явища з метою подальшої розробки заходів детінізації економіки.
Значення коефіцієнту Джині в Україні (дорівнює 0,38), свідчить про існуючу
диференціацію населення за доходами, а отже, й про певну антагонізацію інтересів у
суспільстві. В даному випадку, підвищити ефективність системи пенсійного забезпечення
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можливо шляхом збільшення рівня індивідуалізації процесів накопичення коштів на
потреби пенсійного забезпечення, що призведе до зниження соціальної напруженості в
межах державної системи пенсійного забезпечення. Окрім того, це також сприятиме
детінізації доходів громадян, адже принцип індивідуалізації, збільшення залежності
розміру пенсії, що отримує людина, від величини сплачених внесків, можливість
одномоментного використання коштів, спадкування коштів, збільшують бажання людини
здійснювати внески на потреби пенсійного забезпечення.
Таблиця 3
Динаміка рівня тіньового сектору економіки України в 2002-2010 рр., % до
величини офіційного ВВП
Рік
Розраховано за методиками
Державного Комітету
Світового Банку
Статистики України
2002
17,7
53,7
2003
17,2
55,0
2004
18,9
55,9
2005
18,1
57,0
2006
17,3
57,5
2007
15,5
58,15
2008
15,1
2009
16,1
2010
16,5
58,7
Складено за даними [11, 12].
Враховуючи високий рівень інтегрального тарифу внесків на потреби пенсійного
забезпечення, дефіцит бюджету солідарного компоненту, низький розмір пенсій у
поточному періоді, стратегічним стає пошук шляхів зменшення негативного впливу
фінансово-економічних факторів та підвищення її ефективності.
Структурне реформування системи пенсійного забезпечення в Україні, поступове
впровадження державної накопичувальної складової, розвиток недержавного пенсійного
забезпечення, поступове підвищення пенсійного віку – не є ефективним без зменшення
рівня безробіття економічно активного населення, збільшення рівня економічної
активності населення, зменшення рівня тінізації економіки, зниження ступеню
диференціації доходів населення.
Висновки. Таким чином, окрім заходів, спрямованих на зміну у сфері пенсійного
забезпечення, для підвищення ефективності солідарного компоненту системи пенсійного
забезпечення, необхідним є удосконалення сфери соціально-трудових відносин, а саме:
1. Зменшення рівня безробіття економічно активного населення (зі скороченням
тривалості пошуку роботи).
2. Підвищення рівня економічної активності населення (у тому числі впровадження
програм захисту зайнятості працівників передпенсійного віку).
3. Зниження масштабів тіньової економіки, зокрема, тіньової зайнятості та доходів.
4. Зниження ступеня диференціації доходів населення. Разом із тим, можливим є
зниження негативного впливу даного фактору на ефективність солідарного компоненту
можлива за рахунок збільшення рівня індивідуалізації у процесах накопичення пенсійного
капіталу.
Окрім того, подальший розвиток корпоративних пенсійних програм дозволить
зменшити ризики недержавного пенсійного забезпечення для учасників, адже в даному
випадку існує подвійний контроль за діями управляючої компанії, що забезпечується
недержавним пенсійним фондом та підприємством.
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Результати статті можуть бути використані при обґрунтуванні напрямів
удосконалення сфери соціально-трудових відносин у контексті підвищення ефективності
системи пенсійного забезпечення в Україні.
Анотація
У статті проаналізовано фактори, що впливають на ефективність солідарного
компоненту системи пенсійного забезпечення. Обґрунтовано взаємозв’язок між
ефективністю сфери соціально-трудових відносин та системи пенсійного забезпечення.
Запропоновано шляхи вдосконалення соціально-трудових відносин в Україні, що
дозволяють підвищити ефективність системи пенсійного забезпечення.
Ключові слова: розподільчий принцип, система пенсійного забезпечення, рівень
безробіття, рівень зайнятості, коефіцієнт Джині.
Аннотация
В статье проанализированы факторы, влияющие на эффективность солидарного
компонента системы пенсионного обеспечения. Обоснована взаимосвязь между
эффективностью сферы социально-трудовых отношений и системы пенсионного
обеспечения. Предложены пути совершенствования социально-трудовых отношений,
позволяющие повысить эффективность системы пенсионного обеспечения.
Ключевые слова: распределительный принцип, система пенсионного обеспечения,
уровень безработицы, уровень занятости, коэффициент Джини.
Summary
This article examines the influence of financial-economic factors on the pension system
efficiency. Correlation between improvement of the labor market and national pension system is
grounded. The article proposes the ways for minimizing the influence of financial-economic
factors on pension system efficiency.
Key words: distributional principle, pension system, unemployment rate, level of
employment, Gini coefficient.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ
Постановка проблемы. В процессе своей деятельности каждое предприятие
вступает в хозяйственные отношения с покупателями, поставщиками, работниками, и
другими юридическими и физическими лицами. Эти отношения обеспечивают
нормальное функционирование предприятия. Однако, предприятие не всегда
осуществляет расчеты с другими предприятиями или физическими лицами одновременно
по передаче имущества, выполнению работ, предоставлению услуг, и тому подобное.
В реальной практике постоянно возникают ситуации, когда по тем или другим
причинам предприятие не в состоянии взыскать долги с контрагентов за отгруженные
товары, продукцию или предоставленные услуги, деньги выданные в подотчет и пр. В
этом случае возникает дебиторская задолженность, которая является по сути
беспроцентным займом другим юридическим и физическим лицам. Она зависает на
долгие месяцы, а иногда – годы и чем длиннее срок непогашения тем вероятнее, что
оплата за продукцию или товары не поступит. Рост дебиторской задолженности ухудшает
финансовое состояние предприятия, а иногда приводит к банкротству. Поэтому для
предприятия важно всегда контролировать уровень дебиторской задолженности, при
необходимости и возможности создавать резервы сомнительных долгов, пользоваться
услугами факторинговых компаний и пр. Одним из методов контроля уровня дебиторской
задолженности может является проведение инвентаризации расчетов с дебиторами.
По результатам проведения инвентаризации можно получить информацию не только
о размере дебиторской задолженности, но и о причинах ее возникновения, выявить
ответственных лиц. А своевременно полученная информация о состоянии дебиторской
задолженности будет способствовать ее своевременному возращению и предотвращению
образования безнадежной задолженности.
Анализ последних исследований и публикация. Проблемы проведения
инвентаризации дебиторской задолженности исследовались как отечественными так и
иностранными учеными. Среди них можно выделить В.В. Чудовец, АП.О. ФатенюкТкачук, А.В. Дяк, Л.В. Гуцаленко, И.С. Слободянюк и др.
Указанными учеными рассматривались разные проблемы инвентаризации
дебиторской задолженности, но продолжает оставаться нерешенным вопрос
документального сопровождения.
Целью исследования является определение направлений совершенствования
документального сопровождения инвентаризации дебиторской задолженности на
предприятиях, которые позволили бы принимать оптимальные управленческие решения
относительно регулирования размера дебиторской задолженности.
Изложение основного материала. Предприятия в процессе деятельности ведут
расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, подотчетными
лицами, бюджетом, дебиторами и кредиторами. Дебиторская задолженность является
важной составной частью этих расчетов, поскольку имеет существенное влияние на
финансовую стабильность предприятия, является важнейшим показателем, который
характеризует финансовое состояние предприятия.
Дебиторская задолженность - это финансовый актив, который является
контрактивным правом получать денежные средства или ценные бумаги от другого
предприятия. Признается как актив, когда предприятие становится стороной контракта и
вследствие этого имеет юридическое право рано или поздно получать денежные средства.
Соответственно дебиторскую задолженность можно признать активом только тогда, когда
существует вероятность ее погашения должником. Если такой вероятности нет, сумму
дебиторской задолженности следует списать [3].
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Возникновение дебиторской задолженности связано с рисками при проведении
взаимных расчетов между контрагентами по результатам хозяйственных операций. Для
предприятий важным моментом является правильное определение сумм дебиторской
задолженности.
Дебиторская задолженность определяется как сумма задолженности дебиторов
предприятию на определенную дату. По данным бухгалтерского учета можно определить
сумму задолженности на любую дату, но обычно такая сумма определяется на дату
баланса. Поскольку в соответствии с требованиями национальных стандартов
бухгалтерского учета предприятия составляют также промежуточную (квартальную)
отчетность, то сумму дебиторской задолженности предприятия следует определять
ежеквартально [4].
Современные условия хозяйствования, которые сложились в Украине вызывают
постоянное увеличение размера дебиторской задолженности предприятий.
С ростом дебиторской задолженности возникает необходимость управления ею.
Управление дебиторской задолженностью непосредственно влияет на прибыльность
предприятия и предусматривает разработку дисконтной и кредитной политики
относительно малоэффективных покупателей и определения путей ускорения возврата
долгов, а также выбор условий продаж, которые обеспечат гарантированное поступление
денежных среств и в результате способствует минимизации размеров дебиторской
задолженности. Для принятия своевременных и оптимальных управленческих решений
относительно дебиторской задолженности необходима точная информация о размерах,
сроках и причинах ее возникновения. Такую информацию можно получить в результате
проведения инвентаризации.
Инвентаризация – один из важнейших методов бухгалтерского учета, которым
обеспечиваются проверка и документальное подтверждение достоверности данных
бухгалтерского учета о наличии и состоянии материальных и нематериальных активов,
другого имущества, капитала, инвестиций, расчетов, резервов и обязательств [1].
Проведение инвентаризации позволяет подтвердить или опровергнуть информацию
определенных бухгалтерских документов (первичных и сводных), по которым можно
определить законность, целесообразность и необходимость осуществленных, работниками
предприятия хозяйственных операций.
Кроме того, Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине» предусмотрено, что перед составлением годовой финансовой отчетности
предприятия обязаны проводить инвентаризацию. К сожалению сегодня на большинстве
предприятий Украины инвентаризация не проводится, что ставит под сомнение
достоверность бухгалтерской отчетности и не дает возможности своевременно выявить
дебиторов, которые нарушают сроки оплаты по своим обязательствам.
Инвентаризация расчетов с дебиторами проводится с целью сверки документов и
записей в регистрах учета и проверки обоснованности сумм, отраженных на
соответствующих счетах.
Задачи инвентаризации дебиторской задолженности заключаются в:
− установлении фактического наличия, качества, состояния и оценки дебиторской
задолженности;
− установлении согласно письменным объяснениям ответственных за учет
дебиторской задолженности, причин и условий возникновения расхождений;
− разработке предложений относительно урегулирования расхождений и
улучшении учета и контроля на предприятии;
− проверке обоснованности записей на счетах и в регистрах учета расчетов с
дебиторами;
− соблюдение порядка урегулирования инвентаризационных разниц.
Основными способами проведения инвентаризации дебиторской задолженности
являются:
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1) подтверждение сальдо, которое заключается в получении от контрагентов
подтверждений правильности сумм, указанных в бухгалтерском учете предприятия,
которое изучается, а также выявление разниц;
2) сравнение данных регистров бухгалтерского учета с соответствующими
документами и подтверждение их реальности.
Дебиторская задолженность на момент проведения инвентаризации должна быть
подтверждена выписками из аналитического учета расчетов, направленными
дебиторам предприятия. Дебиторы обязаны в течение 10 дней со дня получения этих
ведомостей подтвердить свою задолженность или предоставить собственные расчеты и
суммы задолженности. Иногда получение письменного подтверждения от дебиторов
является проблемой, так как не все предприятия отвечают на отправленные им письма
(особенно предприятия, дебиторская задолженность которых является просроченной).
При получении ответа о несоответствии размера дебиторской задолженности
проверяемого предприятия с предприятием дебитором возникает необходимость
сверки первичных документов. Если сверки осуществлялись ранее, то с момента
последней сверки, а при необходимости проверка первичных документов
осуществляется за несколько лет.
При инвентаризации состояния расчетов с работниками предприятия
проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого
назначения; выявляются невыплаченные суммы по заработной плате, которые
подлежат депонированию, а также суммы и причины возникновения переплат,
работникам; обоснованность отраженной в бухгалтерском учете задолженности по
недостачам и кражам.
В результате инвентаризации на счетах учета расчетов с дебиторами должны
остаться только суммы согласованные сверкой расчетов. В отдельных случаях, когда до
конца отчетного года расхождения остались неурегулированными, допускается
отражение расчетов с дебиторами каждой из сторон в своем балансе в суммах, которые
исходят из записей в бухгалтерском учете. По дебиторской задолженности с
просроченным сроком исковой давности, которая подлежат списанию с баланса, к акту
инвентаризации прилагается справка о названии дебиторов и кредиторов, сумма
задолженности, дата и основания ее возникновении, а также о причинах и лицах,
виновных в просрочке срока исковой давности.
Особое внимание при инвентаризации дебиторской задолженности уделяется
проверке дат возникновения и сроков погашения дебиторской задолженности,
обязательств, а также просроченной задолженности; оценке дебиторской задолженности.
По результатам инвентаризации резервов (обеспечений) устанавливается сумма,
которая подлежит дополнительному начислению или уменьшению.
У торговых предприятий особым объектом инвентаризации дебиторской
задолженности являются средства в расчетах за неотфуктурированные поставки, по
недостачам (недопоставкам) и потерям. При этом нужно установить наличие решений о
возмещении всех недостач и проконтролировать отправление материалов об их
взыскании в соответствующие органы.
Для отражения результатов инвентаризации дебиторской задолженности
предназначен акт инвентаризации форма № инв-17 «Акт инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками и другими дебиторами и кредиторами», который был
утвержден Постановлением Госкомитета СССР по статистике «Об утверждении форм
первичной учетной документации для предприятий и организаций» от 28.12.1989 г. №
241.
Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается в бухгалтерию,
другой - остается у инвентаризационной комиссии.
Кроме того, акт могут потребовать налоговые органы при проведении
документальных проверок. Если акт не составлен, это может быть истолковано как
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неисполнение требований нормативных документов по бухгалтерскому учету об
обязательном проведении инвентаризации перед составлением годовой отчетности.
Акт инвентаризации форма № инв-17 имеет ряд недостатков, среди них можно
выделить следующие: предусмотрена возможность только подтверждения суммы
задолженности, нет возможности отражения расхождений с дебиторами, не выделяется
отдельно сумма просроченной дебиторской задолженности, нет возможности привести
дополнительную информацию о дебиторе. Данная информация является важной для
предприятия, поэтому на предприятиях к Акту инвентаризации расчетов формируются
справки и приложения, что делает данный документ громоздким.
С целью совершенствования Акта инвентаризации и для получения необходимой
информации считаем необходимым дополнить его следующими графами: дата последней
сверки, сумма по данным дебитора, сумма расхождений, размер задолженности, по
которой прошел срок исковой давности.
При возникновении расхождений по суммам дебиторской задолженности считаем
необходимым дополнительно составлять справку по каждому отдельному дебитору.
Использование данных справок и Акта инвентаризации даст возможность выявить
злостных неплательщиков и будет способствовать пересмотру сроков оплаты при
заключении договоров.
Выводы. Отвлечение средств из оборота предприятия в виде дебиторской
задолженности отрицательно сказывается на возможности предприятия эффективно
осуществлять свою деятельность. Проверку размеров дебиторской задолженности на
предприятиях осуществляют (на большинстве предприятий) перед составлением
отчетности, что не дает возможности своевременно выявить задолженность по которой
прошли сроки оплаты. Одним из видов контроля размера дебиторской задолженности на
предприятии является инвентаризация, но к сожалению на сегодняшний день она не имеет
должного документального сопровождения, а акт инвентаризации, форма которого
используется имеет ряд недостатков и требует усовершенствования.
С целью получения информации о дебиторской задолженности считаем
необходимым определить ответственных лиц за проведение инвентаризации,
инвентаризацию расчетов с поставщиками проводить не реже одного раза в квартал,
дополнить имеющуюся форму акта дополнительными графами, в качестве расшифровок
неподтвержденных сумм дебиторской задолженности применять справки.
Своевременно полученная информация о дебиторской задолженности будет
способствовать выявлению расхождения с контрагентами по различным вопросам, а акт
инвентаризации – подтверждать достоверность данных о дебиторской задолженности,
отраженной в бухгалтерской отчетности.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности проведения инвентаризации расчетов с
дебиторами, определены проблемы документального сопровождения инвентаризации.
Предложены направления совершенствования акта инвентаризации расчетов с
дебиторами
Ключевые слова: задолженность, дебиторская задолженность, просроченная
задолженность, оценка дебиторской задолженности, инвентаризация, акт инвентаризации
Анотація
У статті розглянуто особливості проведення інвентаризації розрахунків із
дебіторами, визначені проблеми документального супроводу інвентаризації.
Запропоновані напрями вдосконалення акту інвентаризації розрахунків з дебіторами.
Ключові слова: заборгованість, дебіторська заборгованість, прострочена
заборгованість, оцінка дебіторської заборгованості, інвентаризація, акт інвентаризації
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Summary
In the article the features of leadthrough of taking of inventory of calculations are
considered with debtors, the problems of documentary accompaniment of taking of inventory are
certain. Directions of perfection of deed of inventory of calculations are offered with debtors
Keywords: debt, account receivable, overdue debt, estimation of account receivable,
taking of inventory, deed of inventory
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Лагодієнко Н.В.

АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАНИХ
РОБІТ ТА НАДАНИХ ПОСЛУГ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Актуальність проблеми. З розвитком аудиторської діяльності в Україні постійно
підвищуються вимоги до якості аудиту, що безсумнівно залежить від якості аудиторських
процедур, які здійснюються в процесі аудиторської перевірки. Актуальність дослідження
питань здійснення аудиторських процедур в аудиті операцій із продажу продукції, виконаних
робіт та наданих послуг сільськогосподарського підприємства обумовлюється й тим, що
останнім часом аудит все інтенсивніше виконує функції, пов'язані з виявленням впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність підприємства.
Різні підходи у дослідженнях учених-економістів до розуміння і розкриття сутності
поняття «аудиторська процедура», виникнення великої кількості теоретичних розробок і
практичних методик аудиту вимагає їх систематизації і поглибленого дослідження в напрямку
удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані з аудитом
розрахункових операцій із продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг в
аграрних підприємствах висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти: Е.А. Аренс, Н.І.
Беренда, М.Т Білуха, В.К.Савчук, Дж.К. Лоббек, В.І. Подільський, К.І. Редченко, Дж.К.
Робертсон, В.С. Рудницькнй, Л.М. Чернелевський та інші.
Постановка завдання. Уточнення сутності аудиторських процедур та обґрунтування
об'єктивної необхідності використання аналітичних процедур на всіх стадіях здійснення аудиту
розрахункових операцій із продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг у
системі управління господарськими процесами аграрного підприємства, а також визначення
передумов розширення їхніх можливостей.
Виклад основного матеріалу. Аудиторська процедура в аудиті розрахункових
операцій із продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг в аграрних
підприємствах — це сукупність дій, які здійснюються в процесі аудиторської перевірки у
запланованій послідовності для досягнення бажаної мети шляхом отримання суттєвих доказів та
їх аналітичної оцінки у вирішенні поставлених задач.
Аудиторська перевірка розглядається як встановлений порядок дій аудитора зі збору,
оцінки й аналізу аудиторських доказів, які стосуються фінансового стану, результатів діяльності
та інформації щодо достовірності звітності. Саме тому послідовність етапів аудиторської
перевірки має важливе значення для результативності здійснення аудиту операцій з продажу
продукції, виконаних робіт та наданих послуг сільськогосподарського підприємства, де етап це окрема стадія процесу проведення аудиторської перевірки, яка включає комплекс
послідовних взаємопов'язаних аудиторських процедур, розрахованих на певний проміжок часу
[1].
При дослідженні стану аудиту розрахункових операцій із продажу продукції,
виконаних робіт та наданих послуг в аграрних підприємствах Новобузького району було
встановлено його відсутність в більшості господарств. Це заважає виявленню впливу зовнішніх
і внутрішніх чинників на діяльність підприємства та розробці пропозицій щодо
вдосконалення системи організації обліку розрахункових операцій із продажу продукції,
виконаних робіт та наданих послуг і визначення фінансових результатів.
З позиції застосування методів системно-орієнтованого аудиту операцій з продажу
продукції, виконаних робіт та наданих послуг і розробки перспектив стратегічного розвитку
аграрного підприємства доцільним є проведення на них аудиторської перевірки за такими
етапами:
1. Підготовка та планування аудиту:
- попередній аналітичний огляд операцій із продажу продукції, виконаних робіт та наданих
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послуг і діагностика управлінських систем сільськогосподарського підприємства;
- розроблення загальної стратегії перевірки, складання загального плану і програми аудиту
за виділеними операціями;
- оцінка ризику неефективності аудиту і встановлення границь суттєвості.
2. Перевірка системи обліку і внутрішнього контролю:
- вивчення елементів системи внутрішнього аудиту операцій з продажу продукції, виконаних
робіт та наданих послуг сільськогосподарського підприємства, інформаційних систем,
моніторингу засобів контролю;
- оцінка ризиків контролю в управлінні продажами сільськогосподарської продукції,
виконаних робіт та наданих послуг і визначення «точок контролю»;
- тестування «точок контролю»;
- складання скоректованих програм аудиту за операціями.
3. Збирання аудиторських доказів і документування аудиту:
- визначення способів вибіркової перевірки;
- тестування і перевірка господарських операцій на відповідність по суті;
- проведення аналітичних процедур;
- тестування і перевірка окремих сальдо рахунків;
- використання роботи експертів і третіх осіб;
- складання робочих документів.
4. Заключний етап аудиторської перевірки:
- систематизація, узагальнення й аналітична оцінка результатів аудиторської перевірки;
- підготовка звіту за результатами аудиту та подання пропозицій керівництву
сільськогосподарського підприємства;
- складання аудиторського висновку.
Запропонована класифікація не обмежує розширення представлених етапів аудиту з
урахуванням специфіки діяльності сільськогосподарського підприємства, мети аудиторської
перевірки і конкретних обставин.
Оскільки одним із основних напрямів розвитку аудиту є збільшення питомої ваги
аналітичних процедур в складі тестів по суті, аудитору при аудиті операцій із продажу продукції,
виконаних робіт та наданих послуг в сільськогосподарському підприємстві варто провести
аналітичні процедури, які передбачають такі дії:
- вибір відповідної бази і критеріїв порівняння показників;
- визначення фактів, які свідчать про суперечності з іншою інформацією або очікуваннями
аудитора та їх оцінка;
- висунення та перевірка гіпотез про наявність законних і реальних причин, які могли б
спричинити суперечності або відхилення від очікуваних оцінок;
- у разі непідтвердження висунутих гіпотез виконання детальної перевірки за документальними
джерелами причин і обставин, за яких виникли відхилення.
Необхідно зазначити, що застосовування аналітичних процедур є доцільним не лише в
зовнішньому аудиті, але й у внутрішньому. Оскільки у внутрішнього аудитора значно більше
можливостей застосовувати в повній мірі аналітичні процедури в аудиті, ніж у зовнішнього, що
пояснюється детальною обізнаністю внутрішнього аудитора із системою обліку,
особливостями здійснюваних операцій із продажу продукції, виконаних робіт та наданих
послуг, постійним контролем за його діяльністю сільськогосподарського підприємства.
Важливим напрямком використання аналітичних процедур, особливо на заключному
етапі, є оцінка дотримання сільськогосподарським підприємством курсу досягнення стратегічної
мети. Залежно від стратегічних цілей господарства, службою внутрішнього аудиту повинна
розроблятися система фінансових і нефінансових показників для оцінки досягнення
проміжних задач. Зовнішній аудитор повинен перевірити доцільність застосування
розроблених показників, визначити тенденції шляхом порівняння результатів відсоткових
значень і абсолютних величин з цими ж показниками за попередній період та з середнім
значенням за декілька років.
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Позитивний вплив на розширення можливостей аналітичних процедур при проведенні
аудиту забезпечує також динамічний розвиток сучасних комп'ютерних технологій обробки
даних.
Висновки. Виділення аудиторських процедур в аудиті розрахункових операцій із
продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг в аграрних підприємствах як
предмет наукового дослідження дозволяє одночасно вирішити низку важливих питань:
1) застосовування аналітичних процедур на кожній стадії аудиторської перевірки операцій
з продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг дозволяє аудиторові більш повноцінно
і всебічно дослідити процес продажу як об'єкт аудиту, що, у свою чергу, сприяє формуванню
детального аудиторського судження про систему управління продажами продукції, виконаних
робіт та наданих послуг і суб'єкт господарювання в цілому;
2) розроблення системи фінансових і нефінансових показників для здійснення оцінки в
процесі аудиторської перевірки, дотримання сільськогосподарським підприємством
визначеної стратегічної мети сприятиме посиленню значимості консультативної функції аудиту
в превентивних заходах менеджерів управління продажами продукції, виконаних робіт та
наданих послуг і сільськогосподарського підприємства в цілому.
Анотація
Досліджено теоретичні аспекти аудиту розрахункових операцій із продажу
продукції, виконаних робіт та наданих послуг в аграрних підприємствах. Виділено етапи
аудиторської перевірки операцій з продажу продукції виконаних робіт та наданих послуг
на сільськогосподарському підприємстві. Визначено основні напрямки удосконалення
аудиторських процедур.
Ключові слова: аудиторська перевірка, аудиторська процедура, етапи аудиту,
аналітична процедура.
Аннотация
Исследованы теоретические аспекты аудита расчетных операций из продажи
продукции, выполненных работ и предоставленных услуг в аграрных предприятиях.
Выделены этапы аудиторской проверки операций по продаже продукции выполненных
работ и предоставленных услуг на сельскохозяйственном предприятии. Определены
основные направления усовершенствования аудиторских процедур.
Ключевые слова: аудиторская проверка, аудиторская процедура, этапы аудита,
аналитическая процедура.
Annotation
The theoretical aspects of audit of computation operations are explored from the sale of
products, executed works and provided services in agrarian enterprises. The stages of public
accountant verification of operations are selected on the sale of products of the executed works
and provided services on an agricultural enterprise. Basic directions of improvement of public
accountant procedures are definite.
Keywords: public accountant verification, public accountant procedure, stages of audit,
analytical procedure.
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Мілашовська О.І., Cтегней М.І., Юркевич А.В.

СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день будь-яка банківська операція
неможлива без ризику. Особливе значення серед ризиків займає кредитний, оскільки
кредитування залишається традиційним та найбільш динамічним видом банківських
операцій. Тому для комерційного банку найважливішим завданням є попередження
ризику та його зниження до мінімального рівня, а не уникнення ризику взагалі. Для
банківських установ кредитний ризик є найпоширенішим, і він являє собою суму
заборгованостей по банківських позичках та суму заборгованостей клієнтів по інших
угодах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність досліджуваної
проблематики підтверджується значною кількістю наукових праць, присвячених
банківським ризикам, в яких з різною мірою повноти висвітлені основні аспекти їх
сутнісного розуміння та управління ними. Так, такими питаннями займались такі вчені:,
Белоглазова Г. [3], Вітлінський В. [4], Владичин У. [5], Граділь А. [8], Прокопенко І. [12]
та інші. Можна зазначити, що в дослідженнях як українських так і іноземних науковців
питання, пов’язані із формуванням методів оцінки кредитного ризику та управління ним,
пов’язані з теорією ризику висвітлені в достатній мірі, однак на сьогодні досі немає єдиної
точки зору відносно трактування його сутності.
Формулювання завдання дослідження. Завдання дослідження полягає в
теоретичному обґрунтуванні процесу банківського кредитування та узагальненні категорії
«кредитний ризик банку».
Виклад основного матеріалу. Ризик, як історична категорія виник на зорі
цивілізації – тоді коли у людини з’явилось усвідомлення щодо виникнення несприятливих
ситуацій. Більшість істориків стверджують, що в XVI-XVII століттях, в епоху великих
географічних відкриттів і морських подорожей, прибутки від торгівельних операцій були
величезними і прямо пропорційними ступеню ризику.
Наукові уявлення щодо ризику складалися поетапно. Це явище почали вивчати
науковці галузі економіки, статистики, математики, права та ін. Теоретичні дослідження і
практика переконують, що ризик досить широке поняття, це - специфічний предмет
наукового дослідження, що має свій статус. Щоб дати обґрунтоване визначення ризику,
спочатку необхідно з’ясувати, що він являє собою у фінансово-економічній сфері.
Об’єктивність ризику у фінансово-економічній сфері ґрунтується на тому, що він
існує через об’єктивні, притаманні економіці категорії конфліктності, невизначеності,
розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання та прийняття
управлінських рішень.
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Суб’єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці діють реальні люди зі
своїм досвідом, психологією, інтересами, смаками, схильністю чи не схильністю до
ризику.
Можна виділити основні постулати стосовно ризику [5, 8, 9, 12]:
•
всеосяжність ризику;
•
ризиком обтяжені передбачення, прогнози;
•
ризик виникає в процесах ціле покладання, оцінювання;
•
ризик необхідно кількісно вимірювати і оцінювати;
•
структура та міра ризику діалектично змінюється в часі під впливом змін
зовнішнього та внутрішнього середовища, дії низки об’єктивних і суб’єктивних чинників.
•
вимірювання ризику ґрунтується на загальнометодологічних положеннях
теорії вимірювання, яка складає фундамент будь-яких вимірювань.
На основі викладених постулатів можна узагальнити визначення ризику.
Ризик - це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації
неминучого вибору, у процесі якого є можливість кількісно і якісно визначити імовірність
досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети.
Ми можемо приймати рішення, що зменшують ризик, але повністю виключити
економічний ризик неможливо. Отже, економічна діяльність в умовах ринку без ризику
неможлива. При цьому стоїть основне завдання керувати ризиком, зведення його до
мінімуму.
Кредитний ризик є підвидом ризику і проблемність трактування його поняття в
сучасній економічній думці зумовлена різними науковими підходами щодо його
визначення. Здебільшого суть підмінюється причиною його виникнення, тобто
трактування здійснюється у відповідності до обставин та чинників, які призводять до
втрат банку. Дане поняття ототожнюють з невизначеністю, можливістю зазнати збитки, не
отримати запланованого доходу або не одержати прибутку. Звичайно, зазначені ознаки
частково пов’язані із ризиком, однак не розкривають його сутності в повній мірі. Тому для
того, щоб дати правильне визначення поняття «кредитний ризик» необхідно
проаналізувати джерела його виникнення.
Поява кредитного ризику може бути зумовлена низкою факторів. Це можуть бути
як екзогенні, так й ендогенні фактори. Проте, на деякі причини виникнення кредитного
ризику не впливають ні дії працівників і стан конкретного банку, ні дії позичальників.
Можливість ефективно впливати на зовнішні фактори є обмеженою, хоча вчасними діями
банк може в деякій мірі зменшити їх вплив і запобігти великим втратам. Велику увагу слід
зосередити на управлінні кредитним ризиком, використовуючи важелі внутрішньої
політики банку.
Так, причиною виникнення кредитного ризику можуть бути кон’юнктурні
коливаннями на ринку, в тому числі такі, що пов’язані з економічним розвитком,
державним регулюванням економіки та ін. Крім того, кредитний ризик може бути
зумовлений епізодичними випадковими чи стихійними подіями, які впливають на процес
банківської діяльності та кон’юнктуру ринку банківських послуг.
Більшість банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику
враховували лише одне з можливих зовнішніх джерел – фінансові можливості
позичальника. Практика показала, що дуже багато позичальників не повертають кредити
не тому, що не мають можливості, а тому, що не бажають цього робити. У таких випадках
банк змушений подавати до суду і може зіткнутися з проблемою невірно укладеної
кредитної угоди. І тут банк може зіткнутися ще з однією неприємністю. Суд може
відмовити йому в задоволені позову з причини недосконалого складання і оформлення
кредитного договору. До речі, це саме стосується й інших юридичних угод, які
укладаються в процесі кредитування (договір застави, гарантійний лист, договір
страхування). Все це свідчить про те, що при оцінці ризику за конкретною кредитною
угодою конче необхідно враховувати юридичний ризик [5, c.66].
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Таблиця 1

Характеристика джерел кредитного ризику*
Група ризику
Вид ризику
Характеристика джерела
Ризик, пов’язаний з позичальником, страховиком, гарантом
Неспроможність виконати
зобов’язання за рахунок
Об’єктивний (фінансовий)
поточних грошових надходжень
або від продажу активів
Репутація в діловому світі,
відповідальність і готовність
Суб’єктивний (репутації)
виконати зобов’язання
Недоліки в складанні та
оформленні кредитної угоди,
Юридичний
гарантійного листа, договору
страхування
Ризик, пов’язаний з предметом застави
Загибелі
Загибель предмета застави
Недоліки в складанні та
Юридичний
Зовнішні ризики
оформленні договору застави
Неможливість реалізації
Ліквідності
предмета застави
Знецінення застави на протязі дії
Кон’юнктурний
кредитної угоди
Ризик, пов’язаний із зовнішнім до банку середовищем
Ризики стихійних лих:
землетруси, повені, катастрофи,
Форс-мажорний ризик
смерчі; а також страйки,
військові дії
Ризики держави: політичні,
економічні (наприклад, зміна
Ризики операційного
податкового законодавства),
середовища
нормативно-правові, ризики
конкуренції
Неефективна організація
кредитного процесу
Невміння керівництва приймати
Внутрішні ризики
Ризики управління
раціональні рішення
Помилки, зловживання та
шахрайство персоналу
*Узагальнено на основі джерела №5

Проблеми із неповерненням боргу не виникають несподівано, вони зумовлюються
певними причинами та тенденціями, які є своєрідними «індикаторами» майбутніх загроз.
Головними причинами банкрутства позичальників є: недосконале управління,
неможливість правильно реагувати на зміни умов ринків і конкуренцію, відсутність
ефективних систем управлінської інформації, перебільшення власних можливостей та ін.
А ознаки банкрутства можна поділити на 2 групи:
1. Критерії та показники, значення яких свідчать про те, що у позичальника в
майбутньому можуть виникнути фінансові труднощі, проте якщо вчасно вжити заходів
ситуація стабілізується: втрата ключових співробітників апарата управління; вимушені
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простої та періодичні порушення ритмічності виробничо-технічного процесу; втрата
ключових партнерів та ін.
2. Критерії та показники, негативна динаміка яких свідчить про близьке наближення
до банкрутства: постійне скорочення обсягів виробленої продукції; перевищення певного
критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості; стійке падіння ринкової
вартості підприємства та чітка тенденція невчасного виконання зобов’язань перед
кредиторами й акціонерами; тенденції несприятливих змін фінансових коефіцієнтів; тощо.
Таблиця 2
Підходи науковців до визначення поняття «кредитний ризик банку»*1
Автори
Визначення
В.І. Грушко, О.І.
Це - невпевненість кредитора в тому, що боржник буде
Пилипченко, Р.В. Пікус спроможним і матиме наміри виконати свої зобов’язання
[9]
відповідно до термінів та умов кредитної угоди
Це - ризик несплати позичальником основної суми боргу та
процентів, які належать кредитору в обумовлений в кредитному
Ж. Голодова [7, с. 272]
договорі термін, що призводить до зниження вартості
кредитного портфелю банку
Це - ймовірність несплати позичальником основного боргу та
У. Владичин [5, с. 357] процентів за користування кредитом у строки, визначеними у
кредитному договорі
Це - ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок
О. Костюченко [11, с.
невиконання, невчасного виконання чи неповного виконання
57]
боржником фінансових обов’язків перед кредитною
організацією відповідно до умов договору
Є. Жарковська [10, с.
Це - нездатність чи небажання партнера діяти у відповідності із
355]
умовами договору
Це - ймовірність повного або часткового невиконання
позичальником основних умов кредитного договору.
Г. Белоглазова [3, с.
Складається із ризику невиплати проценту по позиці та ризику
246]
неповернення основної суми боргу ( в тому числі по причині
незадовільної якості забезпечення по кредиту)
Це - можливе падіння прибутку банку і навіть втрата частини
І.Ф. Прокопенко [12, с.
його акціонерного капіталу в результаті неспроможності
151]
позичальників погашати й обслуговувати борг
Це - ризик схильності до втрат, якщо контрагент по угоді не
А.І. Граділь [8]
виконує своїх зобов’язань у відповідний термін
Це - сукупність ймовірнісних, небажаних подій при здійсненні
фінансових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку
В. Вітлінський [4, с. 29]
не зможе виконати взятих на себе зобов’язань і при цьому не
вдасться скористатись наявними засобами захисту
*Узагальнено на основі джерел №3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Проте для банків «сигналами далекого сповіщення», що свідчать про
неблагополуччя позичальника, є: скорочення оборотів коштів на рахунках, прохання
відстрочити виплати по раніше пролонгованих позиках (після другої пролонгації, як
показує практика, кредит треба негайно переводити в розряд проблемних), активність, що
зросла в управлінні рахунком; постійне використання клієнтом овердрафту на граничному
рівні; систематичне перевищення лімітів кредитування; труднощі погашення позики:
затримки з сплатою процентів або основної суми боргу.
Однією з причин виникнення кредитного ризику є також нездатність позичальника
до створення майбутнього грошового потоку в зв’язку з непередбаченими
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несприятливими змінами в діловому, економічному і (чи) політичному оточенні, в якому
він знаходиться.
Причиною виникнення кредитного ризику є також невпевненість в майбутній
вартості і якості (ліквідності і можливості продажу на ринку) застави під кредит. Тобто
наявність у позичальника власного ліквідного майна є обов’язковою. Кредитний ризик
зменшується, якщо вартість майна більша від суми кредиту.
Як бачимо, причин виникнення кредиту безліч. Всі вони так чи інакше пов’язані як
з діяльністю банку, зокрема кредитною політикою, яку він провадить, так і з діяльністю
тих, кому довіряються кошти, тобто позичальниками.
Після розгляду джерел виникнення кредитного ризику можна перейти до
визначення його поняття.
Аналізуючи наведені визначення, можна простежити, що вони всі між собою
подібні і мають одну сутність. Проте, думки науковців можна розділити за напрямками:
одні з них вважають, що кредитний ризик – це невпевненість кредитора у позичальнику, а
інші, що це ймовірнісна подія з боку позичальника. Зрозуміло, що обидві групи праві,
адже кредитний ризик є двостороннім, і причиною його виникнення можуть бути невірні
дії кожної зі сторін: як позичальника, так і самого кредитора. Наслідки кредитного ризику
також є негативними для обох сторін: для банку – втрата коштів та неотримання доходу,
для позичальника – втрата заставного майна та можливо банкрутство.
Проаналізувавши нормативні документи, можна виділити два трактування терміна
«кредитний ризик». У Положенні Національного банку України «Про порядок
формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями» кредитний ризик трактується як «ризик невиконання позичальником
зобов’язань за кредитними операціями банку, тобто ризик того, що сплата позичальником
відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями
від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься» [2]. Ширше визначення
кредитних ризиків наведене у методичних вказівках Національного банку України з
інспектування банків «Система кількісної оцінки ризиків»: кредитний ризик – це
«наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови» [1].
Дослідження категорії кредитного ризику потребує наведення його визначення з
точки зору Базельського комітету. В Принципах управління кредитним ризиком він
визначений як «...можливість того, що позичальник банку або контрагент не зможе
виконати свої зобов’язання з раніше досягнутими умовами» [14]. У другій редакції
Базельських угод (Базель II) кредитний ризик характеризується як ризик втрат, що
виникає внаслідок дефолту у кредитора або контрагента [13]. Слід зауважити, що
Базельський комітет, визначаючи кредитний ризик, визначає як джерело його виникнення,
насамперед, кредитування, але враховує ризик невиконання зобов’язань контрагента за
іншими операціями. Також його визначення пов’язують з втратами внаслідок дефолту
контрагента.
Кредитний ризик банку властивий не лише для кредитних операцій, але й для
операцій з цінними паперами. Його виникнення пов’язане з будь-якою операцією банку з
надання коштів, взяття зобов’язання про їх надання, інвестування коштів, незалежно від
того, де вона відображається – на балансі чи поза балансом. Банки потребують як
управління кредитними ризиками, що притаманні портфелю активів в цілому, так і
ризиками, що притаманні окремим кредитам або операціям. Метою управління
кредитними ризиками для потреб дотримання законодавства є максимізація рівня
регулювання ризиків повернення кредитів шляхом підтримання кредитних ризиків
потенційних втрат в прийнятних межах.
Такий підхід розширює коло кредитного ризику і зазначає його присутність під
час здійснення пасивних (депозитних) операцій. Це означає, що клієнт, який вкладає
кошти в банк, є свого роду кредитором для банку. І для клієнта також існує кредитний
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ризик, тобто ризик того, що банк виявиться неспроможним виконати свої зобов’язання
перед клієнтом у визначений час у повному обсязі [9, с. 319 - 320].
Таким чином, на основі аналізу підходів щодо трактування кредитного ризику, та
із врахуванням факторів, які впливають на можливість його виникнення, можна
узагальнити тлумачення даної категорії. Кредитний ризик – подія, що має імовірнісний
характер, може мати вартісний вимір і настає в результаті повного чи часткового не
виконання позичальником зобов’язань в силу дії зовнішніх та внутрішніх факторів, в
результаті чого кредитор недоотримає запланований рівень дохідності від здійсненої
операції.
Висновки. Розвиток ринкових економічних відносин тісно пов’язаний із
розвитком інструментів управління банківською діяльністю. Процес кредитування є
основним видом банківської діяльності, невід'ємною складовою якої виступає кредитний
ризик. Поняття кредитного ризику слід розглядати як об’єкт управління сучасної системи
кредитування. Актуальність досліджуваної тематики та безперервний процес розвитку
інтеграційних процесів доводить необхідність подальших досліджень та формування
механізмів регулювання кредитним ризиком.
Анотація
Стаття присвячена теоретичному дослідженню категорій банківського
кредитування. Розглянуто сутнісні поняття ризику та кредитного ризику банку.
Охарактеризовано фактори впливу та джерела виникнення кредитного ризику.
Удосконалено тлумачення категорії «кредитний ризик».
Ключові слова: ризик, кредитний ризик, фактори кредитного ризику, ознаки
банкрутства, джерела кредитного ризику.
Аннотация
Статья посвящена теоретическому исследованию категорий банковского
кредитования. Рассмотрены сущностные понятия риска и кредитного риска банка.
Охарактеризованы факторы влияния и источника возникновения кредитного риска.
Усовершенствовано толкование категории «кредитный риск».
Ключевые слова: риск, кредитный риск, факторы кредитного риска, признаки
банкротства, источника кредитного риска.
Summary
The article is sanctified to theoretical research of categories of the bank crediting. The
concepts of risk and credit risk of bank are considered. The factors of influence and source of
origin of credit risk are described. Interpretation of category credit risk is improved.
Keywords: risk, credit risk, credit risk, sign of bankruptcy, source of credit risk factors.
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Білоусова С.В.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Роль державної підтримки та регулювання законодавчої
бази необхідна та повинна бути науково обґрунтована в співпраці державних установ і
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з
приватними інвесторами. На сьогоднішній день статистичні дані засвідчують існування
значних міжрегіональних диспропорцій.
Потреба пошуку нових форм реалізації співпраці складової розвитку будівельної
галузі обумовлюють необхідність вдосконалення існуючого організаційно-економічного
механізму на регіональному рівні та в цілому по країні.
Аналіз дослідження та публікацій з проблем. Аналізу теоретично-практичних
засад підтримки державою та регулюванню будівельної галузі, розвитку такої важливої
сфери як житлово-комунальна присвячені наукові праці багатьох вчених, економістів і
практиків таких як: Я.Г. Берецький, Ю.В. Микогоа, Б.В. Зотова, Т.М. Качали, А.І.
Акмаєва, В.П. Пустовойтенко, М.Ф. Тимчука та ін.
В їх працях оцінюються якісні та кількісні характеристики взаємодії держави з
приватними інвесторами, забудовниками, що може слугувати вирішенню певної проблеми
з житлом як для молодих сімей, форми МЖК так і нужденних в цьому. Також це слугує
створенню нових робочих місць для працюючих в цієї галузі, як фактор відтворення
ринку праці та зайнятості.
Мета статті: Основним завданням проведеного дослідження стало вивчення
приорітетних напрямків формування взаємодії між зацікавленими структурами
визначення впливу соціальної потреби розвитку інфраструктури. Метою статті є
комплексне вирішення питання діалогу між владою в особі держави та державними
устанами, колом зацікавлених структур в сталому розвитку економіки.
В умовах сучасного розвитку промисловості значна кількість будівельних об’єктів
потребують структурної реорганізації та перебудови.
Як показали дослідження останніх 5 років будівництво житла, промислових
об’єктів знизилось у три рази. Цьому зниженню сприяли як об’єктивні так і людський
фактор, фактор взаємодії усіх ланок праці задіяних у розвитку будівельної галузі.
Сьогодні у такій важливій галузі якою є будівництво, обслуговування житлового фонду
ми є свідками серйозних проблем, що існують в економіці країни:
- неузгодженість законів, підзаконних актів, відомчих постанов;
- недофінансування;
- непрозора, довільна ліцензійна діяльність владних структур;
- неможливість кредитування об’єктів банківської системи на прийнятних умовах, а
саме під 5-10% річних.
- надмірне зношення основних фондів та механізмів;
- складності землевідведення під початок будівництва, корупціозні схеми.
Закони які напрацьовані сьогодні не допомагають розвивати галузь, а викликають
стагнацію.
Добрим прикладом співпраці держави та приватних інвесторів в будівництві є
Молодіжний житловий комплекс, який надає змогу молодій сім’ї одержувати кредити на
будівництво свого особистого житла під 3% річних і терміном на 25 років, працює баланс
знижок при народженні однієї дитини, або кількох. В той же час власниками частини
квартир – інвесторами, є приватні особи, які за повну комерційну ціну будують своє
житло. Цей симбіоз інтересів держави та приватних інвесторів дає змогу швидко та якісно
будувати житло у регіонах, а ті будівельні компанії, які мають змогу отримувати права на
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тендерних засадах будувати вкладають великі кошти у матеріально-технічну базу своїх
підприємств, сплачують високі зарплатні своїм робітникам та розвивають соціальну
складову. Отже будівельні об’єкти забезпечують функціонування ринку праці, одночасно
обслуговують матеріальне виробництво та забезпечують підвищення його ефективності
шляхом регулювання попиту та пропозицій на ринку праці, підготовки та перепідготовки
працівників, підвищенню їх кваліфікації, а також сприяють всебічному задоволенню
матеріальних, культурних та духовних потреб робітників. Ця співпраця розвиває ринок
також банківських та страхових послуг.
На нашу думку співпраця Держави з приватними інвесторами та будівельними
компаніями, в першу чергу треба спрямувати на створення сприятливого економічного
середовища для підвищення престижності та мотивації праці, в основному молоді,
привабливих умов проживання в побудованих будівлях, припинення руйнування об’єктів
соціальної інфраструктури, а основне допомагати молодим сім’ям.
Висновки: Основні напрямки взаємодії влади та приватних інвесторів у
будівництві повинні включати в себе наступні перспективні заходи:
- сприятлива атмосфера для ведення будівництва;
- доступне банківське кредитування;
- виділення землі під будівництво там де є комунікації, щодо дає здешевлення його
собівартості;
- надання гарантій як страхових, так і фінансових для збереження майнових прав
забудовників та інвесторів;
- використання сучасних методів інформування населення про недобросовісних
забудовників;
- трансформація політики відносин Держави в питаннях розвитку будівельної галузі
повинна бути прогнозованою, прозорою та незворотною.
Данні напрями є вагомими чинниками подальшого зростання економіки України.
Анотація
У статті розглянуто принципи формування державної політики підтримки
стимулювання розвитку приватного та державного будівництва та методи її реалізації.
Ключові слова: економічний механізм, державна політика стимулювання.
Аннотация: В статье рассмотрены принципы формирования государственной
политики поддержки стимулирования развития частного и государственного
строительства и методы ее реализации.
Ключевые слова: экономический механизм, государственная политика
стимулирования.
Summary
This article describes the principles of the state policy of support to stimulate the
development of private and public construction and its methods of implementation.
Key words: economic mechanism, state policy incentives.
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МЕТОДОЛОГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
Постановка проблеми. На початку XXI століття стійко розвиваються тільки ті
держави, які перейшли на інноваційний шлях розвитку, будують економіку, засновану на
знаннях. Досвід лідируючих країн, що першими вступили на цей шлях і формують
сьогодні постіндустріальне суспільство, показує необхідність наукового вивчення
комплексу поставлених практикою проблем, глибокого осмислення процесів у
транспортно-логістичних системах, формулювання точної й зрозумілої мети, ухвалення
управлінського рішення і його послідовної реалізації. Механізми інноваційного розвитку,
розроблені лідерами, адаптовані й успішно використовуються в багатьох країнах, що
розвиваються. Вони застосовуються для забезпечення переходу від ресурсної й
інвестиційної стадій технологічного розвитку до стадії, заснованої на нововведеннях. Але
в жодному із цих держав не відбулося прямого перенесення світового досвіду переведення
економіки транспорту на інноваційний шлях розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми транспортної логістики
знайшли своє відображення у дослідженнях таких вчених як: Анікін Б.А., Бакаєв О.О.,
Бауерсокс Д.Дж., Дикань В.Л., А.А. Смехов, Ларіна Р.Р., Миротін Л.Б., Некрасов А.Г.,
Неруш Ю.М., Прокоф'єва Т.А., Смехов А.А. та ін. [1-9]. У свої роботах вони досліджують
загальнотеоретичні проблемилогістики і, у тому числі транспортної логістики,
вирішуються завдання з оптимізації роботи транспорту в логістичних системах з
внутрішнім перевезенням і взаємодією роботи транспортних засобів у логістичних
системах.
Метою статті є дослідження методології функціонування механізму регулювання
розвитку регіональних транспортно-логістичних систем.
Виклад основного матеріалу. Основною складовою інноваційної економіки
транспорту є: науково-методологічне забезпечення інноваційного розвитку, розробка
національної інноваційної політики, формування національних і регіональних
інноваційних транспортно-дорожніх систем, розробка й реалізація регіональних
інноваційних транспортно-логістичних стратегій, оцінка й активізація інноваційного
потенціалу регіонів і підприємств, моніторинг інноваційних процесів і статистика
інновацій.
В умовах зростаючої міжнародної конкуренції, зростаючого відставання від лідерів
світової економіки Європи, Північної Америки й Південно-Східної Азії в України немає
іншого вибору крім переходу на інноваційний шлях розвитку. Ця мета в останні роки
декларується на найвищих рівнях, підкріплюється значними бюджетними коштами й
вимагає нетрадиційних методичних рішень у нестаціонарних умовах, що змінюються [1].
У нашому дослідженні під нестаціонарністю економічних процесів і систем
розуміється:
1. Значне відхилення стану економічної системи від постулатів теорії економічного
росту. У першу чергу від рівноваги ринків і раціональної поведінки індивідів. Міра
«значне відхилення» визначається шляхом порівняння з розвиненими ринковими
економіками.
2. Постійні зміни параметрів економічної системи, формування нових якостей і
характеристик, неможливість повернення до попередніх станів.
3. Множинність змін, що зачіпають економічні процеси на мікро-, мезо-, і макрорівнях.
І першим завданням, що вимагає вирішення, є термінологічне. В науковій
літературі, присвяченій питанням розвитку транспортно-логістичних систем [2-4],
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використовується величезна кількість визначень, що виходять від слова «інновація».
Причому ці визначення починають поширюватися в самі несподівані області. Система
визначень в інноватиці перестає бути робочим інструментом. Звичайно, можна
скористатися перекладом міжнародних термінів (наприклад, Керівництво Осло, родина
Фраскаті). Але вони розроблені на основі аналізу інноваційних процесів у ринковій
економіці розвинених країн і тому вимагають перевірки на застосовність.
У найбільш ранніх визначеннях інновацій, що спираються на роботи Й.
Шумпетера, комерційне використання, освоєння ринків присутні в явному виді. А от у
визначеннях економічних явищ кінця минулого століття, наприклад, «інноваційна
система» [4], ринку в явному вигляді немає. Парадокс виник як наслідок розвитку
неокласичної теорії економічного росту, одним з вихідних постулатів якої є ринкова
рівновага. Науково-технічний прогрес, інноваційний ланцюжок (генерація, поширення,
використання знань) накладаються на вже існуючі досконалі ринки. А інноваційна
система є системою управління інноваційним ланцюжком. Для неї ринки також є
заданими апріорі. Інноваційний процес жорстко пов'язується з науковим процесом, є
продовженням процесу пізнання, а ринок і його вимоги у використовуваних визначеннях
явно не є присутнім. Зазначений розрив у формулюваннях визначень не має принципового
значення при використанні їх в умовах розвинутої ринкової економіки. Але в умовах
нестаціонарних процесів, в умовах ринкової економіки, при некритичному копіюванні
чужого досвіду цей розрив призводить до неминучої системної помилки. Два
взаємозалежних, що доповнюють і продовжують один одного інституту «ринок» і
«інновації» в України розвиваються самостійно, а найчастіше й конфліктно.
В українських нестаціонарних умовах поняття інновацій повинне бути органічно
пов'язане зі споживачами і їх потребами, з ринком і його вимогами, зміною цих потреб і
вимог. Інновації повинні вести до конкурентоспроможності на ринках, а наукові знання
повинні забезпечувати довгострокову конкурентоспроможність.
На основі методології системного підходу й самих загальних властивостей
економічних систем сформульований принцип аналізу й систематизації термінів,
використовуваних в інноватиці, коли будь-яке поняття може бути пояснене за допомогою
трьох системних характеристик: «здатність системи сприймати зміну зовнішніх умов»,
«дія системи у відповідь на зміну зовнішніх умов», «результат реакції системи на зміну
зовнішніх умов адекватний цій зміні», причому під зміною зовнішніх умов розуміється, у
першу чергу, зміну вимог ринку [4].
Узагальнений інноваційний транспортний процес – це сукупність послідовних
та/або паралельних процесів змін елементів транспортно-логістичної системи й
взаємозв'язків між елементами (окремих інноваційних процесів), мотивованих зміною
зовнішніх умов, у першу чергу, зміною вимог внутрішнього й зовнішнього ринків,
спрямованих на формування результатів, що найбільш повно відповідають цим змінам.
Інвестиційний, освітній або соціальний процеси будуть мати інноваційний характер тоді й
тільки тоді, коли вони є складовою частиною узагальненого інноваційного процесу.
У рамках транспортно-логістичної системи в цілому сукупність окремих
інноваційних проектів або часткових інноваційних процесів може сформувати
інноваційний цикл.
На рис. 1 показана схема процесу постійної генерації інновацій у транспортнологістичній системі, причому до основного циклу відтворення в транспорті послідовно
підключаються інноваційний цикл і науковий процес, що також має циклічний характер.
інноваційного циклу.
Цикл руху продуктів праці є визначальним у цій послідовності. Процеси обміну й
споживання є стартовими для запуску
Процес постійної генерації інновацій у транспортно-логістичній системі містить у
собі інноваційний ланцюжок і як «систему генерації, поширення й використання
інновацій», і як «систему генерації, поширення й використання знань».
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Рис. 1. Процес постійної генерації інновацій у транспортно-логістичній системі
Підтвердженням правильності розробленої схеми процесу постійної генерації
інновацій у транспортно-логістичній системі служать дані регіонального моніторингу
інновацій. По вибірці інноваційних транспортних підприємств серед спільних проектів по
виконанню досліджень і розробок (НДДКР), здійснюваних з українськими партнерами
(100%), зі споживачами продукції ведеться 81% проектів, а з науковими інститутами й
університетами - 22% [8]. Аналіз і оцінка інноваційних процесів, що протікають в окремих
організаціях сфери транспорту й логістики [5] показує, що в більшості випадків розробка
нової послуги не вимагає використання актуальних наукових знань, набагато більш
важливим є задоволення вимог споживача. У той же час є приклади, коли в інноваційних
проектах беруть участь три й більше сторони, у тому числі наукові, промисловий
партнери й споживач інноваційної послуги.
Процедура побудови моделей інноваційних транспортно-логістичних систем
проводиться на основі системного підходу. На етапі побудови структури системи
необхідне:
- виділення інститутів як стійких моделей дій, пов'язаних з реалізацією функцій;
- групування інститутів по певних наборах ознак;
- формування елементів системи;
- опис взаємозв'язків елементів системи [5].
Декомпозиція об'єкта аналізу повинна проводитися до рівня структурної схеми –
якісної інформаційної моделі. На цьому рівні формалізації розроблені моделі
транспортно-логістичних систем нечутливі до нестаціонарності економічних процесів.
Структурна модель, структурна схема, модель «білого ящика» є найбільш докладною й
повною моделлю системи на даному етапі пізнання, тому що в ній визначаються всі
елементи системи, описуються всі зв'язки між елементами системи й враховується
взаємодія системи із зовнішнім середовищем.
Подальша декомпозиція моделі транспортно-логістичної системи можлива по двох
напрямках:
- розробка інформаційних моделей елементів (підсистем) загальної моделі;
- розробка математичних моделей системи, що вимагає визначення необхідного й
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достатнього набору перемінних і виявлення функціональних залежностей між цими
перемінними.
На даному етапі дослідження свідомо обмежене рівнем інформаційних моделей,
тому що коректних методів вирішення нестаціонарних завдань в економіці на
сьогоднішній день не так багато. Крім того, досліджується тільки регіональний рівень,
тому що національний (український) вимагає урахування набагато більшої кількості
параметрів, пов'язаних з особливостями розвитку різних регіонів, і формуванням складної
багаторівневої державно-регіональної системи.
Таблиця 19
Реалізація розробленого методологічного підходу при моделюванні інноваційної
системи транспорту й логістики
Етап
Інноваційна система як частина системи економічної
1. Визначення
1. Сировинний характер економіки.
проблемної ситуації,
2. Низька конкурентоспроможність послуг на світовому й
єдиної для транспортно- українському ринках.
логістичної системи
3. Залежність вирішення соціальних завдань від коштів, що
надходять від експорту непоновлюваних природних ресурсів.
4. Низький рівень доходів і зайнятості населення.
5. Скорочення середньої тривалості життя й зменшення
чисельності населення.
2.Формулювання
1. Ріст і розвиток діючої на сьогоднішній день транспортноМети інноваційної
логістичної системи
транспортно-логістичної 2. Формування майбутньої транспортно-логістичної системи.
системи
3. Зростання доходів зайнятого в транспортно-логістичній
системі населення.
3. Опис завдань
Основні завдання в економіці визначаються етапами
досягнення мети
відтворювального процесу: «виробництво – розподіл – обмін –
споживання», а специфіка інноваційної транспортно-логістичної
системи враховується за допомогою циклів процесу постійної
генерації інновацій.
4. Розподіл функцій між Визначення функцій об'єктів, їх відповідності цілям і
об'єктами системи
завданням системи. Групування функцій.
Основна діяльність - виробництво транспортно-логістичних
послуг.
Діяльність, що забезпечує основну: освітня, наукова, фінансова,
консалтингова й т.п. Управління/регулювання транспортнологістичних процесів.
5. Побудова структури 1. Виділення інститутів як стійких моделей дій, пов'язаних з
транспортно-логістичної реалізацією функцій.
системи
2. Групування інститутів за ознаками.
3. Формування елементів системи.
4. Опис взаємозв'язків елементів системи. Основна діяльність:
Великі підприємства, Середні й малі підприємства, Прикладна
наука.
Забезпечення основної діяльності: Фундаментальна наука,
Освіта, Організації інфраструктури. Управління/регулювання:
органи влади й управління
Труднощі моделювання транспортно-логістичної системи регіону визначається, у
першу чергу, складністю самого об'єкта дослідження і його специфікою. Адекватно
описати транспортно-логістичну систему регіону у всій повноті її компонентів і
взаємозв'язків надзвичайно складно. Тому можна використати виділення окремих
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підсистем і обмеження предмета дослідження по цілі, причому визначення проблемної
ситуації для всіх підсистем залишається єдиним. Цей підхід можна використовувати при
моделюванні інноваційної транспортно-логістичної системи регіону, регіональної системи
моніторингу інновацій, визначенні інноваційного сектора економіки регіону.
З використанням описаного вище методологічного підходу (табл. 1) розроблена
базова структурна модель інноваційної транспортно-логістичної системи (рис. 2), де
кожний елемент системи взаємодіє з усіма іншими й обмінюється інформаційними,
матеріальними, людськими, фінансовими ресурсами.
Відповідно до цілей системи більш високого порядку, наявністю інноваційних
процесів, спрямованих на досягнення цих цілей, нами введене поняття потенціалу й
коефіцієнта інноваційності кожного елемента транспортно-логістичної системи.
Наприклад, для досягнення мети прискорення економічного розвитку транспорту
потенціал може вимірятися в обсягах виробництва товарів і надання послуг, а коефіцієнт
інноваційності – у частці інноваційних послуг. Обмін ресурсами дозволяє ввести поняття
коефіцієнтів впливу/залежності одного елемента на інший, котре відображає рівень
зв'язків елементів системи й дозволяє оцінювати синергетичні ефекти.
Рівень «Управління/регулювання»
1. Органи влади і управління
Рівень «Забезпечення основної діяльності»
2. Органи інфраструктури

3. Освіта

4. Фундаментальна наука

Рівень «Основна діяльність»
5. Транспортні підприємства

6. Підприємства
транспортної інфраструктури

7. Прикладна наука

Рис. 2. Склад інноваційної системи транспорту і логістики
Університети й наукові інститути відіграють особливу роль при формуванні
регіональної інноваційної системи. Вони генерують знання, сформульовані у формі
об'єктів інтелектуальної власності, що є складовою частиною бізнес ідеї, тобто ідеї
майбутньої послуги. У наукових колах створюються прототипи й дослідні зразки. Це
матеріальне втілення майбутнього товару/послуги. Організація виробництва й вихід на
ринок можуть виявитися економічно недоцільними, але сам факт здійснення бізнес ідеї
має принципове значення. Наукові центри стимулюють створення нових інноваційних й
високотехнологічних підприємств. Створення нових технологічних транспортних
підприємств – це питання підготовки майбутнього, формування ефективної наукомісткої
економіки, питання розширення ринку праці для висококваліфікованого персоналу,
питання створення високої доданої вартості. Найважливішою функцією науки, що
забезпечує мотивацію й можливість саморозвитку, є підготовка кадрів вищої кваліфікації
[4].
Опис проблемної ситуації як ряду взаємозалежних факторів, що перешкоджають
процесам розвитку регіону, дозволяє сформулювати погоджену сукупність цілей і завдань
системи регіонального моніторингу інновацій.
Так регіональна система моніторингу транспорту містить у собі два
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взаємозалежних рівні:
- статистику результатів інноваційного розвитку основних елементів регіональної
інноваційної транспортно-логістичної системи,
- аналіз і оцінку інноваційних процесів, що протікають в окремих організаціях
сфери транспорту і логістики, науки, освіти й інфраструктури, що дозволяє визначати як
загальні тенденції розвитку інноваційної транспортно-логістичної системи регіону, так і
досліджувати динаміку зміни інноваційних процесів у суб'єктах інноваційної діяльності й
забезпечує повноту й оперативність інформації для прийняття управлінських рішень.
Результати регіонального моніторингу інноваційної діяльності використовуються
при аналізі інноваційного потенціалу регіону, аналізі процесів, що протікають в
інноваційній сфері економіки регіону, підготовці рішень виконавчої влади й нормативних
актів влади законодавчої.
Висновок. Логістична концепція управління транспортом дозволяє по-новому
глянути на транспорт, не як на відособлену функцію переміщення вантажів, а як на
складову частину єдиного економічного процесу руху матеріального потоку, що повинне
дозволити мінімізувати витрати руху матеріального потоку по всіх логістичних ланцюгах.
Це повинне забезпечити формування синергетичного ефекту при функціонуванні будьяких форм інтеграції організацій у логістичні комплекси й транспортно-логістичні
коридори.
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Статтю присвячено дослідженням методології функціонування механізму
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАННЯМ
В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. В щорічному Посланні Президента України до Верховної
Ради України 2011 р. в рамках модернізаційної стратегії країни визначено низку базових
пріоритетів, серед яких – запровадження прогресивної моделі розвитку, що поєднує
тактику реформаційних змін зі стратегічними орієнтирами соціально-економічного
розвитку з метою забезпечення ефекту «безперервної модернізації», та гуманізація
розвитку [1].
Визначені пріоритети співзвучні загальним закономірностям розвитку сучасних
економічних систем від техногенних, заснованих на використанні фізичного капіталу, до
нових моделей, заснованих на збалансованому використанні і відтворенні всіх різновидів
капіталу. Такий перехід передбачає корінні зміни в управлінні соціально-економічним
розвитком. Це надає актуальності дослідженню проблем кінцевого споживання в системі
чинників та результатів суспільного прогресу, та потребує поглибленого наукового
осмислення сутності змін, що відбулися в механізмах здійснення й державного
регулювання цих процесів в Україні, теоретико-методологічного обґрунтування ролі та
місця споживання у забезпеченні відновлювального та поступального зростання сучасних
економік.
Огляд останніх досліджень. Окремі аспекти аналізу кінцевого споживання в
Україні висвітлені в роботах таких вітчизняних вчених, як В.Апопій, Г.Башнянин,
Л.Безтелесна, А. Кендюхов, І.Крючкова, Е.Лібанова, М.Соколик, В. Шевчук,
О.Стефанишин, зарубіжних – Л.Банникова, Д.Блэкуэл, Ж.Бодрийяр, Б. Болотін, Г.Дейтон,
І.Ільїнський, К.Кондратьєв та інших. Значне місце, яке посідає кінцеве споживання у
соціально-економічному розвитку, зумовило вибір теми дослідження, обґрунтування
мети, завдань, логіку викладення матеріалу.
Формулювання завдання дослідження. Метою статті є обґрунтування теоретикометодологічних і науково-прикладних засад, які визначають концептуальну основу
управління кінцевим споживанням в традиційних та модерних концепціях розвитку
економічних систем.
Виклад основного матеріалу. Успішність розвитку залежить від реалізації
потенціалу кінцевого споживання, який визначено нами як сукупність ресурсів, що
можуть бути використані для задоволення споживчих потреб економічними суб’єктами
(для національної економіки – це валовий наявний дохід, для домогосподарств – наявний
дохід після сплати податків і ін. обов’язкових платежів) та потенціалу заощадження, який
перебуває в оберненій залежності від потенціалу споживання.
Для деталізації ролі кінцевого споживання та виявлення його потенціалу в
управлінні розвитком економічних систем слід звернутися до еволюції теоретичних
концепцій
розвитку. Історично першою є концепція техногенного розвитку, де
технологічні процеси розглядаються як рушійна сила суспільного прогресу, об’єктом
державного управління є передовсім заощадження і процеси їх конвертації в інвестиції та
нагромадження фізичного капіталу. Природний і людський фактори є другорядними,
можуть залишатися поза увагою управління, інвестування в них здійснюється за
залишковим принципом або не здійснюється взагалі. Виробництво домінує над
споживанням. В наступних концепціях (сталого розвитку та людського розвитку) функції
заощадження розширюються до меж відтворення людського і природного капіталу, а
кінцеве споживання отримує самостійну цінність в системі чинників і цілей розвитку, що
надає нових можливостей в управлінні останніми.
За таких умов найзагальніше завдання управління кінцевим споживанням полягає у
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спонуканні економічних суб’єктів до прийняття такого рішення щодо використання своїх
доходів, яке вважається найдоцільнішим з точки зору реалізації мети поступального руху
національної економічної системи – різносторонній розвиток людини на основі сталого
економічного зростання.
Сфера кінцевого споживання є необхідною складовою механізму функціонування
економічних систем та генерує суспільний розвиток за кількома функціональними
напрямами: а) формує сукупний попит і сприяє економічному зростанню, яке є складовою
розвитку; б) споживання є необхідною передумовою відтворення провідної складової в
системі факторів виробництва, – людського капіталу, розглядаючись при цьому як засіб
розвитку; в) споживання – невід’ємна компонента людського розвитку, і в цій якості
вплітається в реалізацію цільових установок розвитку сучасних економічних систем, що
дозволяє розглядати потенціал кінцевого споживання як необхідну складову управління
стратегічним розвитком економічних систем.
Аналіз кінцевого споживання в Україні дозволяє констатувати, що:
а) Трансформаційні процеси в Україні поєднуються зі суттєвими втратами як в
економічному, так і в соціальному плані, а вектор розвитку країни, визначений на основі
динаміки ВВП, характеризується як регресивний (рис.1)*.

Рис. 1. ВВП на одну особу в деяких країнах світу та в Україні у 2010 р. (ПКС в дол. США,
2008 р.)
*Складено за [3; 4]
б) Статистичні порівняння країн ЄС та України дозволили виділити загальну
закономірність щодо рівня розвитку країни та питомої ваги споживчих витрат
домогосподарств: країни з високим рівнем розвитку характеризуються відносно нижчою
їх часткою і вищими абсолютними показниками, і навпаки. Україна має схожу до країн
ЄС структуру споживчих витрат домогосподарств, проте за абсолютними показниками на
одну особу відстає від найвідсталіших країн ЄС у рази, а від найрозвиненіших у десятки
разів. У 2010 р. споживчі витрати на одну особу в Україні становили 1,3 тис. євро, в той
час як в Німеччині – 15,3 євро, в Румунії – 6,6 євро (табл.1).
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Таблиця 1*.

Споживчі витрати домогосподарств країн ЄС та України, євро
% до ВВП
На одну особу, євро
Країни
2000 р.
2005 р.
2010 р.
2000 р.
2005 р.
2010 р.
Австрія
55,8
56
55,4
14000
15600
16200
Бельгія
51,8
49,7
50,7
12400
13400
13900
Болгарія
71,3
69,5
в/д
3900
5700
в/д
Велика Британія
62,4
61,6
62,0
14200
16900
16400
Греція
75,7
75,5
75,4
12100
15500
16600
Данія
47,0
47,6
48,1
11800
13200
13700
Естонія
60,0
58,4
52,9
5100
8100
7900
Ірландія
47,1
43,7
46,5
11900
14200
13900
Ісландія
55,6
53,9
48,8
13900
15800
13500
Іспанія
63,1
60,1
58,3
11700
13800
14200
Італія
61,1
59,7
60,4
13600
14100
14800
Кіпр
83,4
75,8
74,6
14100
15500
17300
Латвія
60,7
60,3
60,3
4200
6600
7300
Литва
65,6
65,3
67,9
4900
7800
8700
Люксембург
46,6
41,6
37,2
21700
23800
23800
Македонія (3)
76,9
78,7
78,5
3900
5200
6600
Нідерланди
49,2
47,7
44,8
12600
14000
13800
Німеччина
56,2
56,5
56,4
12600
14700
15300
Норвегія
40,9
39,5
40,3
12800
15600
16600
Польща
63,8
62,7
60,6
5900
7200
8600
Румунія
67,5
68,5
61,1
3300
5400
6600
Словаччина
56,1
56,4
59,6
5400
7600
10300
Словенія
59,2
57,1
58,5
9000
11200
12100
Туреччина
74,9
75,6
75,0
6000
7200
8000
Угорщина
56,4
55,3
53,4
5900
7800
8200
Фінляндія
47,7
49,4
51,6
10600
12700
13900
Франція
55,1
55,6
56,4
12100
13800
14200
Чехія
54,5
50,8
51,9
7100
8700
10000
Швейцарія
58,8
58,3
56,8
16200
17300
19200
Швеція
47,0
46,5
48,3
11400
12700
13500
Україна
55,0
57,2
62,5
512
773
1345
*Складено за [2; 4]

в) Динаміка кінцевих споживчих витрат в цілому корелює з динамікою ВВП;
водночас кінцеві споживчі витрати зростають швидше, ніж ВВП (у 7,1 та 6,4 разів за
період 2000-2010 рр.). В результаті такого зростання відбуваються значні зміни у
структурі розподілу ВВП за категоріями кінцевого використання, які можуть бути оцінені
як позитивні (з точки зору короткострокових інтересів забезпечення споживання), але
негативні з точки зору довгострокових інтересів економічного розвитку (табл.2).
В Україні низькі показники нагромадження створюють загрозу для відтворення
національного багатства, у першу чергу з огляду на стан фізичного і природного капіталу,
які потребують не тільки розширеного, а й простого відтворення. Стан людського
капіталу, хоча значною мірою ще відповідає світовим стандартам, проте показує
негативну динаміку, подолання якої пов’язується з активізацією потенціалу споживання і
заощадження в процесі управління.
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Таблиця 2*

Розподіл ВВП на споживання і нагромадження ОК в Україні, %
Роки
Показники
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кінцеві
споживчі
75,2 76,6 75,4 75,4 71,2 76,5 78,1 77,5 80,1 84,6 83,3
витрати
Валове
нагромадження 19,7 19,7 19,2 20,6 22,6 22,0 24,6 27,5 26,4 18,0 18,1
ОК
*Складено за: [3, с. 36; 324]

90

30

40

38

38

4000
3500

20

15

00
44

Данія

42

45

75

3000

3
22
Україна

0

21
Болгарія

5

24
Румунія

0

0
26

Білорусь

5

39
Латвія

5

43
Литва

0
58

48
Естонія

Чехія

Португалія

Греція

Іспанія

Італія

Велика Британія

Франція

Німеччина

500
0

71

1000

Угорщина

5
62
5

13

16

2000
1500

00

65

22

2500

Польща

4500

Швеція

5000

70

д) На ступінь реалізації потенціалу споживання в забезпеченні формування
людського капіталу із подальшим його впливом на соціально-економічний розвиток
впливають такі чинники, як обсяги і динаміка доходів населення, структурні складові
доходів та їх співвідношення, обсяги та напрямки використання реального доходу, ступінь
нерівномірності розподілу доходу і ін. Найвагомішим чинником можна вважати обсяги
реальних доходів, серед яких левову частку займає заробітна плата (рис.2)*.

Рис. 2. Середньомісячна зарплата в країнах Європи та в Україні у 2010 р., євро *Складено за: [2; 4]
Донині середня заробітна плата, яка є основним джерелом доходів для більшості
українців, незважаючи на її постійне зростання, залишається вкрай низькою порівняно з
розвиненими країнами.
На підґрунті аналізу зазначених чинників встановлено, що хоча протягом
останнього десятиліття є певні прогресивні зрушення в обсягах і структурі споживання,
разом із тим: значна частка населення знаходиться у ситуації суттєвого обмеження у
задоволенні насамперед життєво важливих потреб; структура споживання одноманітна та
«зміщена» в бік товарів та послуг першої необхідності; надмірно занижено споживання
соціально-значущих послуг, які сприяють розвитку самовідтворювальної поведінки та
соціалізації особистості; висока диференціація у рівнях доходів спричиняє життєво
значущі диспропорції споживання різних груп населення (табл.3).
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Кінцеві споживчі витрати домогосподарств України*
Споживчі витрати

Таблиця 3

Структура споживчих витрат, %

Житлово% до
Продукти
млрд.
Непродоволь комуналь Транспор
попередньог харчування
грн.
чі товари
ні
т і зв’язок
о року
та напої
послуги
1
2
3
4
5
6
7
2001
112,2
112,3
54,6
12,6
9,3
13,4
1
2
3
4
5
6
6
1002
124,5
110,7
51,7
12,5
10,1
14,3
2003
146,3
117,7
48,5
13,0
10,0
15,3
2004
180,3
123,3
44,1
13,2
10,3
14,7
2005
252,6
140,1
45,4
12,2
10,2
17,7
2006
314,3
126,5
44,2
13,1
11,2
17,4
2007
423,1
132,6
53,5
13,0
11,6
18,2
2008
582,4
137,5
44,5
14,3
11,0
18,6
2009
581,7
98,7
45,5
13,2
12,9
13,6
2010
686,1
117,4
46,6
14,1
13,1
13,1
*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Роки

Освіта,
охорона
здоров’я
8
4,8
7
6,2
6,9
6,8
6,5
6,0
5,7
5,3
5,8
6,6

Такий стан кінцевого споживання обумовлює реальні труднощі і проблеми не
тільки у формуванні людського капіталу, але і у простому відтворенні робочої сили
широких прошарків населення України. Водночас усунення диспропорцій в процесі
управління споживанням логічно розглядати і як резерв, основу зростання людського
капіталу, а завдання подолання бідності означає в першу чергу зростання споживання і
тільки після цього – формування і нагромадження людського капіталу, який є
визначальним чинником розвитку в частині економічного зростання.
Висновки. У процесі дослідження удосконалена методологія дослідження
національної економіки на основі синтезу традиційного і посттрадиційного підходів до
трактування сутності і розвитку економічних систем. Показано, що ці методологічні
підходи обумовлюють сутність гуманістичної цільової спрямованості розуміння розвитку
економічних систем. Зроблено висновок, що в сучасних дослідженнях людина – не лише
головний економічний ресурс, носій суспільного прогресу, а мета й основний результат;
еволюція економічної системи і еволюція людини односпрямовані. Це надає підстави
стверджувати про зміну функціональної залежності «виробництво»-«споживання» в
економічній системі для її врахування в процесі управління суспільним розвитком.
Анотація
В статті досліджено роль і місце кінцевого споживання у забезпеченні
відновлювального та поступального зростання сучасних економік. Встановлено, що сфера
кінцевого споживання є необхідною складовою механізму функціонування економічних
систем та генерує суспільний розвиток за кількома функціональними напрямами, тому є
важливим об’єктом державного регулювання..
Ключові слова: кінцеве споживання, витрати домогосподарств, управління.
Аннотация
В статье исследована роль и место конечного потребления в обеспечении
восстановительного и поступательного роста современных экономик. Установлено, что
сфера конечного потребления является необходимой составляющей механизма
функционирования экономических систем и генерирует общественное развитие за
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несколькими функциональными направлениями, поэтому является важным объектом
государственного регулирования.
Ключевые слова: конечное потребление, расходы домохозяйств, управление.
Annotation.
This article investigates the role and place of final consumption in ensuring of restorative
and translational growth of modern economies. It is established that the sphere of the final
consumption is a necessary part of the functioning of economic systems and generates social
development in several functional areas, therefore it’s an important object of state regulation.
Keywords: final consumption, costs of households, management.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України доводить, що питання
посилення інвестиційної та інноваційної активності регіонів, накопичення інвестиційного
потенціалу, продовжують залишатися найважливішими. Оскільки інвестиційноінноваційну політику та механізми її реалізації визначають органи державної влади на
основі аналізу соціально-економічної ситуації в країні, то звісно найважливіша роль в
цьому аспекті належить державі. [4, c. 139].
В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційноінноваційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування
народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє
зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести
Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень
закордонних і вітчизняних вчених з питань інвестиційно-інноваційного розвитку можна
назвати праці таких науковців як Ф.А. Важинського, О.М.Вольську, А. Касприка, Г.С.
Стефанишина, О. Шатило, С.О.Шосталь та багатьох інших. [4-9].
Проте у роботах недостатньо розглядаються підходи щодо формування механізму
державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів та їх активізації в регіонах
України, а деякі питання залишаються дискусійними. Необхідність подальшого
дослідження з оцінки існуючої системи державного регулювання інвестиційно-
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інноваційними процесами обумовила актуальність дослідження та відповідних
пропозицій.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання
дослідження, яке полягає у визначенні ролі, значення та розгляді проблем державного
регулювання інвестиційно-інноваційного процесу в економіці України, шляхів їх
подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна сфера не спроможна
ефективно розвиватися за рахунок самостійних регулюючих механізмів, а отже, необхідне
впровадження відповідних рішучих важелів державного впливу, спрямованих на
покращення інвестиційно-інноваційного клімату.
Регулювання інвестиційної діяльності є складовою частиною державного
регулювання економіки, одним із найважливіших інструментів державної підтримки
інвестиційної діяльності та інструментом реалізації інвестиційної політики держави.
Метою державного регулювання інвестиційних процесів є забезпечення реалізації
соціальних, економічних, науково-технічних програм розвитку суспільства та державний
захист і підтримка інвестицій [5, c. 81].
Сьогодні державі ще не вдалося сформувати ефективний організаційноекономічний механізм інвестиційного регулювання, оскільки діючий неповною мірою
відповідає сучасним вимогам.
В ході дослідження нами було систематизовано напрямки державної влади до
вирішення проблеми активізації інвестиційно-інноваційних процесів, які базуються на
використанні певних інструментів державної інвестиційної та інноваційної політики і
полягають у формуванні інституційних утворень на національному, регіональному рівні.
Інституційні утворення в Україні представлено інвестиційними банками,
страховими і лізинговими компаніями, пенсійними фондами, агентствами регіонального
розвитку, створення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Звісно,
вони потребують поєднання фінансових і структурних інструментів державного
регулювання.
Делегування повноважень пов'язано з більш активним використанням
адміністративних і структурних інструментів та проявляється у формуванні низки
структур на рівні держави і регіону, до безпосередніх задач яких відноситься залучення
інвестицій в інновації та активізація інвестиційно-інноваційних процесів. Зауважимо, що
реалізація таких підходів в країнах світу сприяло активізації інвестиційно-інноваційних
процесів, що дає можливість очікувати позитивний результат від застосування окремих
адаптованих елементів відповідних механізмів і в Україні [8, c. 153].
Прямий вплив держави на інвестиційно-інноваційні процеси у національній
економіці виявляється в організації відповідної діяльності з визначенням стратегічних
завдань і пріоритетів, розробкою концептуальних засад інвестиційної та інноваційної
політики, впровадженням державних програм з необхідним фінансовим забезпеченням
тощо. Результати дослідження показали, що активізація інвестиційно-інноваційних
процесів в регіонах ґрунтується на узгодженні інтересів і координації зусиль трьох груп
учасників: держави, регіону та інвестора.
На нашу думку, механізм впливу держави на забезпечення сприятливого
інвестиційно - інноваційного клімату і проведення політики технічного переоснащення
складається з трьох векторів: створення спеціальних фінансових механізмів підтримки
такої діяльності, формування відповідної інвестиційної та інноваційної інфраструктури,
використання непрямих методів підтримки.
Слід відзначити, якщо дії державної і регіональної влади можуть бути
спрямованими на зміну законодавчого, економічного, політичного поля, то регулюючі дії
інвестора пов'язані, в основному, з ухваленням рішення про доцільність інвестування в
інновації в даному регіоні та про обсяги інвестиційних ресурсів. Державна фінансова
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підтримка посідає суттєве місце серед важелів реалізації програм державної політики і як
правило, здійснюється, у двох важливих напрямах:
- пряме бюджетне фінансування інновацій (через систему державних науковотехнічних програм різної направленості або спеціально створені фонди);
- стимулювання науково-технічного прогресу за допомогою механізмів
оподаткування, а їх відповідні норми, як і порядок фінансового забезпечення інноваційної
діяльності, визначено Законом України «Про інноваційну діяльність» та Концепцією
науково-технологічного та інноваційного розвитку України [7, с.247].
Державне регулювання інвестування в Україні здійснюється в різних правових
формах, із застосуванням різноманітних правових засобів.
Так, згідно із ст. 11 Закону України «Про інвестиційну діяльність», Державне
регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної,
науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і
соціального розвитку України, республіканськими і регіональними програмами розвитку
народного господарства, республіканським і місцевими бюджетами, передбачуваними в
них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності [1].
При цьому створюються пільгові умови для інвесторів, які здійснюють
інвестиційну діяльність у найважливіших для задоволення суспільних потреб напрямках, і
насамперед у напрямку технічного вдосконалення виробництва та впровадження
відкриттів і винаходів.
Також згідно даного закону державне регулювання інвестиційної діяльності
включає: управління державними інвестиціями; регулювання умов інвестиційної
діяльності; контроль за здійсненням інвестування усіма інвесторами та іншими
учасниками інвестиційної діяльності [1].
Проте слід відмітити, що зазначені положення закону не відображають усіх форм
та засобів, що застосовує держава у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності взагалі і
щодо державного інвестування, зокрема. Недостатність інвестиційних ресурсів у
економіці України спонукає до пошуку різноманітних шляхів стимулювання
інвестиційних надходжень, які здатні забезпечити належні умови інвестиційної діяльності
шляхом вибору ефективних форм державного регулювання.
Державне регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом
прямого (адміністративно-правового) та непрямого втручання в інвестиційну діяльність
[6, с.264].
Необхідно виділити форми державного регулювання інвестиційної діяльності:
– прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну
діяльність;
– надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних
позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
– встановлення державних норм та стандартів;
– встановлення антимонопольних заходів;
– регулювання участі інвестора у приватизації власності;
– визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
– забезпечення захисту інвестицій тощо.
– бюджетно-податкова політика;
– грошово-кредитна політика;
– амортизаційна політика;
– регулювання фондового ринку;
– інноваційна політика;
– політика заохочення іноземних інвестицій;
– інші непрямі форми державного регулювання інвестиційної діяльності [9, c. 90].
Механізм державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів повинен
гнучко поєднувати економічні та адміністративні важелі. При цьому треба враховувати,
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що економічні регулятори не позбавлені елементів адміністрування, а адміністративні
регулятори можуть включати також певні економічні елементи. Відповідно до конкретних
умов, залежно від конкретних змін у стратегії, комплекс регуляторів державного впливу
на регіональну економіку повинен передбачати оперативні корективи.
Безумовно, з позиції реалізації мети і завдань щодо активізації інвестиційноінноваційного процесу в регіоні, на нашу думку, більш придатною є така форма
державного регулювання, яка дозволяє об'єднати інтереси трьох груп учасників
інвестиційного процесу (держави, регіону, інвестора). Вже на стадії формування
інвестиційно-інноваційного процесу вона дає більше можливостей для фінансування
інноваційної діяльності, забезпечує функціонування на принципах самоокупності і
самофінансування, спрямована на отримання економічного, соціального та екологічного
результату від збільшення інвестиційних надходжень в інновації регіону. В свою чергу,
органи державної влади зможуть відстежувати вплив інвестиційних чинників на
соціально-економічні процеси в регіонах і розробляти своєчасні регулюючі дії для
досягнення цілей державного і регіонального розвитку [6, с.267].
Висновки з проведеного дослідження. На сьогодні в Україні, крім зовнішніх
інвесторів, є і власні внутрішні потенційні інвестори. Однак для ширшого залучення
внутрішніх інвестицій необхідні механізми, які б сприяли залученню тіньових капіталів.
Вирішення цієї проблеми потребує розроблення державних програм, а пріоритетними
можна визнати ті напрямки інвестування, які спроможні в порівняно короткий термін
забезпечити відчутні зрушення в економіці країни.
Для створення сприятливого інвестиційного клімату держава використовує
різноманітні типи регулювань: податкове, фінансово-кредитне, антимонопольне тощо.
Покращення якості регулювань дасть змогу реалізувати потенційні можливості суб’єктів
економічної діяльності, спрямованих на отримання прибутку від своєї діяльності, а відтак
наповнення бюджету та створення робочих місць у регіоні.
Таким чином, створення відповідно до ринкових засад механізму взаємодії
інвестора й органів державної влади в управлінні інвестиційно-інноваційним процесом
дасть змогу залучити якомога більше інвестиційних ресурсів в економіку країни.
Анотація
У статті визначено роль, значення та розглянуто проблеми державного
регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України.
Аннотация
В статье определена роль, значение и рассмотрены проблемы государственной
регуляции инвестиционно-инновационных процессов в экономике Украины.
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In the article defines the role, importance and the problems of state regulation of
investment and innovation in the economy of Ukraine.
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Бобирь О.І.

КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В СТРАТЕГІЯХ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. Участь підприємств у соціально-економічному розвитку
суспільства, етичність бізнесу є необхідною умовою сталого ведення підприємницької
діяльності та фактором підвищення соціальної стабільності, рівня життя суспільства.
Проявом такої участі підприємств є корпоративна соціальна відповідальність.
В розвинутих країнах світу, а також на міжнародних ринках вже досить тривалий
час реалізується корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) або соціальна
відповідальність бізнесу (СВБ) як елемент довгострокової стратегії, який є невід’ємною
умовою стійкого розвитку компаній та бізнесу в цілому.
Відомо, що корпоративна соціальна відповідальність – це спосіб управління бізнеспроцєсами з метою забезпечення позитивного впливу на суспільство [2, с.11], це спосіб
якісного вдосконалення суспільного продукту через економічний ріст суспільного
виробництва. Іншими словами, це якісна складова науково-технічного прогресу.
За версією Міжнародного форуму бізнес-лідерів, корпоративна соціальна
відповідальність розуміється як просування практик відповідального бізнесу, які
приносять користь бізнесу та суспільству та сприяють економічно стійкому розвитку
шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на суспільство і мінімізації негативного,
особливо в міжнародному менеджменті [3].
За версією Світової ради бізнесу для сталого розвитку корпоративна соціальна
відповідальність - це зобов'язання бізнесу вносити свій внесок у сталий економічний
розвиток, трудові відносини з працівниками, їх сім'ї, місцевою спільнотою і суспільством
у цілому для поліпшення їх якості життя [4].
За версією Світової ради компаній зі сталого розвитку, корпоративна соціальна
відповідальність – це довгострокове зобов'язання компаній поводитися етично та сприяти
економічному розвитку, одночасно покращуючи якість життя працівників та їх родин,
громади та суспільства загалом [5, с. 60].
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В Україні на відміну від країн із розвинутим бізнесовим середовищем ці аспекти
господарювання не знайшли необхідного втілення. Великий бізнес України стоїть лише у
витоків свідомого формування комерційно виправданих стратегій реалізації програм КСВ.
Аналіз діяльності українських підприємств свідчить про відсутність системності у
впровадженні, інтеграції КСВ у діяльність підприємств на міжнародному ринку.
Отже, розробка основ та принципів КСВ, особливостей впровадження на
вітчизняних підприємствах, що працюють на міжнародних ринках, є одним з актуальних
завдань сучасної економічної науки.
Попередні публікації з проблеми. Аналіз робіт, присвячених корпоративній
соціальній відповідальності, свідчить про те, що проблема соціальної відповідальності в
тому або іншому ступені була вивчена в значній кількості наукових праць вітчизняних
(Т.Антошко [2], О. Березіна [9], В. Воробей [3], С. Івченко [6], Р. Краплин [7], І. Сазонець
[9, 10], В. Куценко, І. Царик [12]) і зарубіжних дослідників: І. Ансоффа [1], Д. Бодвел, 3.
Ведок, П. Друкера [5], Е. Фрімена, П. Кеменітч, М. Макінтош [8], С.Сімсона [11], Л.
Маллінз, 3. Хокінс.
Мета статті полягає в поглибленому вивченні та обґрунтуванні моделей етичного
бізнесу в стратегіях міжнародного менеджменту.
Постановка задачі. Для впровадження корпоративної соціальної відповідальності
в основні процеси діяльності компанії в міжнародному бізнес-просторі необхідно
проаналізувати сутність поняття корпоративної соціальної відповідальності, загальні цілі,
принципи та завдання.
Соціальна відповідальність сьогодні представляє відповідальність організації за
вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, що
реалізується через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту
суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та не суперечить
відповідному чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки [5].
Виклад основного матеріалу. Найбільш широке трактування КСВ включає такі
поняття як відповідальність перед акціонерами за результати діяльності компанії,
корпоративну етику, відповідальність перед споживачами за якість продукції та послуг,
перед партнерами за виконання своїх обов'язків, відповідальність перед державою за
використання природних та інших ресурсів з метою процвітання, перед міжнародною та
місцевою спільнотою за збереження екології регіонів, де компанія проводить свою
діяльність, корпоративну соціальну політику по відношенню до суспільства, політику по
відношенню до персоналу.
У жовтні 2005 року ООН в Україні було проведено опитування з питань КСВ більш ніж 1200 топ-менеджерів українських компаній. Результати
даного опитування говорять про те, що більшість компаній (78,1 %) знають про соціальну
відповідальність бізнесу, але майже половина (48,8%) вважають вкладення в соціальну
сферу привілеєм держави, при цьому обмежуючи свою роль забезпеченням власникам
(акціонерам) прибутку та сплатою податків. Це свідчить про те, що концепція соціальної
відповідальної бізнесу ще не отримала поширення та визнання в Україні. Але опитування
виявило, що практично всі компанії здійснюють заходи КСВ, у тому числі одна четверта
несвідомо.
Початковим етапом впровадження моделі КСВ у діяльність підприємства повинен
стати аналіз та визначення цілей компанії, як довгострокових так і короткострокових (рис.
1). Для впровадження стратегії необхідно використовувати існуючі інструменти КСВ,
системи та структури. Важливим питанням впровадження соціальної відповідальності є
визначення взаємозв'язків компанії із зацікавленими особами. Цей етап необхідний для
розуміння інтересів зацікавлених осіб та визначення їх пріоритетів, впливу на дії
зацікавлених осіб, визначення пріоритетів своєї діяльності у сфері корпоративної
соціальної відповідальності [8]. Процес взаємодії підприємства із зацікавленими
сторонами на міжнародному ринку представлений на рис. 1.
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Рис. 1. Система впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємства на міжнародному ринку
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Підприємство виконує комплекс взаємопов'язаних суспільних, економічних та соціальних
функцій, які випливають з розуміння взаємодії корпорації зі стейкхолдерами.
Тобто для відображення своєї корпоративної соціальної відповідальності
акціонерне товариство (АТ), що здійснює діяльність на міжнародному ринку:
- по відношенню до акціонерів, здійснює справедливу та добропорядну дивідендну
політику, в свою чергу, акціонери складають акціонерний капітал АТ;
- по відношенню до ділових партнерів та конкурентів – дотримання ділової етики,
участь у тендерах, в свою чергу, ділові партнери та конкуренти – будуть орієнтуватися на
довгострокову співпрацю та довгострокові контракти [3];
- по відношенню до працівників організації – безпека праці, стандартизовані робочі
місця, гідна оплата праці та, в свою чергу, працівники – дають право користуватися своєю
висококваліфікованою працею;
- по відношенню до споживачів – високий рівень якості продукції, сервісу,
дотримання екологічних стандартів, в свою чергу, споживачі - будуть забезпечувати
зростання рівня продажу продукції, лояльне відношення до торгової марки та
підприємства;
- по відношенню до кредиторів та інвесторів – сплата за користування ресурсами, в
свою чергу, кредитори будуть надавати право користуватися своїми фінансовими
ресурсами;
- по відношенню до місцевого населення – підприємство надає нові робочі місця,
дотримується екологічних норм, в свою чергу, місцеве населення – гарантує гарну
соціальну обстановку, лояльне відношення, та своєчасне забезпечення потреб
підприємства в працівниках [6, с. 88];
- по відношенню до органів влади – підприємство бере на себе зобов'язання
будувати певні об’єкти інфраструктури та забезпечувати місцеве населення робочими
місцями – в свою чергу, органи влади – надають право користуватися природними
ресурсами, сприятливий інвестиційний клімат [9];
по відношенню до профспілок – підприємство бере на себе зобов'язання
приймати участь та підтримувати соціальні проекти, займатися благодійною діяльністю, в
свою чергу, профспілки та некомерційні організації – гарантують соціальний захист та
оздоровлення працівників підприємства.
Сучасні соціальні програми в міжнародних бізнес-стратегіях охоплюють майже всі
сфери життя людини, на які може вплинути, або вже впливає діяльність компаній або
промислових підприємств. Ось найкращі із цих програм [7, с. 28].
1. Добросовісна ділова практика – це напрям соціальних програм компанії, який
має на меті сприяти ухваленню і розповсюдженню ділової практики між
постачальниками, бізнес-партнерами і клієнтами компанії.
2. Природоохоронна діяльність і ресурсозберігання – це напрям соціальних
програм компанії, який здійснюються за ініціативою компанії з метою скорочення дії на
навколишнє середовище (програми по економному споживанню природних ресурсів,
повторному використовуванню і утилізації відходів, запобіганню забрудненню
навколишнього середовища, організації екологічно безпечного виробничого процесу,
організації екологічно безпечних транспортних перевезень).
3. Розвиток місцевого суспільства - це напрям соціальних програм міжнародної
компанії, який здійснюється на добровільній основі і покликаний внести внесок у
розвиток місцевого суспільства (соціальні програми і акції підтримки соціально
незахищених верств населення, надання підтримки дитинству і юнацтву, підтримка
збереження і розвитку житлово-комунального господарства і об'єктів культурноісторичного значення, спонсорування місцевих культурних, освітніх і спортивних
організацій і заходів, підтримка соціально-значущих досліджень і кампаній, участь в
добродійних акціях).
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4. Розвиток персоналу – це напрям соціальних програм міжнародної компанії, який
проводиться в рамках стратегії розвитку персоналу, з метою залучення і утримання
талановитих співробітників, а саме: навчання і професійний розвиток, застосування
мотиваційних схем оплати праці, надання співробітникам соціального пакету, створення
умов для відпочинку і дозвілля, підтримка внутрішніх комунікацій в організації, участь
співробітників в ухваленні управлінських рішень.
5. Соціально відповідальне інвестування – інвестування, що полягає не тільки у
стягненні фінансових доходів, але і в реалізації соціальних цілей, звично шляхом
інвестування в компанії, діючі з дотриманням етичних норм.
6. Соціально відповідальна реструктуризація – це напрям соціальних програм
міжнародної компанії, який покликаний забезпечити проведення реструктуризації
соціально відповідальним чином, перш за все, на користь персоналу компанії.
Особливу увагу слід приділити розробці плану реалізації КСВ [7, с.26]. План
реалізації повинен містити конкретні заходи по досягненню встановлених цілей, розподіл
відповідальності за досягнення встановлених цілей для кожного підрозділу та рівня у
рамках організації, терміни реалізації зазначених заходів, ресурси, які необхідні для
досягнення встановлених цілей, порядок здійснення моніторингу та контролю реалізації
плану.
Початком впровадження та оцінки КСВ зацікавленими особами може бути
розроблення та затвердження кодексу міжнародної компанії у сфері корпоративної
соціальної відповідальності. Кодекс КСВ компанії має представляти собою загальне
керівництво для працівників та інших зацікавлених осіб стосовно поведінки міжнародної
компанії у відповідності з цінностями, місією та обов'язковими процедурами. Кодекс КСВ
компанії може бути внутрішнім положенням для працівників в процесі прийняття ними
відповідальних рішень.
Підвищенням довіри до діяльності міжнародного підприємства буде надання
результатів оцінки звіту зацікавленим сторонам. Наступним етапом впровадження КСВ є
аналіз та контроль з боку керівництва міжнародної компанії діяльності у сфері
корпоративної соціальної відповідальності. Головною метою такого контролю є
поліпшення діяльності та ефективності у цій сфері.
Результати контролю та аналізу з боку керівництва доцільно повідомляти
стейкхолдерам та зацікавленим сторонам компанії міжнародного профілю. Протягом
встановленого терміну компанія повинна реагувати на відгуки зацікавлених осіб та
надавати громадськості, як інформацію від зацікавлених осіб, так і звіт про кроки компанії
стосовно вирішення сформульованих проблем [3]. Зазначена інформація повинна стати
об’єктом аналізу та моніторингу.
Для об’єктивного аналізу діяльності у сфері корпоративної соціальної
відповідальності пропонуємо використовувати наступні показники:
- результати перевірок в сфері екологічної безпеки та охорони праці;
- дослідження реакції працівників та споживачів на КСВ в міжнародних стратегіях
бізнесу;
- результати оцінки етичної поведінки, менеджменту та іншої діяльності [8, с. 23];
- моніторинг дій за скаргами працівників, стейкхолдерів та інших зацікавлених
сторін;
- інформація громадського сприйняття корпорації, наприклад, публікації у ЗМІ та
електронних ресурсах [7, с.31];
- оцінка результатів конкретних дій стосовно корпоративної соціальної
відповідальності, як вдалих, так і невдалих;
- результати оцінки відповідності вимог кодексів контрольних показників на
підприємстві світовим стандартам соціальної відповідальності [11, с. 121].
На підприємстві необхідно впровадити моніторинг діяльності у сфері соціальної
відповідальності у терміни, визначені планом реалізації КСВ [1]. Процес моніторингу
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повинен включати показники у відповідності з обов'язками компанії по корпоративній
соціальній відповідальності та загальноприйняті показники по типу та характеру
діяльності підприємства, а також питання соціальної відповідальності, які виявились
проблемними для компанії або її зацікавлених сторін.
Висновки. Значення корпоративної відповідальності в діяльності підприємств
міжнародного бізнесу обумовлено і внутрішніми результатами (прибутки, нові ринки,
постійно зростаюча кількість клієнтів), а також зовнішніми результатами (ефективність
використання обмежених ресурсів, здоров'я націй та планети, зменшення невизначеності).
Професори І. Сазонець, Г. Беккер і послідовники їх наукових шкіл доводять, що соціальна
відповідальність транснаціональних корпорацій є одним із головних інструментів підходу
«економічного імперіалізму» при дослідженні суспільства, спираючись на декларовану
перевагу економічного методу над методами інших наук [9, 10].
Введення корпоративної соціальної відповідальності у діяльність міжнародних
компаній підприємств дозволяє залучатися до світової спільноти та надає переваги, які
вони вже мають [12, с. 49]. Перспективним для розуміння компаніями концепції КСВ є
виявлення ступеня усвідомлення економічного впливу соціальних проектів на стан справ
у фірмі. Корпоративна соціальна відповідальність є неминучою для українських бізнесструктур і в перспективі може стати ядром сучасного українського бізнесу, навколо якого
формується його образ та репутація на міжнародній арені.
Анотація
У статті проаналізовано теоретичні та прикладні проблеми, пов'язані з
формуванням моделей корпоративної соціальної відповідальності, особливо в
міжнародному менеджменті. На підставі аналізу літературних та статистичних джерел
сформульовано поняття корпоративної соціальної відповідальності. Окреслено етапи та
наведено рекомендації щодо впровадження моделей корпоративної соціальної
відповідальності в міжнародному менеджменті.
Ключові слова: Етичний бізнес, корпоративна соціальна відповідальність,
концепція, модель, прибутковість, ефективність, стейкхолдери, «економічний
імперіалізм».
Аннотация
В статье проанализированы теоретические и прикладные проблемы, связанные с
формированем моделей корпоративной социальной ответственности, особенно в
международном менеджменте. На основе анализа литературных и статистических
источников сформулировано понятие корпоративной социальной ответственности.
Обозначены этапы и приведены рекомендации по внедрению моделей корпоративной
социальной ответственности в международном менеджменте.
Ключевые слова: бизнес этикет, корпоративная социальная ответственность,
концепция, модель, прибыльность, эффективность, «экономический империализм».
Summary
The theoretical and applied problems related to forming of models of corporate
responsibility are analysed in the article, especially in an international management. On the basis
of analysis of statistical sources the concept of corporate social responsibility is set forth. The
stages are outlined and recommendations over are brought in relation to introduction of models
of corporate social responsibility in an international management.
Keywords: business ethics, corporate social responsibility, a concept model, profitability,
efficiency, "economic imperialism".
Список використаних джерел:
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Вівчарук О.М.

ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СТРУКТУРІ СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Аналіз сучасних умов ведення бізнесу показав, що
потужні гіганти на ринку значну увагу приділяють ефективній комунікаційній політиці,
яка побудована на виборі комунікаційних засобів та впровадженню комунікаційних
програм. На прикладі західного досвіду можна прослідкувати, що підприємства в яких
добре побудована система комунікацій, є більш ефективні в плані прибутку, утримання
постійних споживачів та здобуття нових, а також підвищення мотивації працівників та
зменшення плинності кадрів.
У свою чергу, для побудови ефективної комунікаційної політики на підприємстві
ресторанного господарства потрібно провести її діагностику, метою якої є визначення
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комунікаційного профілю підприємства та впровадження комунікаційних програм, що
виступатимуть складовою інноваційної системи менеджменту для підприємства.
Стан дослідження. Питаннями комунікаційної політики на підприємствах
ресторанного господарства займались як вітчизняні так і зарубіжні науковці, зокрема
Ф.Котлер, Р.Акша, Є.Крикавський, Г.Поченцов, Є.Ромат, С.Васильчак, Н.Воробйова та
інші. Однак особливості застосування комунікаційної політики підприємствами
ресторанного господарства потребує всебічного дослідження і теоретичного опрацювання.
Тому метою нашого дослідження є аналіз та вивчення ефекту впливу комунікаційної
політики на діяльність підприємства ресторанного господарства як структурної складової
системи менеджменту.
Результати
дослідження.
Ефективність
функціонування
підприємств
ресторанного бізнесу на ринку обумовлене багатьма факторами, які прямо або
опосередковано впливають на його діяльність та забезпечують досягнення чітких
ціленапрямлених цілей. Саме вдало побудована система менеджменту на підприємстві
ресторанного господарства сприятиме попередженню та зменшенню негативного пливу
зовнішніх факторів на його діяльність.
Менеджмент - це складна науково - практична система, яка спирається на наукові
методи і підходи, цільову, забезпечуючи, функціональну й управляючу підсистему, метою
якої є прийняття і реалізація управлінських рішень, що надають можливість підприємству
досягти конкурентних переваг, забезпечити ефективну роботу.
Ефективність менеджменту на підприємстві ресторанного господарства
визначається обґрунтованістю методології розв’язання проблем, тобто наукові підходи,
які відображають та характеризують аспекти менеджменту:
1) Системний підхід – це напрямок спеціального наукового пізнання і соціальної
практики, в основу якої покладено дослідження об’єктів як систем;
2) Комплексний підхід проявляється у тому, що в процесі менеджменту одночасно
враховуються технічні, екологічні, економічні, організаційні, соціальні, психологічні
аспекти. Цей підхід дозволяє розглянути проблему у різних розрізах і знайти найбільш
повне та оптимальне її розв’язання;
3)Інтеграційний підхід націлений на досягнення і посилення взаємозв’язку між:
різними підсистемами та компонентами системи менеджменту, стадіями життєвого циклу
об’єкта управляння, вертикальними рівнями управління, суб’єктами управління по
горизонталі;
4) Маркетинговий підхід орієнтує управляючу підсистему менеджменту на
споживача, відповідно до поставлених на підприємстві завдань. Цей підхід базується на
різнорівневій сегментації ринку, аналізі існуючих та прогнозуванні майбутніх потреб на
конкурентний вид послуги;
5) Функціональний підхід сприяє розгляду потреб як сукупності функцій. При
застосуванні цього підходу рух у системі менеджменту розглядається від протилежного, а
саме від потреб та вимог „виходу” до можливостей „входу „ системи;
6) Відтворювальний підхід орієнтований на постійне оновлення виробництва для
забезпечення конкретних потреб з меншими, порівняно з іншими підприємствами на
ринку, витратами на одиницю корисного ефекту;
7) Динамічний підхід дозволяє розглядати об’єкт управління в діалектичному
розвитку, у причинно-наслідкових зв’язках та взаємо підпорядкованості;
8) Процесний підхід управління є сумою взаємопов’язаних дій з маркетингу,
планування, обліку, контролю тощо;
9) Нормативний підхід полягає у встановленні нормативів управління по всіх
підсистемах системи менеджменту;
10) Кількісний підхід дозволяє за допомогою розрахунків, математичних і
статистичних методів, експертних оцінок перейти від якісних до кількісних;
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11) Адміністративний підхід характерний для процесу управління, що коригується
відповідно до спрогнозованого складу і вимог нормативних актів різного рівня;
12) Поведінковий підхід управління дозволяє врахувати соціально – психологічні
особливості життя як колективу підприємства ресторанного господарства, так і
споживачів його послуг, що сприяє підвищенню ефективності підприємства за рахунок
підвищення ефективності його трудових ресурсів;
13) Ситуаційний підхід дозволяє розглянути ситуації, за яких будуть реалізуватись
тактичні управлінські рішення [3, с. 22].
Визначені наукові підходи дозволяють побудувати структуру системи
менеджменту для підприємства ресторанного господарства (рис.1). Структура систему
менеджменту на підприємстві ресторанного господарства, яка подана на рисунку 1
виділяє маркетинг та маркетингові комунікації, як одну із складових інноваційних підходу
до побудови системи менеджменту У сучасному інформаційному просторі важливе місце
відводиться маркетинговим засобам інформування споживача про продукт, послуги,
якісні характеристики підприємства. А. Сухенько зазначає „Ми зрозуміли, що сьогодні
неможливо диференціюватися на основі якості продукції, скоріше ми повинні залежати
від комунікації та зв’язку зі споживачем ..... Інша проблема з якою ми стикаємось, - як
примусити споживачів почути наше повідомлення” [ 4, с.24-29].
Підсистема управління
Управління
Персоналом

Структура
управлінського
рішення

Підсистема
забезпечення:
1) Ресурсне
забезпечення;
2) Інформаційне
забезпечення;
3) Нормативноправове забезпечення

Аналіз та конроль
при прийнятті
рішення

Інноваційні методи
та підходи
менеджменту

Прогнозування
при прийнятті
рішення

Цільова підсистема:
1) Система
якості
продукту та послуг;
2) Система
організації
виробництва;
3) Система
нормативного
збереження ресурсів

Функціональна підсистема

Маркетинг
та маркетингові
комунікації

Планування

Облік
та контроль

Регулювання

Рис. 1. Структура системи менеджменту на підприємстві ресторанного господарства*
*-власна розробка автора.
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Комунікація – це процес передачі повідомлення, який передбачає наявність
складників: джерело (відправник), повідомлення, канал комунікації, отримувач. Комплекс
просування – це сукупність засобів, які компанія застосовує для комунікації зі
споживачами. До них належить: реклама, персональний продаж, стимулювання збуту,
зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг[2,с. 476 ].
Ключовим фактором ефективних маркетингових комунікацій є визначення мети,
має бути досягнуто, підготовок повідомлення, орієнтованого на певну цільову аудиторію,
планування каналів для ефективного просування повідомлення. Лише за таких умов
забезпечується ефективність комунікаційної політики підприємства ресторанного
господарства. Дослідження, проведені компанією TNS Ukraine свідчать, що найкраще
споживачам послуг підприємств ресторанного господарства сприймається телевізійна
реклама, реклама в газетах, у журналах, у місцях продажу та радіо реклама [5].
Зосередемо свою увагу на характеристиці кожного виду реклами, який найбільш
оптимально призводить до зацікавленості споживачів послугами підприємств
ресторанного бізнес [1]. Телебачення вважається ідеальним і найбільш широким
рекламним інструментом. Телевізійна реклама найбільш ефективна, оскільки вона передає
зорові образи – наочніше та найпереконливіші з усіх можливих. Безперечно, цей вид
реклами потребує багато коштів.
Зовнішній рекламі притаманні ціла низка переваг: широка охопленість, гнучкість,
відносна мінімальність витрат у розрахунку на одиницю контакту з потенційними
споживачами, висока ймовірність бути побаченою споживачем, а звідси – швидкість
реакції на зворотну рекламу. Слід зазначити, що вартість зовнішньої реклами залежить від
величини ринку, вартості виготовлення й установки, місця розташування. Аналіз носіїв
зовнішньої реклами дозволив виявити основні їхні типи: великоформатні щити, щити із
зображеннями, що змінюються, вивіски на зупинках, просторові конструкції та інші.
Преса – це один із основних каналів просування реклами, в якому вона
розміщується на сторінках газет та журналів. Позитивними рисами реклами в пресі є те,
що читачі мають можливість ретельніше вивчити зміст оголошення, яке переважно,
розраховане на певні категорії населення, відібрані на основі процесу сегментації ринку.
Недоліки реклами в пресі пов’язані із значними розривом у часі з моменту подання
оголошення до його публікації, а також високими цінами на рекламу в глянцевих
журналах. Крім того, споживачі часто ігнорують рекламу у пресі через значний її обсяг та
неможливості концентрування уваги на весь обсяг реклами.
Реклама на радіо також займає своє місце серед недійної реклами. Аналіз цього
каналу передачі інформації свідчить, що розцінки на рекламний час залежать від часу
доби, тривалості ролика та кількості передач в ефірі. Очевидним моментом ефективності
радіо реклами є її повторюваність, хоча розміщення реклам на радіо вимагає ретельного
планування.
Необхідно звернути особливу увагу на такий канал передачі інформації, як
Інтернет. Слід зауважити, що Інтернет виходить на перше місце серед інші засобів
інформації можливістю персонального спілкування з клієнтом завдяки таким унікальним
властивостям, як інтерактивність, ефект присутності, інформаційна насиченість,
можливість від слідкувати поведінку споживачів. Важливо також, що Інтернет забезпечує
зворотній зв’язок з потенційними клієнтами і, тим самим, дозволяє оперативно перевіряти
ідею нової продукції чи послуги без значних витрат на рекламу та прямі маркетингові
дослідження. Усе це свідчить про дійсно унікальні можливості цього каналу передачі
інформації.
Висновок. У сучасній економіці, що динамічно розвивається, зміни цінової
політики, випуск нової продукції та послуг та інших ознак відбувається достатньо
швидкими темпами, через це власники підприємств змушені шукати настільки ефективні
інструменти інноваційного менеджменту у роботі підприємств ресторанного
господарства, щоб утримати споживача, завоювати новий сегмент на ринку, розширити
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ринок пропонованих послуг, забезпечити економічну безпеку суб’єкта діяльності
забезпечуючи при цьому належний рівень конкурентоспроможності.
Анотація
У статті запропоновано структуру системи менеджменту на підприємстві
ресторанного господарства. Виокремлено та проаналізовано основні маркетингових
комунікацій, як складові структури системи менеджменту, що найбільш ефективно
забезпечують інноваційний розвиток підприємства ресторанного господарства.
Ключові слова: менеджмент, структура, інноваційний розвиток, маркетингова
комунікація, реклама.
Аннотация
В статье предложена структура системы менеджмента на предприятии
ресторанного хозяйства. Выделено и проанализировано основные маркетинговых
коммуникаций, как составные структуры системы менеджмента, что наиболее
эффективно обеспечивают инновационное развитие предприятия ресторанного хозяйства.
Ключевые слова: менеджмент, структура, инновационное развитие,
маркетинговая коммуникация, реклама.
Summary
In the article the structure of the management system is offered on the enterprise of
restaurant economy. It is distinguished and analysed basic marketing communications, as
component structures of the management system, that most effectively provide innovative
development of enterprise of restaurant economy.
Keywords:
management,
structure,
innovative
development,
marketing
communication, advertisement.
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Подолання економічної кризи, стабілізація економіки
України та забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства стає можливим на
основі подальшого поширення ринкових відносин в усіх сферах господарювання.
Ефективність діяльності вітчизняних підприємств цілком залежить від того, наскільки
швидко вони будуть пристосовуватися до сучасних вимог світового ринку та відповідати
умовам, що формуються сучасною науково-технічною революцією. Для реалізації
політики економічного зростання необхідно постійно й органічно поєднувати всі науковотехнічні перетворення з дією ринкового механізму, який повинен забезпечувати їх високу
результативність.
Головною умовою сталого економічного розвитку є посилення конкуренції між
усіма економічними суб'єктами. Конкуренція є тим визначальним моментом, в якому
міститься сутність ринкових перетворень, що сприяють швидким трансформаціям
внутрішніх структур господарських суб'єктів.
Конкуренція є ключовим інструментом ринкового механізму, дія якого може бути
представлена як процес встановлення цін на товари та послуги виробників, а сам процес
визначення цін виступає як процес визначення конкурентоздатності і є найбільш складною дією
в комерційній діяльності суб'єктів ринкового середовища.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У теорії та практиці ринкового
перетворення підприємницького середовища поширюються методики визначення рівня
конкурентоспроможності, що спираються на працях О.Г. Волощука [1], Н.В. Кічука [2], Р.С.
Чорного [3], А.Г. Ясько [4] та інших. Проте на сьогодні практично відсутні наукові розробки
методики комплексного оцінювання конкурентоспроможності, які б дозволяли оперативно,
достатньо об'єктивно й повно визначати ефективність конкурентних переваг для вітчизняних
підприємств, зокрема промислових підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і розробка
практичних рекомендацій щодо формування механізму управління конкурентоспроможністю
промислових підприємств.
Результати дослідження. Конкурентоспроможність підприємства – комплексне,
багатофакторне поняття. Несталість термінології пов’язана з наявністю багатьох нюансів
трактування цього поняття (конкурентна спроможність, конкурентний статус) або його
похідних і складових частин (конкурентоспроможність виробничого потенціалу, запас
конкурентоспроможності,
конкурентоспроможність
виробництва,
конкурентоспроможність технології тощо), а також різний рівень їх конкретизації.
У сучасній практиці конкурентоспроможність розглядається у двох аспектах:
конкурентоспроможність товару та конкурентоспроможність підприємства. Більшість
учених, що займаються вивченням даної проблематики, ототожнюють поняття
конкурентоспроможності
підприємства
і
продукції.
Конкурентоспроможність
підприємства знаходиться у прямій залежності від конкурентоспроможності продукції, і
для кількісної оцінки кожного з названих показників можуть використовуватись спільні
критерії.
Конкурентоспроможність підприємства є значно ширшим і багаторівневим поняттям.
Конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції відносно інших
підприємств, конкурентів у накопиченні та використанні виробничого потенціалу певної
спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і
знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результатах показників, як якість
продукції, прибутковість, використання інновацій у виробництві.
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Найважливішими факторами, які впливають на конкурентоспроможність підприємства,
є якість задоволення споживчого попиту, ефективність господарської системи, ресурсний
потенціал, наявність капіталу, необхідної сировинної бази, розвинутої інфраструктури,
впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, зростання обсягів виробництва та
місткості ринку, вдосконалення системи діючих на підприємстві стимулів до праці тощо.
Значною мірою вона залежить від позицій конкуруючих підприємств.
На сьогодні відсутня загальноприйнята методика визначення та оцінки
конкурентоспроможності підприємств. Усі проаналізовані методики мають свої переваги та
недоліки і дуже часто не забезпечують оцінки на всіх рівнях діяльності підприємства.
Ураховуючи одночасний вплив на діяльність підприємства факторів зовнішнього та
внутрішнього
середовища,
а
також
спираючись
на
визначення
категорій
конкурентоспроможності товару та підприємства, виділено три групи показників, необхідних
для
аналізу
та
визначення
рівня
конкурентоспроможності
підприємства:
конкурентоспроможність товару, що відображає ступінь його відповідності конкретній
потребі та витратам споживача; ринкова активність, що характеризує поведінку
підприємства в змінних умовах зовнішньої середи; фінансовий стан, що показує
наявність та ефективність використання ресурсів підприємства.
Кожна з груп ураховує ряд показників, які описують фактори як дієві сили
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Значення системи показників
обумовлено тим, що кожний із них характеризує ту чи іншу сторону діяльності
підприємства. Високий рівень показників є гарантією високого рівня
конкурентоспроможності підприємства.
Сучасні промислові ринки працюють за умов жорсткої конкуренції. Дослідженню
рівня її інтенсивності, сил та ринкових чинників, що мають найбільший вплив,
перспективам конкуренції присвячена велика кількість наукових досліджень, але не
вирішеною частиною проблеми залишається дослідження конкурентних переваг.
Обов'язковим етапом дослідження конкуренції є накопичення та аналіз інформації,
яка у кінцевому підсумку буде покладена в основу управлінських рішень щодо вибору
альтернативного варіанту найбільш конкурентної стратегії. Тому повнота та якість зібраної
інформації значною мірою програмують ефективність проведеного аналізу. Для аналізу
конкурентного середовища на ринку промислової продукції необхідним є визначення
ринкової частки та темпу її приросту обраної сукупності промислових підприємств. За
цими показниками виявляється можливою оцінка розподілу ринкових сил основних
підприємств конкурентів та зміна ринкових часток відповідно.
Розрахунок
інтегрального
показника
конкурентоспроможності
товару,
розглядається
здобувачем
як
один
із
основних
факторів
впливу
на
конкурентоспроможність
промислового
підприємства.
Інтегральний
показник
конкурентоспроможності товару показує ступінь його привабливості для покупця.
Середній показник конкурентоспроможності товару розраховується як сума
добутків інтегральних показників конкурентоспроможності виробів до зразка кожного
виду порівняння та коефіцієнтів вагомості зразка за часткою промислової продукції
відповідного підприємства у загальному обсязі ринку.
З усіх існуючих на теперішній час базових стратегій, які дозволяють промисловому
підприємству не тільки утримати позиції в період економічної кризи, а також збільшити
свою частку на ринку, є стратегія диференціації продукції, спрямована на виготовлення
особливої продукції, яка є модифікацією стандартного виробу.
Для успішної реалізації даної стратегії промислове підприємство досконально
вивчає потреби та поведінку споживачів, для визначення їх цінностей та готовності
платити за товар. З урахуванням отриманих результатів промислове підприємство надає
своїй продукції одну або декілька відмінних характеристик: визначених особливостей
самого товару; наявність індивідуальних рис продукту, що відносяться до його якості,
дизайну та умов продажу товару; надання додаткових послуг; реклами товарів і фірм;
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різноманітності пропонованого асортименту. Застосування стратегії диференціації однак,
неможливо без вирішення найгострішої для промислових підприємств проблеми –
наявності необхідної сировинної бази.
Найбільш ефективною мірою має стати створення кластерної структури з метою
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, підтримки та
покращення стану сировинної бази, розвитку підприємств супутніх галузей,
інфраструктури регіону та країни в цілому.
Структура кластера повинна складатися із центру управління кластером, що
формується представниками апаратів управління підприємств-учасників кластеру та
займається об'єднанням та координацією зусиль учасників кластера з виробництва,
торгівлі, послуг; спеціалізованого маркетингового центру для здійснення оцінки
конкурентів, аналізу кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, розробки
прогнозів продажів, надання допомоги підприємствам.
Крім того, мається можливість створення в складі кластерної структури
спеціалізованого інвестиційного фонду, за рахунок якого можливими стануть: підтримка
постачальників сировинних ресурсів, покращення інфраструктури, запровадження
інновацій, співпраця з науково-дослідними установами і, як наслідок, розвиток та
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.
Запропонований комплекс заходів дозволить промисловим підприємствам
підвищити свій економічний потенціал, збільшити їх прибутковість та капіталізацію,
активно запроваджувати інновації у виробництво, підвищити конкурентоспроможність
галузі та окремого підприємства у складі кластера.
Стійкість конкурентних систем до зовнішнього впливу складається з таких частин.
Перша частина – стійкість промислового підприємства до збереження конкурентних
позицій, друга частина – стійкість промислового підприємства до посилення конкурентних
позицій. Перша частина конкурентної стійкості забезпечується протидією впливу з боку
конкурентного оточення, що прагне нав’язувати підприємству свої ділові інтереси, друга
частина забезпечується впливом даного підприємства на своє конкурентне оточення для
нав’язування йому власних ділових інтересів.
Така подвійність частин характерна для конкурентних систем у сфері товарного
обігу, які прагнуть досягти динамічні конкурентні переваги. Тому проведене дослідження
дає підстави для висновку, про динамічну конкурентну стійкість промислових підприємств
як про найбільш раціональний спосіб співвідношення даних підприємств зі своїм зовнішнім
оточенням.
Різниця в силі впливу на того чи іншого суб’єкта господарської діяльності у сфері
товарного обігу факторів, які обмежують можливості його конкурентного позиціювання,
обумовлює особливості пріоритетів реагувати на кожний вищенаведений фактор, що
сприяє забезпеченню конкурентної стійкості позицій промислового підприємства.
Конкурентна стійкість буде більш високою, якщо виявиться можливість не тільки
прогнозувати поведінку споживачів та динаміку їхніх переваг, але й моделювати їх за
рахунок зниження цін, кращих умов кредитування, дисконтних програм.
Висновки. 1. У статті здійснено класифікацію факторів, які впливають на
конкурентоспроможність, що дозволяє розглядати конкурентоспроможність промислового
підприємства з позицій якості задоволення споживчого попиту, ефективності
господарювання та ресурсного потенціалу.
2. Визначені основні складові забезпечення конкурентоспроможності промислового
підприємства, до яких відносяться конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан та
ринкова активність підприємства, які в сукупності суттєво впливають на формування
конкурентного статусу підприємства на ринку та забезпечують його прибутковість та
капіталізацію.
3. Розроблено пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності промислових
підприємств на основі проведення вертикальної інтеграції, а саме – створення кластерної
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структури, що надасть можливість підтримки постачальників сировинних ресурсів,
налагодження інфраструктури галузі, підвищення економічного потенціалу підприємств,
збільшення зайнятості в регіоні, активного запровадження інновацій і, як наслідок,
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.
Анотація
У статті обґрунтовано теоретичні засади і розроблені практичні рекомендації щодо
формування механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств.
Ключові слова: механізм, управління, конкурентоспроможність, промисловість,
ефективність, конкуренція.
Аннотация
В статье обоснованы теоретические основы и разработаны практические
рекомендации по формированию механизма управления конкурентоспособностью
промышленных предприятий.
Ключевые
слова:
механизм,
управление,
конкурентоспособность,
промышленность, эффективность, конкуренция.
Summary
The theoretical bases and practical recommendations on formation of the mechanism of
management by competitiveness of the industrial enterprises are developed.
Key words: mechanism, management, competitiveness, industry, efficiency, competition.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. У більшості сучасних вітчизняних наукових публікацій
зазначений перехід економіки України до нового етапу розвитку. Основна проблема
підприємств полягає в підвищенні ефективності функціонування, досягненні
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, формуванні стратегічних
програм і їх реалізації.
Водночас, слід зазначити актуальність проблеми світової інтеграції галузей
економіки України, що значною мірою стосується й галузі машинобудування. Світові
стандарти та вимоги до якості продукції потребують орієнтації системи управління
підприємством на досягнення стратегічних цілей. На сучасному етапі, нажаль, лише
протекціоністська політика держави забезпечує вітчизняним підприємствам можливість
витримати конкуренцію з іноземними виробниками. Інтеграція до світових ринків не
дозволить і далі використовувати такі заходи щодо захисту вітчизняних підприємств. У
підсумку багато вітчизняних підприємств будуть приречені на програш у конкурентній
боротьбі. Отже нові стандарти якості продукції потребують нових підходів в управлінні
підприємствами.
Метою публікації є визначення особливостей і формування основних принципів
програмно-цільового управління на сучасному етапі.
Результати дослідження. В якості одного з найбільш раціональних рішень
сучасних проблем формування ефективної системи управління машинобудівним
підприємством бачиться перехід до використання його сучасних та ефективних систем [1].
У зв'язку з цим, в наукових дискусіях все частіше згадуючи системи планування ресурсів
підприємства, метод збалансованих показників, бюджетування ті ін. Незважаючи на появу
нових методів і механізмів управління підприємствами, застосування вже достатньо
відомих методів: балансового, матричного і т.п., сьогодні відбувається по-новому, з
урахуванням специфіки побудови ринкової економіки. Одним з відомих методів
управління є програмно-цільовий метод. Як метод управління він з'явився у Радянському
союзі вперше в 70-х роках минулого століття, спочатку його використовували лише для
управління технічним прогресом, для розробки та виготовлення нових виробів. Але
незабаром програмно-цільове управління одержало широке поширення на мікро-і
макрорівнях економіки. У зв'язку з погіршенням економічної ситуації, в Україні
програмно-цільове управління практично перестало застосовуватися, оскільки планування
на перспективу стало практично неможливим.
Слід зазначити, що в останні часи певні приклади використання цього методу знов
з’являються, та особливо перспективним є використання даного методу в стратегічному
менеджменті [2]. Програмно-цільове управління має значний потенціал застосування,
який можна використовувати в сучасних умовах розвитку підприємств машинобудівної
галузі. Цей метод при застосуванні його в стратегічному управлінні, як ніякі інші дозволяє
знизити комерційні ризики, що виникають у динамічному зовнішньому середовищі.
Цільова комплексна програма встановлює етапи, порядок та механізми управління
процесом послідовного досягнення цілей. При цьому програма розвитку підприємства не
зводиться до простого переліку заходів, а являє собою систему взаємопов'язаних заходів,
що, орієнтуючись на особливі закономірності розвитку зовнішнього середовища, викликає
ефект синергії.
Програмно-цільове управління має бути реалізовано поетапно: виявляються і
аналізуються проблеми, формується дерево цілей, розробляється відповідна програма,
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створюється механізм її реалізації, проектується система подальшого моніторингу
виконання програми, проводиться її оцінка і корегування після здійснення моніторингу.
На наш погляд, здійснення програмно-цільового управління в підприємствах
машинобудівної галузі може бути здійснено у ряд етапів.
Перший етап – виявлення проблем і обґрунтування їх актуальності. На даному
етапі повинна бути з’ясована сутність проблемної ситуації, сформульовані в загальному
вигляді проблеми, на розв'язання яких спрямована відповідна програма. Основними
завданнями цього етапу будуть – обґрунтування характеру проблеми не тільки в момент
дослідження, але і в осяжній перспективі; оцінка ступеня її впливу на виробництво,
соціальну сферу, екологію і т.д. Одержувані на даному етапі кількісні характеристики
можуть служити основою для оцінки ефективності програми за допомогою зіставлення
витрат на її розробку і реалізацію з тим ефектом, який може бути досягнутий при її
здійсненні, або відповідних втрат в іншому випадку.
Особливостями цього етапу будуть застосування сучасних методів аналізу: SWOTаналіз, GAP-аналіз, аналіз ресурсів, аналіз механізму управління, комплексний аналіз
внутрішнього і зовнішнього середовища організації і т.п.;ранжування проблем за
пріоритетністю для організації, ресурсозабезпечення при їх вирішенні. Слід також
усвідомити труднощі виконання, тимчасові витрати, значущість виявлених проблем і їх
вирішення для підтримання або збільшення конкурентоспроможності підприємства,
визначити специфіку стратегічних проблем та оптимальні шляхи і витрати для вирішення
виявлених проблем.
Другий етап – визначення мети програми. За результатами попереднього етапу
повинна бути сформульована генеральна мета програми. Під метою програми розуміється
кількісний або якісний результат, який необхідно досягти до певного моменту часу.
Визначення мети необхідно для контролю реалізації програми, кількісної та якісної оцінки
ступеня її реалізації.
Цілі мають бути сформульовані таким чином, щоб можна було чітко контролювати
хід їх реалізації;мати конкретну результативність, виражену в ясних, зрозумілих і
досяжних індикаторах;бути збалансовані і кореспондуватися з поточними цілями
організації; бути орієнтовані і адаптовані до розвитку зовнішнього середовища.
Третій етап – декомпозиція мети програми. На цьому етапі здійснюється побудова
дерева цілей. Принципи системного аналізу дозволяють розгорнути кінцеву мету
програми в ієрархічну систему цілей.
На цьому етапі повинні бути реалізовані такі завдання як формування системного
характеру генеральної мети програми; забезпечення послідовності декомпозиції
мети;перехід від загального опису до конкретизації; забезпечення підпорядкованості
цілей.
Четвертий етап – розробка варіантів програми. Певною мірою імовірнісний
характер економічних і соціальних процесів, науково-технічного прогресу, а також
альтернативний характер виділення об'єкту програми обумовлюють необхідність
багатоваріантного підходу до розробки системи заходів будь-якої програми. При цьому
варіанти повинні відрізнятися не тільки кількісними значеннями за окремими
параметрами, а й концептуально.
Особливість даного етапу в тому, що програма повинна володіти широким набором
властивостей, у тому числі цілісністю, що сприяє підвищенню ефективності планової
управлінської діяльності в підприємстві, що забезпечує повноту дій, необхідну для
досягнення поставлених цілей та узгодженість зв'язків між ними; актуальністю –
орієнтацією програми на вирішення найбільш значущих проблем розвитку підприємства;
прогнозованістю – властивістю програми відображати в своїх цілях і плановані дії не
тільки найближчі, але і перспективні вимоги розвитку підприємства; раціональністю –
визначенням у програмі таких цілей і засобів їх досягнення, які, для даного комплексу
розв'язуваних проблем і наявності ресурсів дозволять отримати максимально корисний
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результат; реалістичністю – забезпечення відповідності між бажаним і можливим за
наявності обмежень в ресурсах на реалізацію програмних заходів; контрольованість –
визначення кінцевих і проміжних це-лий, очікуваних результатів, що забезпечують
доступний спосіб перевірки реально отриманих результатів на їх відповідність цілям.
П’ятий етап – вибір варіанту реалізації програми і формування комплексу заходів
її здійснення. Багатоваріантний підхід до розробки системи заходів програми обумовлює
необхідність вибору найкращого, найефективнішого шляху досягнення цілей програми.
Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості програми, повніше реалізувати
можливості програмно-цільового методу планування та управління.
Особливостями цього етапу є обов'язкова персональна відповідальність за
виконувані заходи; своєчасність проведення заходів;недоліки ресурсного забезпечення
заходів програми;оптимальність структури заходів за напрямками реалізації
програми;векторна спрямованість процесу виконання заходів на досягнення індикаторів
цілей;проміжні етапи результативності та індикатори заходів для полегшення моніторингу
і контролінгу виконання заходів і програми в цілому.
Шостий етап – контроль за реалізацією програми. На даному етапі програмноцільового управління проводиться збирання, облік та аналіз всієї інформації, що
стосується результатів виконання програмних заходів. При цьому контролюються не
тільки тимчасові характеристики заходів, їх виконання у встановлені терміни, але й інші
показники.
На цьому етапі повинні бути вирішені наступні завдання: створення системи
моніторингу та контролінгу заходів програми;розробка механізму оцінки окремих заходів
і програми в цілому;впровадження вхідного контролю на перших етапах формування
цілей, формулювання проблем, розроблення заходів і програм;необхідність убудованості
системи стратегічного контролінгу в процес поточного управлінського контролю.
Сьомий етап – коригування заходів для досягнення запланованих результатів. Цей
етап необхідний, якщо відбувається відхилення фактичних результатів виконання заходів
програми від запланованих.
Основними завданнями цього етапу є моніторинг інформації, отриманої на
попередніх етапах;пошук і дослідження причин, що призвели до відхилень від очікуваних
результатів;розробка комплексу заходів, необхідних для усунення цих причин і ліквідації
наслідків такого відхилення;пошук шляхів ліквідації відставання від графіка виконання
заходів підприємств;пошук можливих варіантів додаткового ресурсного забезпечення
програмних заходів.
Використання програмно-цільового управління ефективно не тільки в
стратегічному управлінні, але і в багатьох інших випадках, зокрема, коли потрібно
прискорити вирішення таких проблем, як впровадження нових технологій, створення
нових товарів або послуг, реінжиніринг бізнесу. Доцільно застосовувати даний метод
також у випадку, якщо виконання конкретного завдання пов'язане з цільовим розподілом
ресурсів, із створенням нових підрозділів або робочих груп.
Ефективність програмно-цільового управління на сучасному етапі розвитку
економіки
визначається:ефектом
цілісності
програм
розвитку підприємства,
забезпеченістю взаємозв'язків цілей, завдань і заходів;правильно обраними індикаторами
стратегічної програми розвитку, націленої на максимально можливий корисний
ефект;чутливістю комплексу різних систем, що взаємодіють при застосуванні програмноцільового управління, що дозволяє управлінському персоналу мати достатньо часу для
прийняття рішення в разі збою реалізації програмних заходів;чіткою орієнтацією
організації на кінцевий результат, що допомагає швидше знаходити рішення складних
проблем розвитку, максимально мобілізувати наявні резерви;комплексним аналізом самої
організації і його зовнішнього середовища;полегшенням прийняття управлінських рішень,
заснованому на використанні спеціальних методів збору і акумулювання
інформації;координацією і комунікацією всіх процесів життєдіяльності підприємства,
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орієнтованих на стратегічні цілі;мобільністю в перестроюванні (реформуванні,
модернізації) процесів розвитку підприємства;можливістю передбачення змін середовища
та прогнозування процесів зміни на підприємстві;полегшенням постановки стратегічних
цілей і ключових завдань розвитку підприємства;ефективним вирішенням ключових
завдань в стислі терміни;звільненням керівників вищого рівня від вирішення оперативних
завдань, для подальшого використання їх знань і досвіду в інноваційному розвитку
організації.
Незважаючи на всі переваги, застосування програмно-цільового управління
пов'язане з рядом труднощів. Це стосується, по-перше, визначення цілей і завдань. Тут
можливі помилки через те, що кінцеві цілі здаються очевидними. По-друге,
ускладнюється проблема збалансованості і пропорційності заходів програми. Програми
зазвичай охоплюють не всі сторони розвитку організації, а її окремі підрозділи. Тому при
програмно-цільовому управлінні особливо важливо збалансувати розвиток організації в
цілому. І по-третє, відбувається ускладнення системи управління. Крім усього іншого, для
реалізації програмно-цільового управління зазвичай створюється громіздка система
документів, і буває, що в ході роботи втрачається почуття міри і сама система цільового
управління і його інформаційного обслуговування стає настільки громіздкою, що втрачає
свої очевидні переваги.
В даний час використання програмно-цільового управління на вітчизняних
підприємствах широко не поширене. Основна причина цього полягає в тому, що
впровадження в підприємства програмно-цільового управління пов'язано з високими
фінансовими та трудовими витратами.
Висновки. Програмно-цільовий підхід – це сучасний і, безумовно,
високоефективний метод управління розвитком підприємства. У нинішніх економічних
умовах, що вимагають від підприємства повної мобілізації всіх наявних у розпорядженні
ресурсів, програмно-цільове управління дозволяє надійно домагатися вирішення
поставлених завдань і досягнення цілей. Важливим позитивним моментом впровадження
цього методу в практику управління підприємствами машинобудівної галузі є те, що
більшість з них в тій чи іншій мірі використовують деякі елементи програмно-цільового
управління, що складають основу стратегічного управління, бюджетування, контролінгу
та інших напрямів менеджменту.
Анотація
В статті розглянуті особливості реалізації принципів програмно-цільового
планування в управлінні машинобудівними підприємствами. Сформовано поетапний
підхід до розробки і реалізації цільової програми управління підприємством, розглянуті
особливості і завдання кожного з етапів.
Ключові слова: програмно-цільове управління, етапи програмно-цільового
управління, завдання етапів управління, особливості програмно-цільового управління,
машинобудівні підприємства.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности реализации принципов программно –целевого
планирования в управлении машиностроительными предприятиями. Сформирован
поэтапный подход к разработке и реализации целевой программы управления
предприятием, рассмотрены особенности и задачи каждого из этапов.
Ключевые слова: программно-целевое управление, этапы программно-целевого
управления, задачи этапов управления, особенности программно-целевого управления,
машиностроительные предприятия
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Summary
This article describes the characteristics of the implementation of the principles of
program-target planning in the management of the machine-building enterprises. A phased
approach to the development and implementation of enterprise management program, the
features and objectives of each of the stages.
Keywords: software-targeted management, program management of phases, tasks,
milestones, especially management of programme-and performance-based management,
machine-building enterprises
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Семенчук І.М., Анисенко О.В.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Постановка проблеми. Сучасний стан національної економіки характеризується
постійним розвитком процесів глобалізації під неослабним впливом кризових явищ.
Фінансово-економічні кризи вносять істотні корективи у поточну ринкову ситуацію,
модифікують конкурентний процес, цілі та поведінку його учасників. У таких умовах
діяльність суб'єктів господарювання характеризуються різновекторною невизначеністю,
ризикованістю, які перешкоджають підприємствам в досягненні поставленої мети та
провокують
появу
небезпечної
тенденції
руйнації
досягнутого
ними
конкурентоспроможного статусу. Гарантією збереження рівня конкурентоспроможності
підприємства (КСП) є його стійкі конкурентні переваги. Слід відзначити, що визначальна
роль
у
формуванні
конкурентної
переваги
належить
управлінню
конкурентоспроможністю підприємства.
Практичний розвиток управління КСП перебуває на початкових етапах [1],
продовжує існувати суперечливість щодо його функції та методів. Основним фактором,
який знижує ефективність управління конкурентоспроможністю підприємства, визнано не
стільки неприйняття його ролі, скільки недосконале використання його в загальній
системі менеджменту підприємства. Як наслідок, поширеними сучасними методами
конкурентної боротьби, залишаються для більшості підприємств України [1] традиційні
важелі (підробка продукції конкурентів, прямий обман споживачів, махінації зі звітністю
фірми з метою приховати прибуток від оподаткування тощо). Це пояснюється сам перед
відсутністю практичних навичок та теоретичних знань у керівників вітчизняних
підприємств з мистецтва управління КСП в кризових умовах, а саме: вміння
прогнозування змін, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищах,
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виявлення та аналіз факторів впливу на конкурентні позиції підприємства, розроблення
системи забезпечення конкурентоспроможності та ін. З цього випливає, що загальний
менеджмент нині не вирішує цих актуальних проблем, а проведені нами дослідження
дозволяють акцентувати увагу на необхідності вироблення нової парадигми управління
конкурентоспроможністю, яка враховуватиме умови кризи чи кризових тенденцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Витоки теорії управління
конкурентоспроможністю підприємства сформовані в рамках теорії конкуренції вченихекономістів: Дж. М. Кейнса [2], М. Кондратьєва [2], Й. Шумпетера [2] та ін.
Фундаментальні дослідження теорії конкурентних переваг організації і способи
забезпечення конкурентоспроможність та управління нею досліджено вченими З. А.
Айвазян [2], Н.В. Білошкурською [6], Л.С. Зеленцовою [7], Ж. Л. Крисько [8], А.О.
Мельник [9] та ін. Внутрішні можливості підприємства, його конкурентний потенціал,
ґрунтовно викладені у відомих дослідженнях А. Воронкова, І. Должанського, Ю. Іванова,
Н.А. Йохана, М. Портера,
Р. Фатхутдінова [10, 11, 12, 13 та ін.].
Розгляд та аналіз теоретичних розробок учених-економістів дозволяє стверджувати,
що основним напрямом підвищення конкурентоспроможності підприємства є оптимальне
використання його конкурентних переваг.
Але незважаючи на значний науковий доробок вчених, питання управління
конкурентоспроможністю підприємства, зазвичай, не пов'язуються з кризовими
тенденціями.
Власне, реалії сьогодення вказують на необхідність переосмислення методологічної
основи управління конкурентоспроможністю підприємства, як інструменту забезпечення
контрольованості кризових ситуацій, з метою утримання сталих конкурентних переваг на
ринку.
Мета статті полягає в узагальнені та поглиблені теоретико-методичних аспектів
управління конкурентоспроможністю підприємства у кризових ситуаціях.
Результати дослідження. Формування конкурентоспроможності – це складний
процес, який передбачає пошук, реалізацію, утримання та надбання нових конкурентних
переваг підприємства. Конкурентні переваги – це сукупність факторів успіху, які
забезпечують підприємству конкурентний статус на ринку в довгостроковій перспективі.
Тому не випадково однією з головних проблем на сьогоднішній день щодо
конкурентоспроможності підприємства є можливість утримувати ним конкурентні
переваги. Звернемо увагу, що конкурентні переваги не є довготривалими, і утримуються
вони тільки за умови постійного вдосконалення та модернізації всіх сфер господарського
процесу, який ускладнюється в кризових умовах та гальмує впровадження інновацій
(рис.1).

Рис.1.Місце України за науково-інноваційними показниками (в порівнянні з
країнами ЄС), 2008-2009:
UA – Україна, RS- Росія, TR - Туреччина, BG- Болгарія, RO- Румунія, PL- Польща,
HU- Угорщина, PT- Португалія, EU- середнє значення для країн ЄС, IS- Іспанія, FRФранція, DE- Німеччина, FI- Фінляндія, SE- Швеція [14, с. 6].
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В результаті цього підприємство може втратити лідерство на ринку, і скоротиться
попит на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання
заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з виплатою заробітної
плати працівникам, втрати прибутку на вкладений капітал, неплатоспроможність та
банкрутство підприємства та ін. Кількість таких підприємств в кризових умовах невпинно
зростає, що підтверджується інформацією Державного департаменту з питань банкрутства
впродовж фінансово-економічної кризи 2008-2010 років [15] (табл.1).
Таблиця 1
Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств за областями
України, за період фінансово-економічної кризи 2008-2010 р. р.,%
Регіон
2008 рік
2009 рік
2010 рік
Україна
39,8
47,2
43,6
АР Крим
36,2
44,3
44,8
Вінницька
37
46,3
41,3
Волинська
41,2
53,5
47,4
Дніпропетровська
38,4
51,4
45,4
Донецька
32,5
45,2
42,1
Житомирська
34,6
46,7
44,3
Закарпатська
25
28,7
30,2
Запорізька
36,6
49,8
45,4
Івано-Франківська
30,3
41,7
40,2
Київська
33,9
45
42,4
Кіровоградська
33
41,7
44
Луганська
36,7
49,5
48,2
Львівська
34,9
46,6
46,1
м. Київ
34,1
45,1
42,5
м. Севастополь
36,1
41,6
47,8
Миколаївська
33,5
45,6
44,5
Одеська
34
45,9
43
Полтавська
32,7
42,8
44,4
Рівненська
32,1
45,3
44
Сумська
37,5
45,4
43,2
Тернопільська
35,1
40,6
41,9
Харківська
38,8
48,3
46,6
Херсонська
36,1
45,5
46,5
Хмельницька
30,8
39,7
37,8
Черкаська
34,5
42
41,3
Чернівецька
35,4
44,4
42
Чернігівська
36,1
47,2
46,8
Звертаємо увагу, що аналіз фінансово-економічної кризи 2008-2010 р.р., свідчить,
що серед низки чинників виникнення кризи головним є неефективність управлінських
рішень в контексті розробки та реалізації антикризових заходів, в результаті чого
розбалансовується діяльність підприємства та обмежує можливості керівництва
факторами впливу на фінансово-економічні відносини підприємства та ін.
Це вказує на необхідність вироблення і реалізацію комплексу управлінських
рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення негативного результату і
мінімізації можливих втрат у випадку неминучості кризових ситуацій. Такий комплекс
рішень в повній мірі забезпечується функціями управління КСП. При цьому відзначимо,
що управління конкурентоспроможністю підприємства в кризових умовах – це
управління, спрямоване на формування, розвиток і реалізацію конкурентних переваг і
№1 (30) 2013

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

Науково-виробничий журнал

245

УПРАВЛІННЯ

-

-

-

-

забезпечення життєздатності підприємства, в якому передбачено небезпеку кризи, аналіз її
симптомів, заходи щодо зниження негативних наслідків кризи і використання її факторів
для наступного розвитку. Реалізацію такого завдання забезпечують специфічні функції
управління КСП, серед яких пріоритетне місце належить моніторингу фінансових
показників діяльності підприємств, який передбачає спостереження за станом,
параметрами та характеристиками діяльності підприємства з метою формування
інформаційної бази для прийняття відповідних управлінських рішень.
Саме моніторинг формує необхідну основу для раннього виявлення керівництвом
виникаючих в діяльності підприємства диспропорцій і тенденцій економічних процесів,
що дозволяє забезпечити стабільність підприємства, як передумову його
конкурентоспроможності.
Сучасний стан моніторингу підприємства знаходиться на достатньо низькому рівні і
потребує удосконалення у напрямку його розвитку як складової функції менеджменту –
поточного контролювання та засобу фінансової діагностики.
Моніторинг фінансових показників діяльності підприємства як цілісна система,
основана на постійному спостереженні за рівнем і динамікою критеріїв, які є мірилом
оцінки діяльності підприємства, за його допомогою можна визначити відповідність
звітності заздалегідь установленим нормам, правилам, показникам.
Вибір напрямків моніторингу є індивідуальним для кожного підприємства, але
обов’язковими з них є:
спостереження за об'єктивністю відображення стану підприємства в фінансовій
звітності та за затвердженими типовими формами звітності. Виявлені при цьому недоліки,
неточності, помилки надалі діагностуються значною мірою за рівнем впливу на показники
фінансової звітності;
оцінювання інформації, яка не передбачена звітними формами, наприклад події,
що відбулися після дати складання звітності, які можуть суттєво вплинути на подальше
становище підприємства, поставити під загрозу його діяльність;
спостереження за обліком дійсних витрат, реальних надходжень і витрат, що
передбачаються. Аналізуючи фінансову звітність необхідно установити, чи створено
резерв сумнівних боргів, що передбачаються на майбутній період, а також на незавершену
безнадійну судову справу тощо;
спостереження за належністю показників до звітного періоду, що аналізується.
На деяких підприємствах відносять до звітного періоду реалізацію продукції, яка
відбулася на початку наступного звітного періоду, або, навпаки, незареєстровані
заборгованості поточного року переносять на наступний рік. Подібні дії викривляють
реальне фінансове становище.
Звернемо увагу, що результати моніторингу не завжди дозволяють робити об’єктивні
висновки, оскільки він тільки орієнтує користувача інформації на достовірну оцінку
фінансового стану підприємства й визначення його вузьких місць.
При цьому завданням моніторингу фінансових показників діяльності підприємства за
кожним напрямком своєї діяльності є: ідентифікація та визначення основних параметрів
економічних показників та індикаторів, що характеризують ефективність діяльності
підприємства, обґрунтування їх характерних закономірностей і взаємозв’язків;
прогнозування розвитку підприємства.
За результатами моніторингу створюється аналітична база для оперативного
інформаційно-аналітичного забезпечення процесів управління, що дозволяє своєчасно
інформувати про тенденції змін в діяльності підприємств. Така інформація майже усуває
розбіжності між інформаційними потребами та можливостями діючих систем
інформаційної підтримки рішень.
Власне моніторинг сприятиме реалізації головної мети
управління КСП забезпечення превентивності в діяльності підприємства, тобто випереджувальне
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реагування на найменші відхилення поточної діяльності від планових кількісних
критеріїв, що можуть виникати на підприємстві.
Висновки. Фінансово-економічна криза для підприємств є серйозною соціальноекономічна проблемою. Сучасний менеджмент підприємства не здатний запобігти
виникненню криз, хоча може істотно впливати на їх перебіг і знижувати збитки від них,
активізуючи моніторинг фінансових показників діяльності підприємства, який
розглядається як самостійний вид професійної діяльності формуючий інформаційну базу
для оперативної діагностики, яка своєчасно сигналізує про існуючі фінансові ризики та
негативні тенденції зміни в платоспроможності підприємств, їх інвестиційну
привабливість.
Антотація
У статті висвітлюється особливості, зміни парадигми менеджменту підприємства, що
передбачає перехід до управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах
кризових явищ. Розглянуто роль функції моніторингу фінансових показників діяльності
підприємства в управлінні підприємством в складних економічних умовах.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги,
управління
конкурентоспроможністю підприємства у кризових ситуаціях, моніторинг фінансових
показників діяльності підприємства.
Annotation
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foresees transition on the company controlling competitiveness in crisis conditions. There were
examined the function of monitoring financial indices of the company activities in company
managing in hard economical conditions.
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УДК: 338.43:62.61

Гавриш В.І., Огієнко А.В.

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Україна є однією з провідних країн-виробників
продовольства в світі. Її аграрний сектор формує до 18 % валового внутрішнього
продукту.
Динамічною силою розвитку економіки в країнах світу стало виникнення та
формування такого явища як конкуренція. Вона змушує суб’єкти економічної діяльності
постійно рухатися та самовдосконалюватися [1]. Забезпечення конкурентоспроможності
сільського господарства сприятиме підвищенню конкурентних переваг і всього АПК.
Тому в сучасних умовах потрібно визначити основні завдання, реалізація яких дозволить
досягнути рівня ефективності, що відповідає провідним країнам світу.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми конкуренції, її ролі в економіці та впливу
на соціальні процеси досліджували видатні вчені-економісти, таки як А.Сміт, Д.Рікардо,
Д.Міль, Дж.Робінсон, Дж.Кейнс та інші [2, 3, 4]. Дослідженню зазначеного питання
присвячені праці й українських вчених.
Однак на даний час проблема забезпечення конкурентоспроможності аграрного
сектора економіки залишається актуальною. Впливає на це низка факторів. Серед них
природно-кліматичні (зміна клімату); зовнішні (світові ринки енергоресурсів,
сільськогосподарської продукції тощо); внутрішні (соціально-економічна політика
держави, структура виробництва, незавершеність реформування тощо). Тому актуальним
є аналіз закордонного досвіду та виявлення тих ланок, потягнув за яки можна перевести
національне сільське господарство на передові позиції у світі.
Вирішення цієї проблеми ускладнюється деяким відставанням наукового
опрацювання економічних аспектів ведення сільськогосподарського виробництва. Тому
комплексне вирішення цієї проблеми в аграрному секторі економіки надалі залишається
актуальною.
Мета. Основною метою даної роботи є порівняння основних показників
ефективності сільськогосподарського виробництва України та провідних країн світу і
визначення
основних
стратегічних
напрямків
розвитку
для
забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних аграрних формувань.
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Викладення основного матеріалу. Під конкурентоспроможністю розуміють
конкурентні переваги сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах. Для її
забезпечення необхідна розробка і реалізація відповідних стратегій. Класичні підходи до
визначення конкурентних переваг розроблені М.Портером. Згідно з Г.Азоєвим,
підприємству будь якої сфери діяльності, повинно реалізувати стратегію зниження
собівартості продукції та швидке реагування на ринкові потреби.
Низка авторів, таких як І.З.Должанський, Т.О.Загорна, О.Л.Фурманюк та
М.О.Тартанчик відзначають, що конкретна стратегія залежить від сфери діяльності,
наявних ресурсів тощо. Для аграрних підприємств прийнятно можуть бути визначена
віолентна стратегія, яка ґрунтується на зменшені собівартості продукції та реалізацію
масової продукції. Потрібно враховувати, що нарощування сільськогосподарської
продукції не повинна здійснюватися за рахунок погіршення екологічних показників або
підвищення енергоємності продукції.
Порівняємо вітчизняне виробництво сільськогосподарської продукції з
закордонним. Будемо використовувати такі показники як продуктивність праці,
енергомісткість продукції, використання альтернативних джерел енергетичних ресурсів
тощо.
Сільське господарство є однією з найбільш трудомістких галузей. Вітчизняним
товаровиробникам потрібно прагнути досягти показників продуктивності праці, що
характерно для провідних країн світу. Останні десятиріччя спостерігається позитивна
тенденція. Так, якщо в 1960 році у сільськогосподарському виробництві було зайнято
6647 тис. осіб, то в 1980 – 5250, 1990 – 4125, 2000 – 2447, а в 2010 – 664,8 [5]. Це
пояснюється підвищенням продуктивності праці та значним падінням обсягів
виробництва тваринництва.
Проаналізуємо сучасний стан продуктивності праці у світі. Дослідження
закордонного досвіду використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки
дозволяє порівняти ефективність його використання у сільському господарстві України й
у розвинених країнах світу та обґрунтувати пропозиції щодо його удосконалення у
національному господарстві. Загальна характеристика забезпеченості трудовими
ресурсами (Україні та провідних країн світу) й ефективність їх використання наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Показники продуктивності праці у сільському господарстві деяких країн світу
Вироблено
Рівень
Площа
продукції у
забезпеченості
Чисельність
сільськогорозрахунку на
трудовими
Країна
працівників,
подарських
одного
ресурсами, чол.
тис. чоловік
угідь, тис. га
чоловіка, тис.
на100 га
EUR
Україна
665
26000
2,56
11,24
Бельгія
56
1390
4,03
131,4
Німеччина
906
17038
5,32
49,66
Франція
964
27875
3,46
67,51
Великобританія
390
15799
2,47
61,84
США
2900
180000
1,61
68,6
Канада
1800
67600
0,64
72,9
Джерело: розрахунки виконані на підставі даних [5, 7].
Як бачимо, забезпеченість сільськогосподарського виробництва трудовими
ресурсами в Україні знаходиться на рівні країн Європи та світу, а продуктивність праці на
порядок менша.
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Оскільки лідером у світовій торгівлі сільськогосподарською продукцією є США,
доцільно проаналізувати стан її аграрного сектора. По-перше, слід відмітити, що фермери
Сполучених Штатів Америці працюють без збитків. Рентабельність їх виробничої
діяльності становить, залежно від врахування державних субсидій, від 24 до 38% [8].
Щодо ефективності використання трудового потенціалу фермерських господарств
США, то слід відмітити наступне. У розрахунку на одного зайнятого було вироблено
продукції на суму близько USD94 тис. Для порівняння, річна продуктивність праці в
Україні становить (за різними оцінками) приблизно USD15,4 тис., що в 6,1 разів менша.
Висока продуктивність праці в США базується на наступних чинниках: вискоки рівень
механізації; високий рівень автоматизації; застосування інноваційної моделі розвитку;
висока мотивація до високопродуктивної праці; максимальне використання фонду
робочого часу. Щодо останнього чиннику, то слід відзначити, що кожен фермер в США
відпрацьовує не менше 2800 годин на рік, а в Україні найманий працівник працює від
1800 до 1900 годин на рік [9, 10].
У сільському господарстві США останні 15 років виробництво зерна на одного
працездатного селянина знаходиться у межах від 70 до 130 тонн, що значно перевищує
показники вітчизняних товаровиробників [6]. Тому важливим завданням є підвищення
продуктивності праці у вітчизняних аграрних формуваннях.
Для покращення ситуації потрібно окрім підвищення врожайності вирощувати
сільськогосподарські культури,які дають високий вихід продукції у вартісному виразі.
Так, наприклад, з одного гектару землі у 2011 році вирощували продукції на суму, тис.
грн: пшениця – 6,8; кукурудза на зерно – 10,72; соняшник – 6,2; томати – 35,7.
Крім виробництва продукції сільського господарства у грошовому еквіваленті,
важливе значення має продуктивність праці у натуральному вигляді. Якщо порівняти
зазначені показники в Україні та США, то стан речей наступний. За статистичними
даними, в 2011 році в Україні було зібрано 56,4 млн тонн зернових культур при
врожайності 38,1 ц/га [11]. Це відповідає середньої продуктивності праці 72,49 тонн на
одного працівника, що приблизна в 1,5…2 менше за аналогічний показник в США. Тому
для досягнення продуктивності праці американських фермерів вітчизняним
товаровиробникам потрібно збільшити врожайність зернових до рівня 57…76 ц/га без
збільшення зайнятих у сільському господарстві.
Згідно досліджень ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н.Соколовського», досягти середньорічної врожайності на рівні 70…80 ц/га є
проблематичним. Пояснюється це тим, що гідротермічний коефіцієнт для переважної
більшості території поширення чорноземів становить 0,61…1,0. Для порівняння у країнах
західної Європи, як правило, зазначений показник не менше 1,4. Достатнє зволоження має
лише 25% території України [27]. Томе без використання зрошення, особливо на півдні
України, марно сподіватися на високі врожаї.
У сучасних умовах України зазначений рівень можна досягти. Сьогодні понад 50
вітчизняних сільськогосподарських підприємств досягли врожайності 100 ц/га. Навіть в
2007 році, коли спостерігалась сильна посуха, низка підприємств півдня України отримала
урожайність зернових понад 50 ц/га [12].
Щодо кількості сільського населення, то потрібно відмітити наступне. Хід світової
історії показує, що постійно відбувається перетікання людських ресурсів між сферами
виробництва та послуг. Так, якщо ще сто років тому назад більша частина населення була
задіяна в сільськогосподарському виробництві, то на початку ХХІ сторіччя в економічно
розвинених країнах становить лише декілька відсотків. Як видно зі структури зайнятості
населення ФРН за галузями (наведено на рис. 1) частка працездатного населення у
сільському господарстві становить лише 2,2% [13]. Тому штучне утримання населення у
сільській місцевості без розвитку інших галузей, окрім сільського господарства приведе
лише до зубожіння людей.
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Важливе місце займає ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів. За
даними Мінагрополітики України, споживання нафтопродуктів у національному
сільському господарстві в 2010 році становило, млн тонн: дизельне паливо – 1,398; бензин
– 0,398. А технологічні потреби у 2012 році становлять відповідно 1,412 та 0,393 млн тонн
[14]. Слід зазначити, що сільське господарство України, порівняно з 1990 роком, суттєво
скоротило витрати моторного палива (з 9,1 до 2,61 млн тонн ум. палива) [17].
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Рис. 1. Структура зайнятості населення ФРН
Однак ефективність використання енергетичних ресурсів доволі низька (див. табл.
2). У розрахунках, що наведені в табл. 2, не враховоно інвестиційні енергетичні витрати.
Як бачимо, прями витрати енергетичних ресурсів на одиницю площі в Україні
знаходиться на прийнятному рівні, але ефективність їх використання – на низькому рівні
(вона вище за показники США майже втричі та порівняно з ФРН – майже у шість разів).
Для покращення ефективності використання енергетичних ресурсів в Україні
необхідно впроваджувати енергозаощаджуючі технології та відповідну техніку.
Таблиця 2
Ефективність використання енергетичних ресурсів
Країна
Показник
Україна
США
ФРН
Площа сільськогосподарських угідь, млн га
26
180
17,038
Прямі витрати енергетичних ресурсів (паливно2,61
18,9
2,29
енергетичні ресурси), млн. т ум. палива
Внесено у поживних речовинах, млн т
0,64
22,00
2,89
Непрямі витрати енергетичних ресурсів (мінеральні
1,75
60,07
7,89
добрива), млн. т ум. палива
Повні витрати енергетичних ресурсів, млн т ум.
4,36
78,97
10,18
палива
Виробництво продукції, млн EUR
8759
205985
44990
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Продовження таблиці 2

Прями витрати енергетичних ресурсів на одиницю
100,4
105,0
134,4
площі, кг ум. палива на один га
Прями витрати енергетичних ресурсів на
297,97
91,75
50,90
продукцію, кг ум. палива на 1000 EUR
Виробництво продукції на одиницю площі, EUR/га
336,88
1144
2640
Повні витрати енергетичних ресурсів на одиницю
167,7
438,7
597,5
площі, кг ум. палива на один га
Повні витрати енергетичних ресурсів на продукцію,
497,8
383,4
226,3
кг ум. палива на 1000 EUR
Джерело: розраховано автором на підставі статистичних даних України, [15], [16].

В умовах постійного зростання світових цін на викопні енергетичні ресурси, постає
питання забезпечення енергетичної незалежності. Тому у світі збільшуються потужності
установок, яки використовують альтернативні енергетичні ресурси (рис. 2, 3) [13].
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Рис. 2. Потужності фотоелектричних установок у світі
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Рис. 3. Потужності вітроенергетичних установок у світі
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Як бачимо, з країн Європи лікуючу позицію займає Німеччина. Частка
відновлювальних видів енергії у загальному використанні становить 10,6%, а у
виробництві електричної енергії – 16% [13]. Всі енергетичні установки, які
використовують вітер, воду, сонце, біомасу, геотермальну енергію розташовані на землях,
які більшою мірою належать фермерам. Це є одною з важливих причин підвищення цін на
землю у Німеччині [19].
У цій країні приділяють велику увагу будівництву біогазових установок. Їх
кількість та сумарна потужність має стійку тенденцію до зростання (рис. 4), а середнє
значення електричної потужності установки становить 388 кВт [18].
Структура використання біогазу наступна: 7% надходить у газопроводи, решта
використовується на потреби власного виробництва. З точки зору масштабів
використання біогазу лідуючу позицію займає Данія. Зазначений вид газоподібного
палива забезпечує приблизно 20% потреб цієї країни в енергетичних ресурсах [20].
В Україні існують лише поодинокі випадки використання біогазових установок. Не
сприяє цьому й те, що Президент України В.Ф.Янукович наклав вето на закон «Про
внесення змін до ст.17 закону «Про електроенергетику», згідно якого надається «зелений»
тариф на електричну енергію, що виробляється з біогазу [21].

Період, рік
Кількість БЕУ

Потужність

Рис. 4. Динаміка впровадження біогазових установок в Німеччині
Незважаючи на відсутність будь-якої підтримки з боку держави, окремі вітчизняні
компанії реалізують інвестиційні проекти з будівництва біогазових енергетичних
комплексів. Так «Миронівський хлібопродукт» у 2012 році почав будівництво біогазової
станції потужністю 5 МВт на птахофабриці «Оріль-Лідер» у Дніпропетровській області.
Більш того, зазначена компанія планує будівництво чотирьох аналогічних станцій на
власних птахофабриках. Згідно розрахунків, зазначені проекти мають термін окупності не
більше 4 років, що свідчить про їх економічну привабливість [28].
На думку деяких науковців (вітчизняних та закордонних) [22] та практиків [23],
біогазові установки в Україні, в першу чергу, виконуватимуть екологічну функцію, тобто
слугуватимуть для переробки органічних відходів. За обсягами виробництва електричної
енергії вони не зможуть конкурувати з електрогенеруючими компаніями.
Щодо США, то згідно міністерства сільського господарства цієї країни, у
загальному енергетичному балансі країни частка відновлювальних джерел енергії
становить 6% [15]. Серед неї енергія біомаси складається на 70% з деревини, 20% побутові та промислові відходи та 10% рідкі біопалива, переважно біоетанол.
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Важливе місце посідає підтримка родючості ґрунтів. Потрібно створювати умови,
щоб заохотити аграрні формування. Це потребує створити баланс, у якому вказується
скільки поживних речовин використано та скільки внесено. Такий контроль сприятиме і
регулюванню поголів’я худоби. Подібна практика існує, наприклад, у Німеччині. Як
наслідок, врожайність зернових сягає 100 ц/га [ 13 ].
Для досягнення провідних позицій на світовому ринку сільськогосподарської
продукції, в Україні потрібно впровадити диктат технологій та оптимізувати аграрну
політику країни. Аграрна галузь економіки відноситься до наукомістких. На сучасному
історичному відрізку, за оцінками Т.Стюарта, у собівартості зернових культур до 75%
становлять наукові розробки. Для порівняння, у собівартості нафти зазначений показник
сягає 50% [24].
Розширене відтворення в сільському господарстві відбувається у складній
взаємодії економічних та агроекологічних процесів. Тому необхідно враховувати й закони
землеробства, які були узагальнені та систематизовані В.Р.Вільямсом [25]. На думку
академіка РАСГН Е.М.Крилатих, інноваційний розвиток АПК має охоплювати наступні
напрямки:
селекційно-генетичний;
виробничо-технологічний;
організаційноуправлінський та економіко-соціологічний [26].
Висновок. У розвинених країнах світу, як і в Україні, відбувається поступове
скорочення чисельності працівників у сільськогосподарському виробництві. Але це не
впливає негативно на обсяги виробництва, тому що воно компенсується підвищенням
продуктивності праці. Продуктивність праці у розвинених країнах на порядок вище, ніж у
сільськогосподарських підприємствах України. А ефективність використання
енергетичних ресурсів в Україні майже в шість разів гірша, ніж у провідних країнах світу.
Для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
зокрема та аграрного сектора економіки взагалі, потрібно розробити та, що більш важливо
в умовах України, реалізувати довгострокову програму розвитку. До її основних цілей
слід віднести: підвищення продуктивності праці (в натуральному та грошовому виразі);
досягнення високого рівня врожайності; зменшення енергомісткості продукції;
збільшення використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів; збереження
родючості ґрунтів. Виходячи з цього потрібно формувати забезпеченість
сільськогосподарського виробництва матеріально-технічними, кадровими, фінансовими та
іншими ресурсами.
Анотація
Висвітлено загальносвітові тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств.
Показано перспективні напрямки розвитку сільськогосподарських підприємств України
для забезпечення їх конкурентоспроможності.
Ключові
слова:
конкурентоспроможність,
продуктивність
праці,
сільськогосподарське виробництво, ефективність.
Аннотация
Выявлены общие световые тенденции развития сельскохозяйственных
предприятий. Показаны перспективные направления развития сельскохозяйственных
предприятий Украины для обеспечения их конкурентоспособности.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
производительность
труда,
сельскохозяйственное производство, эффективность.
Summary
The worldwide tendencies of agricultural farms have been revealed. The prospect ways of
development of agricultural enterprises of Ukraine to secure the competitive have been shown.
Key words: competitive, productivity, agriculture, efficiency
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Лагодієнко В.В.

ВПЛИВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА З ІННОВАЦІЙНОЮ ОСНОВОЮ НА
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Головним завданням структурних змін аграрного
виробництва є створення умов для розвитку ефективного, високопродуктивного і
конкурентного агропромислового сектора з урахуванням інтенсифікації на інноваційній
основі, що в цілому сприятиме економічному зростанню та зростанню добробуту
населення.
Більшість перетворень, що здійснювались в аграрному секторі економіки України
за цілями і характером науковці поділяють на два етапи, зокрема: етап реформування і
пореформений етап. Кожен із них характеризується своїми особливостями структурних
змін, які відрізняються внутрішньою виробничою аграрною і торговельною політикою і
не завжди враховують фактори інтенсифікації виробництва з інноваційною компонентою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання інтенсифікації
виробництва в сільськогосподарських підприємствах висвітлені у працях вітчизняних та
закордонних науковців, зокрема М. Кропивка, Г. Черевка, В.Червена, В. Зіновчука, П.
Гайдуцького, М. Дем’яненка, П. Саблука, І. Кириленка, П. Макаренка, Л.Мармуль, В.
Месель-Веселяка, І. Михасюка, О. Могильного, В. Назаренка, Б. Пасхавера,
М. Павлишенка, Н. Попова, О. Онищенка, Т. Осташко, І.Топіхи, В.Топіхи, тощо. Втім,
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дослідження питань впливу інтенсифікації виробництва з інноваційною основою на
особливості структурних змін аграрного виробництва показало, що дані питання в теорії і
практиці не одержали вичерпної наукової інтерпретації.
Викладення основного матеріалу дослідження. Реформування аграрного сектора
економіки, яке супроводжувалося становленням ринкових відносин, проведенням
земельної реформи, створенням нових підприємницьких організаційних структур різних
форм власності та господарювання не дало очікуваних результатів. Реалії сьогодення
спонукають до використання стратегічних підходів для здійснення глибоких перетворень
в аграрній сфері, що є однією з передумов успіху її соціально-економічного розвитку.
Значний вплив на інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва здійснює
розвиток ринкових відносин, що супроводжується введенням приватної власності на
землю і майно та є основою сучасного аграрного виробництва.
Інтенсифікація виробництва - процес суспільного виробництва, що базується на
застосуванні більш ефективних засобів, предметів праці, більш кваліфікованої робочої
сили, передових форм і методів організації праці, зростаючої інформованості тощо у
відповідності з найновішими досягненнями науково-технічного прогресу. Інтенсифікація
виробництва суттєво відрізняється від екстенсивного розвитку суспільного виробництва,
яке базується на кількісному зростанні засобів виробництва, робочої сили, незмінних
формах і методах організації виробництва і носить затратний характер.
На нашу думку центральні причини сучасної аграрної кризи зосереджені за межами
галузі, у сфері макроекономічних процесів і макроекономічного регулювання, тому
необхідною умовою її подолання є здійснення структурних перетворень і реформування
усієї системи аграрних відносин.
Перші підсумки земельної реформи в Україні свідчать про те, що процес дифузії
власності продовжується. У результаті земельної реформи здійснилася демонополізація
державної власності, сформувалися різноманітні форми земельної власності, що сприяло
реалізації принципів ринкової економіки і зростанню виробництва. Роль держави при
цьому зводиться до створення умов для максимального розвитку конкурентного
середовища, ініціативи, раціонального використання ресурсів. З метою ефективного
функціонування такого управління необхідно створити регульований державою ринок
усіх категорій земель і відповідне законодавство. Державну підтримку сільських
товаровиробників необхідно здійснювати за рахунок коштів центрального та
регіонального бюджетів. Механізм підтримки сільгосппідприємств на державному рівні
зводиться до стимулювання сукупного попиту, установлення паритету цін та заміни
бартерних операцій на грошові розрахунки, що сприятиме створенню повноцінного
товарного ринку. Низька продуктивність праці в українському сільському господарстві є
наслідком невизначеності зовнішнього середовища, а також екстенсивних методів
господарювання та низької мотивації праці у суспільному секторі.
Вплив інтенсифікації на розвиток сільського господарства зумовлений можливістю
підвищення економічної ефективності виробництва та передбачає зростання його
продуктивності на основі підвищення рівня технічного забезпечення, широкого
використання новітніх засобів виробництва та залученні кваліфікованих кадрів. Високі
кінцеві результати інтенсифікації сільськогосподарського виробництва забезпечуються в
результаті послідовного поєднання процесів вдосконалення і раціонального використання
всіх його чинників.
Інтенсивний розвиток сільського господарства відбувається на основі впровадження
новітніх досягнень науково-технічного прогресу на усіх стадіях виробничого процесу, в
т.ч. шляхом активізації процесів механізації і автоматизації виробництва, що сприяє
підвищенню його економічної ефективності.
Необхідною умовою для сталого розвитку сільського господарства є
збалансованість і пропорційність його структури. У сучасній науці дослідженню аграрної
структури надається особливе значення, а сам термін трактується з різних позицій.
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Наявність численних структурних диспропорцій обмежувало поступальний розвиток
аграрної системи вже на регіональному рівні і зумовило об'єктивну необхідність
управління трансформаційними процесами. На сьогоднішній день формування ефективно
функціонуючого сільського господарства є одним з фундаментальних положень
державної та регіональної аграрної політики.
Розглядаючи окремі елементи системи формування інноваційного потенціалу
сільськогосподарських підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності
продукції на ринку та виявлення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, зростає необхідність у втіленні в практику господарювання того чи іншого
виду нововведення, оцінки його стану й визначення напрямків розвитку. Це дозволяє
стверджувати, що основою формування інноваційного потенціалу є внутрішні резерви
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на засадах матеріало- і
ресурсозберігаючої форми інтенсифікації, яка передбачає застосування більш економічних предметів праці і більш раціонального використання предметів праці, а також
споживання меншої кількості сировини, електроенергії та інших видів ресурсів.
Структурні перетворення аграрного виробництва формується в тісному зв'язку із
загальноекономічною структурною політикою держави і змістовно спирається на загальну
аграрну політику. Головним орієнтиром структурної політики є формування
збалансованого та високоорганізаваного сільського господарства в регіонах, здатного
адекватно реагувати на внутрішні протиріччя і виклики зовнішнього середовища,
зберігаючи стійкість розвитку і забезпечуючи економічне зростання, зокрема не можна
визначити структуру аграрного виробництва без врахування регіональних особливостей.
В сучасній практиці структурного регулювання увага повинна бути акцентована на
досягненні балансу між обсягами виробництва і попиту, забезпечення умов для вільного
міжгалузевого переливу ресурсів і розширення нових галузей, вирівнюванні економічного
розвитку територій та оптимізації просторового розміщення сільського господарства,
впровадження досягнень науково-технічного прогресу і створення інституціональних
умов для сталого розвитку сільського господарства.
В процесі здійснення структурних перетворень активну участь приймають всі
суб'єкти державної ієрархії. Роль загальнодержавних органів управління галуззю
зводиться до вироблення спільної концепції структурних перетворень, на рівні областей
розробляються регіональні програми, визначаються напрямки розвитку і конкретизується
організаційно-економічний механізм.
Розвиток сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі є передумовою
підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, сприяє збільшенню
інвестиційних надходжень, вирішенню проблеми зайнятості населення, формуванню
виробничої, ринкової й інвестиційної інфраструктури.
Нині поширюється концепція за якої носієм аграрних відносин повинен стати
землевласник, товаровиробник. Для цього створена відповідна законодавча база: прийняті
Закон України "Про власність", "Про селянське (фермерське) господарство", "Про
господарські товариства", "Про оренду", та ін. Районний рівень поєднує в собі функції
безпосереднього виконавця. Результатами його діяльності є: виявлення стратегічних
можливостей та розробка програм районного розвитку, залучення ресурсів, створення
інститутів і партнерств для реалізації програм, залучення в цей процес первинних
товаровиробників, сільських громад розвиток їх ініціативи і формування відповідальності.
Важливою умовою при розробці та реалізації програм структурних перетворень є
інтеграція і координація всіх учасників цього процесу.
Важливим при формуванні власних структурних перетворень аграрного
виробництва є використання світового досвіду. У країнах з розвиненою соціальноорієнтованою економікою кожен підприємець відшукує свою нішу господарської
діяльності, яка б вдало вписувалась у загальний бізнес. У сучасних умовах формування
аграрного сектору альтернативними сегментами діяльності сільськогосподарських
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колективних підприємств можуть бути такі, що доповнюють основне виробництво, яке
склалосяв них раніше: переробка сільськогосподарської продукції, матеріально-технічне
постачання, реалізація продукції, виробництво будівельних матеріалів тощо. Подібна
система організації основного виробництва і допоміжних виробництв, у тому числі через
спеціалізацію і кооперування в системі АПК, як колективних, так і фермерських
господарств, безумовно, усуває багато суперечностей, що виникають між окремими
суб'єктами в аграрному секторі економіки. При цьому ринкова економіка розкриває
широкі можливості для розвитку підприємництва. Однак було б неправомірним зводити
його до малого та середнього бізнесу. Доцільно використовувати кооперативи
сільськогосподарських підприємств, надавши їм можливість реформуватися в умовах
демократичної ринкової економіки, при широкій господарській автономії та належних
конкурентних механізмах між різними економічними укладами.
Висновки. Основним поточним завданням структурних змін аграрної галузі нині є
зупинення негативних процесів у ній та забезпечення умов для нарощування виробництва
сировини і продовольчих ресурсів. У зв'язку з цим на сучасному етапі проведення
аграрної реформи особливо потрібне наукове, правове, методичне, фінансове,
інформаційне і матеріально-технічне забезпечення її. В цьому запорука успіху
структурних перетворень, оскільки альтернативи їм немає, вони мають здійснюватись в
інтересах селян і самими селянами. Встановлено, що відповідні кількісні та якісні зміни у
виробничий діяльності аграрних формувань та галузі вцілому можливі лише за умови
інтенсифікації виробництва на інноваційний основі.
Встановлено, що в умовах прискорення процесів світової інтелектуалізації саме
новітні технології стають тією основою, яка визначає сучасне виробництво, форми його
організації та управління, надає можливість досягнення конкурентних переваг для
успішної діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання, визначає питання якісного й
ефективного його розвитку. Враховуючи обмеженість виробничих ресурсів, їх високу
вартість, рівень конкуренції сільськогосподарським товаровиробникам необхідно активно
впроваджувати інтенсивні технології з інноваційною складовою на усіх стадіях
виробничого процесу.
Анотація
У роботі розглянуто питання підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, обґрунтовано потребу в удосконалені форм виробничої інтенсифікації, визначено елементи системи формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств та їх вплив на основні структурні перетворення аграрного виробництва.
Ключові слова: структурні зміни, аграрне виробництво, державна політика,
інтенсифікація, інноваційний розвиток.
Аннотация
В работе рассмотрен вопрос повышения эффективности сельскохозяйственного
производства, обоснована потребность в усовершенствованные форм производственной
интенсификации, определены элементы системы формирования инновационного
потенциала сельскохозяйственных предприятий и их влияние на основные структурные
изменения аграрного производства.
Ключевые
слова:
структурные
изменения,
аграрное
производство,
государственная политика, интенсификация, инновационное развитие.
Annotation
In work the question of rise of efficiency of agricultural production is considered, a
requirement in improved is grounded forms of production intensification, the elements of the
system of forming of innovative potential of agricultural enterprises and their influence on the
basic structural changes of agrarian production are definite.
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Лінтур І.В.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Розвиток сучасної економіки важко уявити без ефективної
інвестиційної діяльності, оскільки вона відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого
економічного зростання, здійсненні структурної модернізації економіки та підвищенні її
конкурентоспроможності, особливо в трансформаційних умовах.
Інвестиції є вагомим чинником економічного зростання, тому створення належних
умов для розвитку інвестиційного процесу є невід’ємним складником економічної
політики більшості країн.
Відтак завдання неухильного нарощування обсягів інвестування економіки,
покращення його структури, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в країні є
дуже важливими й актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження суті
інвестиційного процесу, ефективності інвестиційної діяльності, системи її економічного
стимулювання та розвитку інвестиційного ринку України в транформаційних умовах
зробили такі вчені: С.В. Палиця [9], І.М. Крейдич [4], Г.О. Мазур [7] та С.В. Мочерний [8].
Актуальні завдання держінвестицій на сучасному етапі розвитку країни розглядає Яцків
Я.С.[13]. Досліджує інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення
Ванькович Д.І. [2]. Також дослідженню питання ефективності інвестицій
трансформаційної економіки присвячено дослідження вчених Тарасюка Г.М.[12], Кухар
В.І. [5], Присяжнюка Н. В. [10] та інших вітчизняних економістів. Разом з тим не всі
аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з’ясовані і отримали належне
обґрунтування. Тому складність даного питання та ряд специфічних аспектів вимагають
подальших наукових пошуків.
Формулювання завдання дослідження. Інвестиційний процес потребує
поглибленого дослідження, насамперед, з питань обґрунтування інвестиційної стратегії,
вибору ефективних форм та напрямів інвестування, а також пошуку шляхів активізації
інвестиційної діяльності в умовах розвитку трансформаційної економіки.
Основні результати дослідження. Інвестиційна політика держави є одним з
найважливіших напрямів економічної діяльності, і повинна забезпечувати динаміку
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процесів розширеного відтворення господарської діяльності. В свою чергу визначення
ключових засад та змісту інвестиційної політики держави пов'язане з формуванням
узгодженої системи законодавства про інвестиційну діяльність, чітким окресленням
завдань для органів державної влади та місцевого самоврядування в цій сфері.
Слід відзначити те, що не існує єдиного погляду на державну інвестиційну політику.
Вона визначається як частина державної економічної політики, спрямованої на
забезпечення ефективної інвестиційної діяльності економічних агентів, або - як комплекс
правових, адміністративних та економічних заходів, спрямованих на поширення й
активізацію інвестиційних процесів. Відзначимо і те, що перше визначення носить надто
загальну форму; інше – зводить інвестиційну політику держави лише до її заходів [13].
На нашу думку, державну інвестиційну політику доцільно розглядати як діяльність
держави щодо визначення мети, основних завдань і пріоритетних напрямів розвитку
інвестиційного процесу в країні та як комплекс заходів, які спрямовані на реалізацію
поставлених завдань.
Зміст інвестиційної політики багатогранний і охоплює не тільки послідовність етапів
її розробки, але й детальну розробку її функціонального і тимчасового аспекту, оскільки
будучи частиною фінансової політики держави, інвестиційна політика також виступає як
засіб здійснення економічної й соціальної політики держави.
Що стосується мети інвестиційної політики, то вона не є постійною, а може
змінюватись залежно від умов економічного розвитку країни.
Завдання, передбачені державною інвестиційною політикою, повинні спиратися на
комплекс заходів, які були б здатні забезпечити їх вирішення. Слід зазначити, що заходи це способи застосування відповідних інструментів, за допомогою яких держава спрямовує
поведінку економічних агентів на вирішення завдань щодо інвестиційного розвитку. Тому
ефективність інвестиційно спрямованих заходів залежить від того, якою мірою вони
здатні корелювати із завданнями, передбаченими інвестиційною політикою держави.
Отже, державна інвестиційна політика визначає не лише мету, завдання і пріоритети
державної діяльності в інвестиційній сфері, а й заходи, які мають забезпечити необхідні
передумови для втілення цієї політики в життя. А останній елемент державної
інвестиційної політики є лише іншим виразом інвестиційно спрямованого державного
регулювання.
Аналіз світової практики інвестиційних процесів дає можливість нам виділити два
типи державної інвестиційної політики: пасивну та активну. Пасивна державна
інвестиційна політика полягає в тому, що держава застосовує методи переважно правового
та економічного характеру, обмежуючи безпосереднє адміністративне втручання в
інвестиційні процеси до мінімуму. У разі активної державної інвестиційної політики
держава широко застосовує всі види методів і часто сама стає інвестором [2].
Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» [1] державне
регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної,
науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і
соціального розвитку України, державних та регіональних програм розвитку економіки,
державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування
інвестиційної діяльності.
Зазначимо, що для регулювання грошових потоків в інвестиційній сфері доцільно
поєднувати методи грошово-кредитної і фінансової політики. Грошово-кредитна політика
може бути розроблена на довгострокову перспективу і через те вона є пріоритетною.
Фінансова політика визначається фінансовими можливостями держави формувати в
достатньому обсязі бюджет розвитку.
На підставі використання принципів державного регулювання інвестиційної
діяльності здійснюється реалізація організаційно-економічного механізму державного
регулювання залучення інвестицій.
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Оскільки державне регулювання залучення інвестицій це процес, що припускає
безліч складових, його активізація неможлива без раціонального використання факторів
інформаційного, правового, організаційного і економічного забезпечення [6].
Зважаючи на те, що пріоритети держави, інвестора та об'єкта інвестування не цілком
збігаються з причинами, що зумовлено розбіжностями у підходах власників фінансових
ресурсів і власників об'єктів інвестування до очікуваного ефекту, завданням України, в
трансформаційних умовах, є зближення зазначених пріоритетів використання ресурсів з
національною концепцією розвитку.
На нашу думку, регулююча роль держави має бути зорієнтована на закріплення
позитивних тенденцій та створення інвестиційного потенціалу для сталого економічного
зростання. Вважаємо, що головною передумовою для цього повинно стати забезпечення
випереджаючого зростання інвестицій в основний капітал порівняно із зростанням
валового внутрішнього продукту.
Оскільки українська економіка, як і більшість світових економік, перебуває під
впливом негативних проявів фінансово-економічної кризи, то держава почала втрачати
надійні як внутрішні, так зовнішні джерела необхідного інвестування, а це спричинило
падіння виробництва, а відтак скорочення інвестиційних ресурсів держави та власних
джерел інвестування у суб'єктів господарювання.
Але державна інвестиційна політика в будь-яких умовах залишається в руках
держави основним інструментом регулювання відтворювального процесу і створення
матеріальної бази розвитку економіки. Тому вона повинна враховувати загальний стан
економіки на даному етапі розвитку та на перспективу, включати оцінку можливих
джерел формування інвестиційних ресурсів на всіх рівнях господарювання, визначати
пріоритети в інвестиційній сфері й передбачати методи їх реалізації.
Ми поділяємо думку В. Р. Кучеренко [6] стосовно того, що однією з найбільш
гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного
росту. До числа факторів, що роблять безпосередній вплив на динаміку економічного
розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері, в якій процеси економічного
оновлення та зростання визначаються розмірами, структурою інвестицій і швидкістю їх
здійснення У макроекономічному аспекті, як вже зазначалося вище, інвестиційна
діяльність є процесом закладання майбутнього економіки країни, тому чим більші обсяги
інвестицій у поточному році, тим більший може бути обсяг валового внутрішнього
продукту країни в майбутньому періоді. Динаміка ВВП значною мірою визначається
якісною структурою використання національного доходу на споживання та
нагромадження та обсягом реальних інвестицій [6].
В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів складною проблемою державної
інвестиційної політики є визначення пріоритетних напрямів інвестування. В основі її
вирішення мають лежати, з одного боку, раціональне співвідношення між
короткостроковими та довгостроковими завданнями інвестиційної політики держави, з
іншого - орієнтація на першочергове інвестування таких сфер економіки, розвиток яких
може слугувати передумовою для забезпечення загального економічного розвитку.
Необхідно також зазначити, що інвестиційна діяльність в трансформаційній
економіці України відбувається у складних умовах, пов'язаних як із світовою фінансовою
кризою, так і з певною низкою внутрішніх чинників.
За останні роки економіка України так і не позбавилася глибоких структурних
деформацій і значно відстає від розвинених країн світу за сукупною продуктивністю всіх
факторів виробництва та відповідно – рівнем добробуту населення. Більшість підприємств
залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі слабкою диверсифікацію
продуктів і ринків.
Це пов’язано з нестабільністю державної інвестиційної політики, прогалинами в
інвестиційному законодавстві, відсутністю належного інституційного забезпечення
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розвитку інвестиційного ринку та його інструментів, і як наслідок - недостатнім рівнем
внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Крім того, у проекті Програми економічних реформ України на 2010-2014 [11] роки
відмічається, що несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує
інвестиції. Криза значно звузила внутрішні джерела для інвестицій, а міжнародні
фінансові ресурси стали практично недоступними. Багато міжнародних інвесторів
вимушені обережніше ставитися до ризиків країни. Низький інвестиційний імідж України
робить її менш привабливою для міжнародного капіталу в посткризовий період.
Отже, основними причинами виникнення проблеми низької інвестиційної активності
є:
− несприятливі умови інвестування, зокрема недосконале законодавство щодо
захисту прав власності, адміністрування податків, отримання у власність земельних
ділянок, вимог до здійснення та контролю підприємницької діяльності;
− недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності, неналежна система
підготовки програм і проектів для державного інвестування;
− нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;
− відсутність правових засад та дієвих механізмів державного-приватного
партнерства в інвестуванні.
З метою забезпечення досягнення оптимального варіанту розвитку інвестиційної
діяльності в трансформаційній економіці Україні та її активізації, визначаються такі
шляхи та способи розв’язання проблеми:
1) покращання інвестиційного клімату; створення умов для переходу до
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки через удосконалення законодавства,
спрямованого на активізацію інвестиційної діяльності; зняття перешкод і стимулювання
залучення інвестицій;
2) удосконалення методології розробки та оцінювання інвестиційних проектів,
розбудова системи державного інвестування;
3) розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;
4) забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів державноприватного партнерства (концесії, спільна діяльність, угоди про розподіл продукції тощо).
Метою державної інвестиційної політики є створення конкурентного середовища,
реалізація програм структурної перебудови трансформаційної економіки України,
спрямування інвестицій у пріоритетні галузі та програми.
Одним із головних питань державної інвестиційної політики є визначення
пріоритетних сфер та об’єктів інвестування, які мають відповідати як довготривалим
національним інтересам держави, так і тим невідкладним завданням, які випливають із
сучасного стану та структури економіки України.
У державній програмі [11] щодо залучення іноземного капіталу визначено основні
пріоритетні сфери інвестиційної діяльності.
Ми погоджуємось з думкою Н. В. Присяжнюка [10] про те, що державна
інвестиційна політика має вагомий вплив на стан розвитку трансформайціної економіки
України і життєвий рівень населення, але в сучасних умовах вона ще неповною мірою
відповідає вимогам часу. Тому усвідомлення нагальних і важливих питань розвитку
інвестування в країні є визначальним чинником у забезпеченні ефективного здійснення
інвестиційної діяльності в державі та визначені перспективних напрямків та об'єктів
інвестування, які відповідали б державним інтересам і сприяли б швидкому подоланню
економічної кризи і досягненню стабілізації економіки.
Тому, відповідно до Концепції Державної цільової економічної програми розвитку
інвестиційної діяльності на 2011–2015 [3], оптимальним варіантом розвитку та активізації
інвестиційної діяльності в Україні є проведення активної державної політики у цій сфері.
Відповідно Концепції розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки [3]
розбудова системи державного інвестування має здійснюватися за напрямами, які
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включають в себе удосконалення методології розроблення, оцінювання та відбору
інвестиційних проектів для надання першочергової державної фінансової підтримки,
забезпечення розвитку системи прямих державних інвестицій та прозорості процесу
державної фінансової підтримки інвестиційних проектів, здійснення контролю за
ефективним використанням бюджетних коштів, наданих для реалізації інвестиційних
проектів [3].
Ми поділяємо думку таких науковців, як С. В. Палиці, І.М. Крейдича, Г.О. Мазура та
С.В Мочерного [9, 4, 7, 8] про те, що для того щоб державна інвестиційна політика в
умовах трансформації була ефективною вона повинна будуватись на наступних
основоположних принципах:
− принцип узгодженості: всі напрями державної політики мають бути націлені на
реалізацію єдиної загальної мети [9] ;
− принцип послідовності: послідовно сформоване дерево цілей, рух від
досягнення допоміжних цілей до головної мети державної інвестиційної політики –
економічного зростання країни [4];
− принцип єдності: єдність в діях всіх органів влади, як державного, регіонального
та місцевих рівнів, які задіяні в інвестиційному процесі, виконання цього принципу
можливо шляхом створення органу, якому буде наданий особливий статус, що дозволяє
здійснювати стратегічне планування, реалізацію та оперативний контроль на всіх етапах
інвестиційного процесу [7];
− принцип забезпечення ринкової конкурентності: відбір приватних партнерів для
держави на конкурсній основі, з урахуванням всіх їх конкурентних переваг, а не надання
переваги тим чи іншим організаціям на корупційній основі, що призводить до реалізації
інвестиційної політики в інтересах окремих галузей та в збиток інших. Допомогою
вирішення цього принципу буде його поєднання з наступним;
− принцип збалансованості бюджетних забов’язань та їх ресурсного забезпечення,
без цього принципу не можливо створити довіри до державної влади у приватних
партнерів. Державою повинні надаватися гарантії (такі як гарантії від змін законодавства,
гарантії збереження встановлених пільг на заохочення інвесторів у довгостроковій
перспективі, гарантії компенсації та відшкодування збитків, включаючи втрачений
прибуток та моральну шкоду, надання гарантій на випадок припинення інвестиційної
діяльності та розірвання контрактів за бажанням держави), але всі ці гарантії мають бути
підкріпленими, в державі повинні створюватися відповідні фонди, які б могли надати
ресурсне забезпечення у разі потреби;
− принцип гнучкості, який базується на необхідності коректування інвестиційної
політики на тій чи іншій стадії її реалізації з метою оперативності здійснення доцільних
заходів [8].
Висновки. Державна інвестиційна політика має вагомий вплив на стан розвитку
економіки України і життєвий рівень населення, але в сучасних умовах вона ще неповною
мірою відповідає вимогам часу.
Усвідомлення нагальних і важливих питань розвитку інвестування в країні є
визначальним чинником у забезпеченні ефективного здійснення інвестиційної діяльності в
державі та визначені перспективних напрямків та об'єктів інвестування, які відповідали б
державним інтересам і сприяли б швидкому подоланню економічної кризи і досягненню
стабілізації.
Тому, розробка адекватного українським реаліям інвестиційного механізму,
дозволила б забезпечити достатній рівень інвестиційної привабливості.
Анотація
Стаття присвячена обґрунтуванню питань інвестиційної політики в Україні.
Окресленню інвестиційної стратегії, вибору ефективних форм та напрямів інвестування.
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Узагальнено можливі шляхи активізації інвестиційної діяльності в умовах розвитку
трансформаційної економіки.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, державне регулювання
інвестиційного процесу, інвестиційна привабливість, активізація інвестиційної діяльності.
Аннотация
Статья посвящена обоснованию вопросов инвестиционной политики в Украине, в
частности обрисовке инвестиционной стратегии, выбору эффективных форм и
направлений инвестирования, а также поиску новых путей активизации инвестиционной
деятельности в условиях развития трансформационной экономики.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, государственное
регулирование инвестиционного процесса, инвестиционная привлекательность,
активизация инвестиционной деятельности.
Аnnotation
The article is devoted to the issues of investment policy in Ukraine. Outlining investment
strategy, selecting effective forms and areas of investment. Generalized possible ways to
stimulate investment in the development of a transformational economy.
Keywords: investment, investment, and regulation of investment processes, investment
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Ткач В.О., Камушков О.С.

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ ЧИСТИЙ
ПРОДУКТ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Фактори небезпеки є типовим явищем для туристичних
підприємств, тому для ефективного функціонування та динамічного розвитку
туристичних підприємств необхідна досконала система її безпеки. Але разом з швидким
ростом туристських потоків збільшується й кількість туристичних ризиків. Тому дана
тема є особливо актуальної для всіх країн світу та суб’єктів туристичного господарювання
в умовах стрімкого розвитку туристичної діяльності. В таких умовах актуалізується
проблема формування та забезпечення їх економічної безпеки туристичних
підприємств[1].
Огляд останніх досліджень. В сучасних умовах стабільне функціонування
підприємства багато в чому зумовлюється рівнем його економічної безпеки, який
формується під впливом комплексу економічних процесів, що відбуваються у державі. Це
не ставиться під сумнів, але й не враховується. Практична потреба в оцінці впливу якості
продукту на економічну безпеку підприємства очікує всебічного розгляду чинників та
розробки системного підходу. Чистий продукт – важливий елемент фінансового
механізму підприємства, стан якого є економічна безпека. Показники чистого продукту у
свою чергу є одними з найважливіших факторів оцінки економічної безпеки
підприємства, виробничої та фінансової діяльності підприємства в цілому, прогнозування
його розвитку. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансової
стійкості, чим і визначається актуальність розробки напрямків вдосконалення. Окрім
цього, як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свідчить про нагальну потребу управління
економічною безпекою підприємства, тому що в умовах переходу до ринкової економіки
підвищився вплив елементів невизначеності та непередбачуваності в економічних
відносинах[2].
Виклад основного матеріалу. Головною метою забезпечення економічної безпеки
підприємства є досягнення максимальної стабільності його функціонування, а також
створення основи для подальшого зростання його економіки навіть за наявності
об’єктивних та суб’єктивних факторів, що несуть загрози. В умовах непередбачуваної
цінової кон’юнктури це особливо актуально. Для досягнення високого рівня економічної
безпеки підприємство повинно проводити роботу із забезпечення стабільності та
ефективності функціонування всіх основних її складових: фінансової; інформаційної;
техніко-технологічної;
кадрової;
правової[3]. Об’єктивними передумовами
прогнозування виступають соціально-економічні особливості, викликані територіальним
поділом праці, відмінності природного середовища, адміністративно-правові особливості,
які пов’язані з територіальним функціонуванням економічних і соціальних систем.
Інформаційне забезпечення прогнозування здійснюється місцевими органами статистики.
Під час проведення розрахунків використовуються економіко-математичні методи і
моделі, без чого на сьогодні неможливо проводити розробку прогнозів, планів та інших
документів. Структура економетричної моделі, що виражає залежність обсягу чистої
продукції Yiвід основних факторів: основних виробничих фондів Ri, матеріальних витрат
Mi, трудових ресурсів (кількості працюючих) Li, має вигляд[3]:
(1)
і називається виробничою функцією, де
Т – кількість років у аналізованому періоді (Т=5);
а0, а1, а2, а3 – постійні коефіцієнти (параметри моделі).
Вихідні дані для побудови економетричної моделі подані для турфірми
«Турландія» в таблиці 1.
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Таблиця 1
Вихідні дані для побудови економетричної моделі подані для турфірми
«Турландія»
Основні
Кількість
Чиста продукція
Матеріальні
виробничі
населення
(дохід
+
Роки
витрати в і році,
фонди в і
регіону в і прибуток),
тис.грн.
році, тис.грн.
році, осіб.
тис.грн.
і
Ri
Mi
Li
Yi
2006
25,9
27,6
1802,6
3914
2007
26,6
30,7
1806,1
4147
2008
26,9
32,5
1809,5
4369
2009
27,8
35,3
1812,9
4635
2010
28,2
37,3
1816,5
4835
2011 (прогноз) 29,3
38,5
1819,7
?
Для використання методів регресійного аналізу про логарифмуємо функцію по
основі е.
Маємо нову структуру моделі – лінійну:
(2)
Після логарифмування даних таблиці 1 по основі е маємо допоміжну таблицю 2.

lnRi
3,254242969
3,280911216
3,292126287
3,325036021
3,339321978

Таблиця 2
Допоміжна таблиця для розрахунку для турфірми «Турландія»
lnMi
ln Li
lnYi
3,317815773
7,496985346
8,272315148
3,424262655
7,498925103
8,33014046
3,481240089
7,500805843
8,382289429
3,563882964
7,502683052
8,441391478
3,618993327
7,504666852
8,483636408

. Маємо 3 фактори (k = 3) і 5
Позначимо в останньому рівнянні
спостережень (Т = 5)[4].
Для визначення параметрів , а1, а2, а3 рівняння (2) та оцінки параметрів моделі
використовуємо убудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН.
Таблиця 3
Результати розрахунку економетричної моделі для турфірми «Турландія»
16,65200054
0,216825787
0,254035289
-118,1143055
9,212631124
0,293716774
0,831597792
67,85822199
0,998662894
0,006181523
#Н/Д
#Н/Д
248,9612966
1
#Н/Д
#Н/Д
0,028539348
3,82112E-05
#Н/Д
#Н/Д
Параметри моделі дорівнюють:

-118,1143

а0

а1

а2

а3

5,05369E-52

0,2540

0,2168

16,6520

В лінійній формі економетрична модель має вигляд:
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(3)
Економетрична модель має вигляд:
Порівняємо експериментальні значення Yi (з таблиці 1) і теоретичні
за формулою (4):
Yi
3914
4147
4369
4635
4835
Y*i

3911,12

4161,93

4360,13

4618,36

Y*i,

(4)
обчислені

4848,42

В результаті розрахунків отримуємо прогноз на 2011 рік для турфірми «Турландія»
дорівнює 5076,12 тис.грн.. Для подальшого прогнозування економічної безпеки
туристичних підприємств Запорізької області було відібрано тільки найбільш вагомі з
огляду на ступінь впливу елементи і на їх основі побудовано економетричну модель для
кожного з аналізованих підприємств. Приводимо для прикладу вихідні дані для
моделювання економічної безпеки агентства подорожі «Інтурист»[5].
Так були прораховані по пя’ти туристичним підприємствам Запорізької області, а
саме: турфірми «Турландія», агентства подорожей «Інтурист», ТОВ туристична агенція
«Янтур», приватне підприємство «Дімона-авіатур», туристичне агентство «Meleta». Для
агентства подорожей «Інтуріст» дорівнює 5242,57 тис.грн.; для ТОВ туристична агенція
«Янтур» - 5943,67 тис.грн.; для приватного підприємства «Дімона авіатур» 1395,65тис.грн.; для туристичного агентства «Meleta» - 12467,15 тис.грн.
Таблиця 4
Результати економетричних моделей прогнозування економічної безпеки
туристичних підприємств Запорізької області
Назва підприємства

Рівняння економетричної моделі

Турфірми «Турландія»
Агентство подорожей
«Інтурист»
Туристична агенція
«Янтур»
Приватне підприємство
«Дімона авіатур»
Туристичне агентство
«Meleta»

Прогноз на 2011 рік,
тис. грн.
5076,12
5242,57
5943,67
1395,65
12467,15

Отже, побудовану модель можно використовувати для аналізу та прогнозування та
формування економічної безпеки туристичних підприємств, через варірування наступних
факторів:основних виробничих фондів, матеріальних витрат та трудових ресурсів, які
впливають на формування чистого продукту туристичного підприємства, як одного з
головних показників діяльності підприємства[5].
За допомогою розробки та реалізації цільових комплексних програм економічної
безпеки туристичних підприємств Запорізької області, підприємство можуть знижувать
ризики та поріг економічної безпеки підприємства за допомогою зовнішніх факторів, а
саме за допомогою цільових проектів.
Взагалі при формуванні проекту цільової програми розвитку туристичного регіону,
на нашу думку, повинні охоплюватися такі напрями, як [6]:
−
рекреаційно-туристичне природокористування, охорона й відновлення
рекреаційно-туристичних ресурсів;
−
господарське освоєння територій, зміна пропорцій у розміщенні
продуктивних сил, кластеризація немасових форм туризму, формування рекреаційнотуристичної системи на основі сучасної інфраструктури;
№1 (30) 2013
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−
фінансування запроектованих заходів;
−
удосконалення системи правового забезпечення й управління [7].
При
цьому
як
напрями
та
завдання
формування
і
реалізації
конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту в рамках цільової
програми розвитку рекреаційно-туристичних регіону нами виділяються такі:
1) у рамках напряму «забезпечення умов для розвитку рекреації та туризму
органами місцевого самоврядування» виокремлюють таке завдання, як: створення
координаційної ради при місцевій адміністрації для виконання конституційних,
координаційних функцій, а також для проведення ділових операцій і здійснення процедур
ухвалення рішень у сфері рекреаційно-туристичної діяльності на території
муніципального утворення;
2) у рамках напряму «регіональне управління рекреаційно-туристичною сферою»:
створення нових інститутів управління рекреацією та туризмом і реструктуризація
існуючих відповідно до поставлених цілей і завдань розвитку рекреації та туризму в
регіоні;
3) у рамках напряму «сучасна маркетингова стратегія просування рекреаційнотуристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринках»: розроблення календаря
подій, що відбуваються на території регіону; розширення збутової мережі;
сумісне просування регіонального рекреаційно-туристичного продукту та розвиток
міжнародного співробітництва; формування іміджу рекреаційно-туристичного регіону;
4) у рамках напряму «формування нормативно-правової бази розвитку рекреації та
туризму»: визначення нормативно-правових документів, які необхідно прийняти на
регіональному рівні та вироблення рекомендацій щодо ухвалення загальнодержавних
документів або зміни їх положень для цілей підвищення ефективності функціонування
рекреаційно-туристичного регіону;
5) у рамках напряму «фінансове забезпечення розвитку рекреації та туризму»:
пошук джерел фінансування розвитку рекреаційнотуристичної сфери та складання
переліку можливих одержувачів ресурсів і структур, що ухвалення рішення про надання
фінансових коштів;
6) у рамках напряму «кадрове забезпечення розвитку рекреації та туризму»:
забезпечення взаємодії між рекреаційно-туристичними підприємствами і
навчальними закладами для підвищення якості освіти і повнішого обліку вимог ринку при
підготовці фахівців та підприємців, організація філій навчальних закладів, курсів для
мешканців рекреаційно-туристичних районів з метою забезпечення зайнятості на місцях;
розроблення системи взаємодії зі службами зайнятості різного рівня;
7) у рамках напряму «облік екологічних, політичних і інших ризиків»: розроблення
заходів щодо зниження природних ризиків у рекреаційно-туристичній діяльності, їх
компенсації; формування спеціальної програми управління природними ризиками в
рекреаційно-туристичних регіонах; розроблення заходів щодо оперативного управління
кризовими ситуаціями;
8) у рамках напряму «формування умов для розвитку рекреації та туризму у межах
особливо охоронюваних природних територій»: ініціювання проектів щодо створення
особливо охоронюваних природних територій регіонального і місцевого значення;
сприяння забезпеченню інвестиційної привабливості інфраструктури на території
особливо охоронюваних природних територій; розроблення норм рекреаційнотуристичних навантажень на різні види особливо охоронюваних природних територій;
формування основ організації природних парків у зоні установ курортно-санаторного
профілю з метою збереження рекреаційно-туристичного ресурсу[8].
Висновки. На сьогоднішній день в туристичну галузь роблять вкладення головним
чином держава і дрібні, середні місцеві підприємці. Комплексна система економічної
безпеки туристичного підприємства має включати в себе строго певний безліч
взаємозалежних елементів, що забезпечують безпеку підприємства при досягненні нею
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основних цілей туристичного бізнесу.
Стратегічна орієнтація в управлінні економічною безпекою туристичного
підприємства на довгостроковий та раціональний розвиток зобов’язує приймати
управлінські рішення органами державного управління з врахуванням не лише існуючої
сукупності чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, але й передбачати заходи
із захисту інтересів суб’єктів туристичної діяльності у перспективі.
Анотація
В статті запропонований методичний підхід до моделювання процесів розвитку
туристичних підприємств, в основі якого на відміну від існуючих, запропоновано
покласти положення про те, що розвиток туристичного підприємства обумовлений дією
трьох елементів (матеріальні витрати; кількість проживаючих в регіоні; основни
виробничі фонди), та дозволяє спрогнозувати кількість чистої продукції туристичного
підприємства(туристичних пакетів) , що дає можливість знизити ризик на рівень
економічної безпеки туристичних підприємств.
Ключові слова: економічна безпека, туристичне підприємства, Запорізька область,
регіон, розвиток, моделювання, чистий продукт
Анотация
В статье предложен методический подход к моделированию процессов развития
туристических предприятий, в основе которого в отличие от существующих, предложено
положить положение о том, что развитие туристического предприятия обусловлено
действием трех элементов (материальные расходы; количество проживающих в регионе;
основни производственные фонды), что позволяет спрогнозировать количество чистой
продукции туристического предприятия(туристических пакетов), которое дает
возможность снизить риск на уровень экономической безопасности туристических
предприятий.
Ключевые слова: экономическая безопасность, туристическое предприятия,
Запорожская область, регион, развитие, моделирование, чистый продукт
Annotation
In the article the methodical going is offered near the design of processes of development
of tourist enterprises, in basis of which unlike existing, it is suggested to put position that
development of tourist enterprise is conditioned the action of three elements (financial charges;
an amount of resident is in a region; osnovni production funds), and allows sprognozuvati the
amount of clean products of tourist enterprise(tourist packages) which enables to reduce a risk on
the level of economic (financial charges; an amount of resident is in a region; osnovni production
funds), but allows sprognozuvati the amount of clean products of tourist enterprise(tourist
packages) which enables to reduce a risk on economic strength of tourist enterprises security.
Keywords: economic security, tourist enterprises, Zaporozhia area, region, development,
design, net product
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Берегова В.В., Мацюта Ю.М.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Щоб оцінити та зрозуміти особливості формування
виробничого потенціалу аграрних підприємств, необхідно поглибити аналіз його сутності,
відмінності від інших видів потенціалу. Слід враховувати, що формувати або
реформувати потенціал підприємства може лише його власник, тоді як впливати на цей
процес або оцінювати результати може хто завгодно. Саме з цієї точки зору слід
розглядати той факт, що виробничий потенціал для власника підприємства являє собою
систему взаємопов’язаних елементів, які виконують різні функції у процесі забезпечення
випуску продукції та досягнення інших цілей розвитку підприємства. Це не може не
вплинути на те, які властивості власник повинен враховувати у ході формування, а також
у чому буде вимірюватись потенціал та за якими показниками.
Стан вивчення проблеми. Перехід України до ринкових відносин, багато в чому
залежить від функціонування матеріальної основи економіки аграрних підприємств. На
рівні підприємства створюється суспільний продукт та надаються відповідні послуги,
тобто фактично існування підприємств забезпечує існуванню усієї економічної системи.
Підприємства поєднують з виробничим процесом кваліфіковану робочу силу,
використовують високопродуктивну техніку, здійснюють менеджмент та маркетинг, а
також екологічну оцінку діяльності підприємства.
В умовах функціонування виробничих відносин діяльності підприємств в системі
ринкових відносин, найбільш важливої ваги набуває питання здійснення ефективного
управління підприємством.
Серед питань управління виробничим підприємством найбільш важливими
доцільно вважати питання виробничого планування, формування виробничої програми, а
також екологічної безпеки підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. На сучасний стан екологізації виробничого
потенціалу впливають економічні, правові, технічні, біологічні чинники діяльності
аграрних підприємств. Відтак, В.М. Міхайленко, стверджує, що підприємство з метою
подолання екологічної кризи змушене використовувати різноманітні заходи, важелі та
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інструменти природоохоронного характеру, без вирішення яких неможлива стабілізація
макро- та мікроекономічних проблем [3, с. 257]. Н.Б. Мігай, вважає, що вихід з цієї
ситуації можливий лише шляхом збалансування економічного та екологічного розвитку
виробничо-господарської діяльності та належної організації природоохоронної діяльності
аграрних підприємств [2, 124-128].
Головною ціллю аграрних підприємств є опрацювання та визначення основних
напрямів екологізації сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах
господарювання; обґрунтування системних аспектів побудови виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах екологізації [1, c. 17].
О.В. Ульянченко, стверджує, що методологічною основою дослідження є
діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення інноваційних процесів у
сільському господарстві, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених [4, с.84-89].
Виклад основного матеріалу. Досвід ведення сучасного сільського господарства
переконливо доводить потребу в проведенні радикальних заходів щодо збереження
наявного природного потенціалу, відтворенню ресурсів та екологізації виробничогосподарської діяльності.
Сільськогосподарське виробництво відбувається при взаємодії з зовнішнім
середовищем, що включає не лише ринкові, а й економічні, технологічні, а також правові
зовнішні сили. Саме їх направленість та інтенсивність значною мірою визначає як темпи
розвитку сільського господарства, так і його екологічну безпеку .
За ринкової економіки перед Україною та аграрними підприємствами постали
складні завдання, пов'язані з вирішенням всього комплексу соціально-економічних проблем, включаючи проблеми охорони навколишнього природного середовища. У цій
ситуації особливо важлива роль відводиться питанням організації відповідної діяльності у
галузі екології.
Обстеження виробництва потрібно здійснювати за всіма елементами керованої
підсистеми: робітники; організація виробництва; процеси виробництва; організація праці
робітників; продуктивність праці; техніка та технологія виробничих процесів; продукція;
взаємозв'язок факторів виробничого об'єкта; аналіз виробничої структури; виробничий
потенціал організації.
Екологічна ситуація, що склалася протягом тривалого періоду через нехтування
об'єктивними законами розвитку й відтворення природно-ресурсного комплексу
підприємтва, має чітко виражений кризовий характер. Продовжують застосовуватися
адміністративно-командні методи вирішення екологічних проблем, спостерігається спад у
відтворенні земельних і водних ресурсів, повітряного басейну. Ці чинники, як і
відсутність необхідних обсягів інвестицій для оновлення технологій та здійснення
природоохоронних заходів, так і недостатнє фінансування, спричинили незадовільний
стан довкілля.
В основу аналізу оцінки показників економічної безпеки аграрних підприємств слід
покласти
метод стандартизації показників-факторів, що дає можливість порівняти
різнорідні показники по кожній з ознак економічної безпеки регіону і отримати його
інтегральну величину.
Визначення величини стану економічної безпеки аграрного підприємства базується
на стандартизації показників, зведенні їх виду від 0 до 1. Для стандартизації показників
варто виділяти стимулятори і дестимулятори. До стимуляторів відносяться ознаки,
кількісне збільшення яких позитивно впливає на стан економічної безпеки на
підприємстві; до дестимуляторів відносять фактори, зростання яких негативно впливає на
рівень економічної безпеки підприємства.
Стан економіки підприємтва відповідно до пропорцій золотого ділення на
проміжку від 0 до 1 буде представлено наступним чином: 1) від 0 до 0,382 свідчить про
стан економічної небезпеки; 2) від 0,384 до 0,618 - стан економічної загрози; 3) від 0,619
до 0,854 - стан економічного ризику; 4) від 0,855 до 1 - стан економічної безпеки.
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Порушення зазначених пропорцій є вагомими і свідчать про перехід з одного стану
економіки в інший.
Відповідно до порогових значень індекс фізичного обсягу продукції сільського
господарства - 136% , майже всі підприємства в стані економічного ризику (за винятком
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які перебували у стані
загрози). Незначні темпи розвитку сільського господарства в регіонах свідчать про низькі
обсяги виробленої сільськогосподарської продукції, зниженні ефективності її
виробництва.
Нині спостерігається невпорядкованість механізму фінансового забезпечення
природоохоронної діяльності та, як наслідок, низька ефективність системи управління
охороною навколишнього природного середовища. За таких умов на перший план
висувається проблема формування нових нетрадиційних джерел фінансового
забезпечення природоохоронних заходів. Виходом зі становища, що склалося, є
вирішення проблем економічного розвитку й охорони навколишнього середовища в комплексі з урахуванням фінансових можливостей суспільства. У зв'язку з обмеженим обсягом
бюджетних ресурсів важливим завданням держави є заохочення суб'єктів господарювання
до здійснення природоохоронних заходів.
Також потрібно виділити основні елементи екологічної складової ефективного
виробництва: інвестиційне забезпечення ресурсозберігаючих технологій, територіальна
спеціалізація, концентрація виробництва, оптимізація землекористування, реалізація
продукції за вигідними каналами, інтенсифікація, сортооновлення, дотримання балансу
еколого-економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур.
Інтеграційні процеси України до міжнародних економічних структур ставлять ряд
завдань, одним з яких є нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної
продукції на світових ринках. В умовах складної екологічної ситуації у державі, пов'язаної
з нераціональним використанням природних ресурсів, екологічну політику України
доцільно спрямовувати на збереження і розвиток природоохоронної бази, запровадження
у практику нових економічних інструментів для вирішення економічних протиріч й
екологічно безпечного управління виробництвом.
Важливе значення має формування і запровадження дієвих економічних
інструментів раціонального природокористування, а саме: податки, квоти, створення
організаційно-економічних умов для інноваційного підприємництва в екології,
виробництва екотехніки та екотехнологій, розробка та реалізація природоохоронних
програм.
Щороку дедалі більше країн в агровиробництві переходять з хімічних препаратів та
антибіотиків на органіку та біопрепарати. Адже останні значно дешевші, ефективніші, а
головне — не шкодять довкіллю і здоров'ю людини. Так, США, Канада, Євросоюз
прийняли рішення: про скорочення кількості пестицидів, дозволених для використання у
сільському господарстві, на 600 з понад тисячі існуючих. Те саме роблять Данія,
Німеччина, Нідерланди і Великобританія, які планують обмежити внесення агрохімії на
50—70% до 2030 року. А Франція, Німеччина і Великобританія оголосили, що
використовуватимуть щонайменше 20% сільгоспугідь для органічного землеробства до
2020 року. Адже на сьогодні потреба в екологічно чистих продуктах у Франції задоволена
лише на 36—40%, у Німеччині та Великобританії — ще менше. При цьому їхня вартість
на 25—300%) вища, аніж звичайних .
При здійсненні виробничого процесу особлива увага має відводитись питанню
організації діяльності з застосуванням ресурсозберігаючих технологій, забезпеченню
охорони навколишнього середовища, біологічному виробництву продукції, яке має
стимулюватись з боку держави.
Недотримання відтворення природно-ресурсного потенціалу, дисбаланс у
структурі галузевого розвитку, існування екологічно небезпечних виробництв, відсутність
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належно сформованої системи інвестування природоохоронних заходів призвело до
кризової ситуації в екологічній сфері.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності та обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції необхідним є подолання деінтенсифікації господарства,
здійснення розширеного відтворення шляхом переходу на ресурсозберігаючі й екологічно
безпечні технології вирощування культур. Саме вони є базисом формування
інноваційного типу відтворення.
Шляхи вирішення зазначених питань можливі в напрямі розробки
загальнодержавної програми раціонального природокористування та покращення
фінансування екологічних проектів. Існування зазначеної проблеми ставить перед
науковцями низку невирішених питань щодо відтворення земельних та водних ресурсів,
зменшення забрудненості повітря, пошуку оптимальної моделі співвідношення
ефективного функціонування економічної та екологічної систем.
Нинішня модель сільськогосподарського виробництва страждає через технічну та
технологічну відсталість, а також через відсутність фінансового забезпечення та
ефективного менеджменту. Недостатнє фінансування підприємств сільського
господарства стримує процес оновлення технічної бази виробництва. Величина
отриманого в результаті здійснення господарської діяльності прибутку не є достатньою
для здійснення розширеного відтворення виробництва, а використовується лише на
покриття поточних витрат господарювання.
Здійснення в недостатніх обсягах фінансування природоохоронних заходів
зумовлює неналежний контроль державних органів за дотриманням законодавства з
питань охорони навколишнього природного середовища, а відтак, потребує удосконалення система фінансування, пошук джерел інвестицій. Одним із шляхів виходу з
такої ситуації є стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності до впровадження
інноваційних технологій у сфері екологічної безпеки.
Висновки. Екологічну політику України доцільно спрямовувати на збереження і
розвиток природоохоронної бази, запровадження у практику нових економічних
інструментів для вирішення економічних протиріч й екологічно безпечного управління
виробництвом.
Вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища неможливе
без забезпечення екологізації економіки і суспільства, що є необхідною умовою для зміни
усієї екологічної ситуації, поліпшення охорони довкілля і використання природних
ресурсів.
Підвищенню
конкурентоспроможності
вітчизняної
сільськогосподарської
продукції та забезпеченню високої ефективності виробництва в перспективі сприятиме
системне врахування природно-економічних факторів з дотриманням екологічної безпеки
їх використання.
Оцінка виробничого потенціалу підприємства не повинна закінчуватись на етапі
визначення системи основних показників оцінки та отриманні фактичних результатів. Для
вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності підприємства основною метою
управління виробничим потенціалом підприємства, насамперед, повинно бути виявлення
основних проблем в розвитку та розробка рекомендацій по їх усуненню. Тому
рекомендується застосовувати графоаналітичний метод для оцінки розвитку виробничого
потенціалу підприємства.
Анотація
У статті визначені передумови розвитку та основні напрями еколого-економічної
оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств в сучасних умовах
господарювання; обґрунтовано системні аспекти побудови виробничої діяльності
сільськогосподарських підприємств на засадах екологізації.
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Ключові слова: еколого-економічна оцінка, виробничий потенціал, екологізація,
екологічна ситуація, економічна оцінка.
Аннотация
В статье определены условия и основные направления эколого-экономической
оценки производственного потенциала аргарных предприятий в современных условиях
хозяйствования;
розкрыты
системные
аспекты
построения
деятельновти
селельськохозяйственных предприятий на основе экологизации.
Ключевые слова: эколого-экономическая оценка, производственный потенциал,
экологизация, экологическая ситуация, экономическая оценка.
Annotation
Conditions and mail trends of ecological and economic assessment of agricultural
enterprises’ production potential under the conditions of modern enterprise running are defined
in the article; system aspects of agricultural enterprises’ production activity planning are
substantiated on the basis of ecologization.
Keywords: ecological and economic assessment, production potential, ecologization,
environmental situation, economic assessment.
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Горлачук В.В., Січко А.В.

ЯКІСНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Стратегія інноваційного розвитку суспільства повинна
бути орієнтована на підвищення якості його життя.
Трансформація моделі вичерпності можливостей людини, зумовленої зростанням
психологічних навантажень на людський організм, погіршенням стану навколишнього
природного середовища до гармонізації її з природою і самим собою дозволить відновити
сили людського організму, зняти робочу напругу, захистивши тим самим від
захворювання душу і тіло.
Вихідним та принциповим моментом забезпечення умови нормального
формування і функціонування життєвої стійкості людини є стратегія розвитку індустрії
туризму конкурентноспроможного на світовому ринку, здатного максимально
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задовольнити туристичні потреби населення, забезпечити на цій основі комплексний
розвиток України і її регіонів, їх соціально-економічні інтереси при збереженні
економічної рівноваги та історико-культурної спадщини. У контексті найближчої
перспективи для України є неминучим процес в’їзного та внутрішнього туризму, який є
важливим чинником підвищення рівня життя людей, створення додаткових робочих
місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній
арені, поступової інтеграції іноземних нововведень у власну туристичну індустрію.
З огляду на це, унікальним засобом, що втілює в себе інноваційні компоненти
розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний потенціал, що являє собою
першоджерело інноваційного розвитку туризму.
Питанням
розвитку
рекреаційного
потенціалу
присвячено
праці
Л.Я.Новаковського, А.М.Третяка, В.В.Горлачука, Д.С.Добряка, О.М.Деркача, В.Гетьмана,
М.Стеценка, В.І.Азара, Я.В.Коваля, М.С.Нудельмана, С.К.Харічкова, О.Ф.Балацького,
П.В.Гудзя, В.Н.Трегобчука, М.Ф.Реймерса, І.Синякевича, С.Генсірука, Ю.Туниці,
Т.О.Чичкалюк та ін., які стали базовою основою подальших досліджень у контексті
регулювання земельних відносин у рекреаційній сфері.
Водночас, дискусійними залишаються питання визначення еколого-економічної
ефективності рекреаційних територій, визначення їх вартості, що свідчить про
недосконалість
економіко-організаційного механізму управління рекреаційним
природокористуванням.
Метою дослідження є поглиблення методологічних засад та розробка практичних
рекомендацій щодо обґрунтування реальної вартості рекреаційних територій.
Виклад основного матеріалу. Однією з найбільш організаційно-економічних
форм розвитку туристичної індустрії є рекреаційні територіально-виробничі комплекси.
Сьогодні рекреація є однією з високоприбуткових галузей економіки, що динамічно
розвивається та одним з найважливіших факторів соціально-економічного розвитку
території. У зв’язку з цим, на період до 2015 року в Україні передбачається розширення
земель рекреаційного призначення на 7,4 тис. га або на 6,9 %. Загалом їх площа на цей
період становитиме 114,3 тис. га [1].
Але моделювання туристично-рекреаційної індустрії на Миколаївщині
аргументовано засвідчило, що потреба лише населення області у рекреаційних територіях
на кінець 2026 року складає орієнтовно 19,4 тис. га, в тому числі: для курортного
лікування – 0,3 тис. га; тривалого відпочинку дорослих з дітьми – 1,9 тис. га; тривалого
відпочинку дітей – 3,4 тис. га; туризму – 1,8 тис. га; короткочасного відпочинку – 12,0 тис.
га [5], що дозволить одночасно відпочивати 239 тис. особам.
Такими місцями відпочинку служитимуть Очаківська, Південно-Бузька,
Інгульська, Вознесенська, Кодимо-Первомайська рекреаційна зони, рекреаційна зона м.
Миколаєва та інші окремі рекреаційні комплекси.
Крім того, унікальними місцями для екскурсій і туризму є рекреаційні території
Національних природних парків «Білобережжя Св’ятослава» і «Бузький Гард»,
регіональних ландшафтних парків – «Гранітно-Степове Побужжя», «Кінбурнська коса»,
«Приінгульський», «Тилігульський», «Висуньсько-Інгулецький» та багато інших
заповідних територій. У свою чергу, на сучасному етапі розвитку туризму, загострення
конкуренції на цьому ринку спостерігається зростання рекреаційних територій і в інших
областях України, хоча нині технологічно неможливо вказати їх площу у зв’язку з
відсутністю матеріалів інвентаризації цих територій.
Власне, пожвавлення процесу формування рекреаційних територій вимагає,
насамперед, визначення вартості цього ресурсу, оскільки земля формує вартість товару і
послуг. Земля, як головний засіб виробництва у сільському і лісовому господарстві і
просторово-територіальний засіб в інших галузях народного господарства, приймає участь
у виробництві частки доданої вартості.
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Відповідно до цього, в сучасних умовах на перше місце виходить визначення
грошової оцінки рекреаційних територій, як інструменту регулювання земельних відносин
щодо використання цих земель (інвестиції, інвестиційний клімат та інвестиційна
привабливість, відшкодування збитків, заподіяних територіям, страхування ризиків,
трансакції земельних ділянок, визначення показників економічної діяльності –
прибутковість, рентабельність, оподаткування тощо).
При визначенні грошової оцінки рекреаційного потенціалу для розвитку туризму
необхідно зберегти дотримання таких основних умов:
1) рекреаційні території в якості регульованої та стаціонарної зон знаходяться у
межах національних і регіональних природних парків;
2) рекреаційні території представлені окремими категоріями земель за цільовим
призначенням;
3) рекреаційні території розміщуються на інших категоріях заповідного фонду,
крім національних і регіональних природних парків.
Врахування зазначених умов у господарській діяльності забезпечить наближення
грошової оцінки земель до їх відносно реальної вартості, засвідчить контраст відмінності
їх вартості при кожній з описаних умов, створюючи об’єктивні передумови для сприяння
розвитку малого та середнього бізнесу, досягнення стабілізації у сфері туризму. Це дасть
змогу оперативно адаптувати процес земельних відносин до кожної з умов розміщення
рекреаційних територій, забезпечити необхідну гнучкість процесу підготовки і прийняття
рішень відповідно до конкретних обставин.
Втім, постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 525 (зі змінами)
[4] затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель рекреаційного
призначення. Для цього використовується формула:
Цн = Е · Тк · Кмц · Пд,
де Цн – нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн.;
Е – нормативний середньорічний економічний ефект від використання земель
рекреаційного призначення, грн/м2;
Тк – термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який
встановлюється на рівні 33 років;
Кмц – коефіцієнт, що характеризує місце розташування та цінність земельної
ділянки;
Пд – площа земельної ділянки, м2.
При цьому коефіцієнт, що враховує місцерозташування та цінність земельної
ділянки рекреаційного призначення визначається за формулою:
Кмц = Км × Кц × Кс,
де Км – коефіцієнт, що враховує місцерозташування земельної ділянки (віддаленість від
адміністративного центру та найближчого населеного пункту, що має магістральні
шляхи сполучення; входження до приміської зони великих міст тощо). Загальне
значення коефіцієнта Км розраховується як добуток коефіцієнтів Кр1, Кр2, Кр3 [4];
Кц – коефіцієнт, що враховує цінність земель рекреаційного призначення;
Кс – коефіцієнт, що враховує статус земель рекреаційного призначення.
Оскільки, в силу історичних, традиційних, природно-географічних, соціальних та
економічних факторів рекреаційні території розміщуються переважно на землях
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землях рекреаційного
призначення, нами проведено дослідження вартості цього природно-рекреаційного
потенціалу на прикладі Миколаївської області, яка є унікальною екологічною системою
півдня України (табл. 1, 2).
Як засвідчують результати наукових досліджень (табл. 1, 2), в області цінність
рекреаційного потенціалу на землях рекреаційного призначення у 2,2 рази виявилась
вищою, ніж рекреаційні території у межах національних природних парків і в більш як три
рази, розмішуючи рекреаційні території на узбережжі Чорного моря.
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Таблиця 1
Розрахунок вартості рекреаційного потенціалу у межах природних парків
Розміщення рекреаційних
Розміщення рекреаційних
територій у межах природних
територій у межах регіональних
парків
ландшафтних парків
Показники
В цілому по
Чорноморське
В цілому по
Чорноморське
області
узбережжя
області
узбережжя
Е
0,094
0,094
0,094
0,094
Тк
33
33
33
33
Тк =(Кр1·Кр2·Кр3)
1,3
1,3
1,3
1,3
Кц
0,2
0,2
0,2
0,2
Кс
1,3
1,3
1,1
1,1
2
Цн/м
1,05
1,05
0,89
0,89
Цн/га
10500
10500
8900
8900
Таблиця 2
Розрахунок вартості рекреаційного потенціалу у межах земель рекреаційного призначення
Розміщення рекреаційних територій у межах земель
рекреаційного призначення
Показники
В цілому по області
Чорноморське узбережжя
Е
0,050
0,050
Тк
33
33
Тк =(Кр1·Кр2·Кр3)
1,3
1,3
Кц
1,1
1,1
Кс
2
Цн/м
2,36
3,22
Цн/га
23600
32200
Подібна ситуація спостерігається у парах: розміщення рекреаційних територій у
межах земель рекреаційного призначення – розміщення рекреаційних територій у межах
регіональних ландшафтних парків у рамках області, де цінність останніх у 2,7 рази нижча;
розміщення рекреаційних територій у межах земель рекреаційного призначення на
узбережжі Чорного моря – розміщення рекреаційних територій у межах регіональних
ландшафтних парків на Чорноморському узбережжі, де цінність останніх нижча у 3,6
рази.
Цей феномен можна пояснити відсутністю науково-методологічних підходів
визначення вартості землі, які б повністю забезпечили дотримання принципів формування
ефективного землекористування. Причому, потреба в такій методології зростає тоді, коли
об’єкти туризму та екскурсій опиняються в епіцентрі суспільної уваги, і якщо вчасно не
розв’язати проблему вартості рекреаційних територій, то тоді рекреація втратить свою
фундаментальну функцію – бути ефективним інструментом регулювання земельних
відносин, а суспільство, в цілому, втратить рекреаційний ресурс, вступивши у
непередбачуваність і некерованість процесу використання рекреаційного потенціалу.
Об’єктивний і неупереджений аналіз вартості рекреаційних територій у межах
національних природних парків допускає констатацію, що не можуть рекреаційні
території, розміщені у межах національних природних парків чи регіональних
ландшафтних парків на Чорноморському узбережжі бути у 2,5-3 рази дешевші, ніж такі ж
території, але на землях рекреаційного призначення, де море відсутнє. Тут йдеться про те,
що високий статус природних парків повинен супроводжуватись докорінним чи
принаймні істотним підвищенням вартості рекреацій у своєму складі, не допускаючи
спотвореного уявлення природи, логіки і закономірностей загального формату оцінки
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землі. В іншому разі це буде породжувати конфліктну ситуацію, яка виявиться живильним
середовищем конфліктного процесу.
Більш дискусійним і суперечливим в системі оцінки рекреаційних територій
залишається той факт, що розміщення рекреаційних територій у межах природних парків
применшують реальне значення екосистем, на території яких розміщені ці рекреаційні
території.
Цілком очевидно, що якість рекреації є відмінною між собою у Національному
природному парку «Бузький Гард», який розміщений у північній частині Миколаївської
області і Національному природному парку «Білобережжя Святослава», який омивається
водами Чорного моря, Ягорлицькою затокою і Дніпробузьким лиманом, де щоденно
відпочиває 3-4 тис. людей. Щоправда, ми не ставимо за мету протиставити між собою
природні парки – всі вони є гордістю Миколаївщини, а показати відмінність їх впливу на
стан здоров’я туристів і відпочивальників, як необхідну передумову визначення реальної
їх вартості та вартості рекреаційних територій.
На сьогодні відсутній єдиний погляд щодо методологічного підходу
диференційованого визначення вартості рекреаційних територій. Одні дослідники дають
перевагу воді, інші лісу, а хтось горам, але очевидним є те, що вартість цих територій
повинна бути похідною від результатів відпочинку туристів і відпочивальників.
У сучасній науково-практичній літературі доволі популярно і аргументовано
стверджується, що якість відпочинку визначається рівнем збагачення організму від’ємно
зарядженими іонами, які надають людині життєвих сил – протиалергічний вплив,
нормалізація кров’яного тиску, поліпшення роботи серця, укріплення імунітету,
заспокійливий вплив на нервову систему та ін. і навпаки позитивно заряджені іони
викликають у людини хворобливість, депресивний та інший шкідливий для її організму
стан.
Коли йдеться про наповненість природи від’ємно зарядженими іонами, то в лісі в 1
см3 їх міститься 200-1000, у морі – 2000, у горах – 10000 і на водопаді – 18000 іонів/см3
[3].
З огляду на це істотно актуалізується завдання диференційованого підходу до
визначення реальної вартості рекреаційних територій, виходячи з міри впливу їх на стан
здоров’я туристів і відпочивальників.
Зрештою, слід зауважити, що рекреаційні території у зоні впливу Чорного моря
ніколи не бувають абсолютно відокремленим сегментом туризму та екскурсій. Це
зумовлено насамперед тим, що морська вода є тією субстанцією, яка завдяки
випаровуванню з неї йоду, брому та багатьох інших солей, завдяки шуму моря, прибою
хвиль додатково справляє оздоровчий вплив на людину.
Власне, у Земельному кодексі України (ст. 47) прописано, що «до земель
оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які
використовуються або можуть бути використані для профілактики захворювання і
лікування людей» [2]. Така особливість морської води, привертаючи до себе особливу
увагу хворих людей, дає підстави використовувати рекреаційний потенціал водночас для
забезпечення потреб суспільства у лікування. Інакше кажучи, узбережжя Чорного моря
слід розглядати гомогенно, тобто через спільну дію факторів рекреації та оздоровлення.
Тому не може бути сумніву в тому, що на вартість рекреаційних територій повинна
інтерферуватись у певній мірі вартість земель оздоровчого призначення.
В цілому, алогічним є той факт, що визначення вартості земель рекреаційного
призначення здійснюється без врахування спільної дії позицій, які б забезпечували
зрозумілі і загальноприйняті у цивілізаційному світі критерії оцінки. Тому, раніше
приведена методика визначення грошової оцінки земель рекреаційного призначення є, за
своєю суттю, не коректною, оскільки не розриває врахування особливостей широкого
спектру природних ресурсів, що входять до складу рекреаційних територій.
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Для того, щоб відповісти на основне питання визначення грошової оцінки земель
рекреаційного призначення, необхідно мати чітке уявлення про умови існування
рекреацій, їх роль у суспільно-економічному, культурному, духовному житті людей.
Наслідком цього є зонування рекреаційних територій, в результаті чого кожна зона вбере
в себе різні цінності, нівелюючи їх деструктивність сучасного стану.
Окреслюючи методологію визначення вартості рекреаційних територій відзначимо,
що в її основі повинен бути рентний доход (Рд) і термін капіталізації рентного доходу (Тк).
При цьому формула визначення вартості рекреаційних територій для кожної з
планувальних зон буде мати наступний вигляд:
Гр = Рд · Тк,
Варто відзначити, що нині не існує у наукових і спеціальних виданнях методики
визначення рентного доходу з рекреаційних територій, відсутній єдиний погляд щодо
методологічного підходу, який би було доцільно покласти в основу його визначення. Це
зумовлює необхідність зведення масиву наукових положень до спільного знаменника
аргументованого інтерпретування.
Володіючи необхідним масивом обґрунтування сутності рентного доходу зроблено
висновок, що він визначається як різниця між валовим доходом і витратами, що
забезпечили отримання цього доходу (затрати на оплату праці і нарахування на неї, сума
всіх затрат на надання послуг з відпочинку).
Фактично, під рентою умовно слід розуміти величину чистого доходу від
рекреаційної діяльності.
Наприклад, на одній з планувальних зон рекреаційної території національного
природного парку валовий доход від рекреаційної діяльності склав 5 тис. грн., а витрати,
що забезпечили отримання доходу склали 4,5 тис. грн. З огляду на це рентний (чистий)
доход склав 0,5 тис. грн., а грошова оцінка відповідно склала 16,5 тис. грн./га (33×0,5 тис.
грн.).
Аналогічні розрахунки проводяться по всіх планувальних зонах, в результаті чого
визначається середньозважена грошова оцінка рекреаційної території.
Висновок. Отже, існуючі діаметрально протилежні погляди на оцінку
рекреаційного потенціалу у межах земель рекреаційного призначення – з одного боку та
оцінка рекреаційного потенціалу у межах земель природоохоронного та іншого
природоохоронного призначення – з іншого боку, свідчать про недосконалість методики
нормативної грошової оцінки земель рекреаційного призначення. Актуальність зазначеної
проблеми в умовах сучасних реалій України зумовлює необхідність її теоретикометодологічного переосмислення.
Насамперед, необхідно мобілізувати інтелектуальний потенціал України і її
регіонів на заснування рекреаційних територій, в рамках яких слід визначити величину
чистого доходу як основи визначення вартості рекреаційних територій, що враховує
спільну дію факторів рекреації та оздоровлення.
У свою чергу, результат врахування спільної дії факторів рекреації визначається
мірою тяготіння туристів і відпочивальників до тих чи інших рекреаційних територій,
цінність яких за багато попередніх років набула національних рис.
Анотація
Висвітлені сучасні теоретико-методологічні та методичні засади визначення
вартості рекреаційних територій. Сформульовані та проаналізовані можливі варіанти
об’єктивної оцінки економіко-планувальних зон рекреаційних територій.
Ключові слова: рекреаційні території, грошова оцінка земель, природнозаповідний фонд, рентний доход, капіталізація.
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Аннотация
Представлены современные теоретико методологические и методические
принципы определения стоимости рекреационных территорий. Сформулированы и
проанализированы возможные варианты для объективной оценки и планирования
областей рекреационных зон.
Ключевые слова: рекреационные территории, денежная оценка земли, природно
заповедный фонд, арендный доход, капитализация.
Summary
Are represented the modern theoretical-methodological and methodical principles
determining the value of recreational areas. Formulated and analyzed possible options for
objective evaluation and planning areas of recreational areas.
Key words: recreation territories, pecuniary valuation of land, natural reserve fund,
rental income, capitalization.
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Коковіхін С.В., Ларченко О.В.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ КУКУРУДЗИ З
ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
Постановка проблеми. У степовому регіоні України, який характеризується
високими температурами повітря, сильними вітрами, незначною кількістю опадів,
низьким гідротермічним коефіцієнтом та іншими негативними природними явищами,
найбільш надійним і дійовим заходом боротьби з посухою є зрошення. Ефективність
використання штучного зволоження обумовлюється точністю, надійністю та економічноорганізаційними аспектами правильного призначення норм і строків вегетаційних
поливів, що обумовлює необхідність розробки та впровадження нових методів
формування режимів зрошення сільськогосподарських культур, у тому числі, й кукурудзи
на зерно.
Стан вивчення проблеми. Багаторічні наукові дослідження і виробничий досвід
свідчать, що при оптимізації всіх складових системи землеробства зрошення дозволяє
щорічно отримувати стабільно високі врожаї сільськогосподарських культур, які у 1,5-3
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рази перевищують показники на неполивних землях. В практиці зрошуваного
землеробства застосовується декілька методів визначення строків і норм вегетаційних
поливів, які відрізняються ступенем достовірності, трудомісткістю збирання інформації,
витрату часу і коштів на отримання необхідних результатів. Проте, застосування любого
методу забезпечує отримання більш достовірних даних, ніж безсистемне використання
зрошення згідно загальних рекомендацій [1-3].
Принцип розрахунків при формуванні режиму зрошення культури у конкретному
році має багато загального з його плануванням, однак має і відмінності, які, в першу
чергу, стосуються кількості опадів та розподілу їх під час вегетації рослин. Певне
значення мають також початкові вологозапаси ґрунту, температурний режим, спосіб
поливу тощо. Крім того, важливо встановлення динаміки споживання вологи в різні етапи
росту й розвитку для здійснення найоптимальнішого регламенту вегетаційних поливів [5,
6].
Завдання і методика досліджень. Завданням досліджень було розробити та
науково обґрунтувати режими зрошення кукурудзи з використанням нового
розрахункового методу за показниками середньодобового випаровування залежно від
агробіологічних, економічних та екологічних чинників.
В статті відображені узагальнені результати польових дослідів, лабораторних та
аналітичних досліджень з кукурудзою на зерно, які виконувались протягом 1969-2011 рр.
в Інституті зрошуваного землеробства НААН, розташованому на правому березі р. Дніпро
в зоні Інгулецької зрошувальної системи. Ґрунт дослідних ділянок – темно-каштановий
середньосуглинковий з вмістом в орному шарі: гумусу – 2,8*3,4%, валових азоту,
фосфору і калію – 0,118-0,120; 0,114; 2,5-2,7 % відповідно, у тому числі рухомих: 16,0;
26,3 та 280 мг/кг ґрунту. Клімат південного Степу континентальний, жаркий, з
гідротермічним коефіцієнтом 0,5-0,7, що свідчить про його крайню посушливість.
Характерними ознаками його є недостатня кількість атмосферних опадів, високі
температури і низька вологістю повітря, часті суховії весною та літом, тепла погода
восени та зимою. Агротехніка проведення дослідів була загальноприйнятою для зони
зрошення півдня України.
Результати досліджень. Гідрогеологічною особливістю Південного Степу України
є достатньо площ з різними рівнями ґрунтових вод, в тому числі і з близьким їх
заляганням (іноді 1-3 м). Кількість площ з близьким рівнем ґрунтових вод зростає в
зв’язку з відключенням свердловин вертикального дренажу через нестачу електроенергії,
замуленням відвідних каналів горизонтального дренажу, відсутністю коштів на ремонт
насосних станцій та дренажних систем.
В меліоративній практиці планування режимів зрошення прийнято проводити на
середньосухий рік, що дозволяє, практично в усі роки нормально забезпечувати рослини
поливною водою. Використовуючи експериментальні дані нами проведені розрахунки
режиму зрошення середньопізніх гібридів кукурудзи при різних рівнях залягання
ґрунтових вод для південного Степу.
Для розрахунків взяті середні дані з опадів на Херсонський агрометеорологічній
станції за десять середньосухих років для кукурудзи. Відомо, що використання середніх
даних при розрахунках за ряд років дає змогу отримати більш об’єктивні показники, ніж
дані одного конкретного року. Строк сходів прийнято 11 травня, а припинення поливів 15
серпня, що відповідає фазі молочної стиглості зерна у середньосухі роки для
середньопізніх гібридів кукурудзи. При розрахунках були використані рекомендовані
екологічно - безпечні поливні норми залежно від рівня залягання ґрунтових вод:
глибокий (більше 4 м) – 500 м³/га, 3 м – 500, 2 м – 400, 1 м – 250 м³/га.
Під час сходів кукурудзи, здебільшого, спостерігається певний дефіцит вологи в
розрахунковому шарі ґрунту. Згідно багаторічних спостережень у дослідах за динамікою
вологозапасів встановлені показники дефіциту вологи, які дорівнюють: при рівні
залягання ґрунтових вод від 3-х метрів і нижче –100 м³/га, при рівні 2 м – 50 м³/га і при
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рівні 1 м – 0. Відповідно поливним нормам при розрахунках приймалася така тривалість
проведення поливу: 500 і 400 м³/га – 5 діб, 250 м³/га – 3 доби.
Використовуючи встановлені добові величини середньодобового випаровування
(евапотранспірації) можна здійснювати шляхом моделювання продукційних процесів
гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від агротехнічних і природних факторів.
Для цього рекомендуємо використовувати програмне забезпечення AquaCrop 3.1 Plus, яке
розроблено Відділом земельних і водних ресурсів ФАО ООН [7], що розповсюджується
через мережу Інтернет. Ця комп’ютерна програма дозволяє представити продуктивність
сільськогосподарських культур, у тому числі і кукурудзи, у вигляді моделі. Особливо
актуальне використання цього програмного забезпечення при вирощуванні польових
культур на зрошуваних землях, на територіях з дефіцитом атмосферних опадів. Вона
дозволяє змоделювати динаміку різних показників продукційного процесу,
характеризується високим рівнем точності, простотою і надійністю.
Головне меню AquaCrop умовно можна поділити на три основні блоки:
І – Environment (англ. – довкілля).
ІІ – Simulation (англ. – моделювання).
ІІІ – Project (англ. – проектування).
В електронному блоці Environment необхідно навести показники навколишнього
середовище, яке має безпосередній вплив на досліджувану культуру. До нього входить
сукупність таких факторів, які впливають на ріст і розвиток рослини – погодні умови,
організація та управління режимами зрошення, характеристика агрохімічних властивостей
ґрунту та відомості про досліджувану культуру. Структурний елемент Climate (Клімат)
характеризується такими показниками: температура повітря, евапотранспірація, кількість
атмосферних опадів, показники СО2. Наступний елемент – Crop (Культура) включає в
себе: вид сільськогосподарської культури (фруктові або зернові); листяні овочеві
культури; коренеплідні культури; кормові культури. Planting method (Способи
вирощування): сівба насінням, висаджування розсади. Cropping period (Період
вирощування) – період від першого дня після сівби або висаджування до збирання. Length
of growing cycle (Тривалість циклу вирощування) – тривалість вирощування культури в
днях. Management (Управління) – включає в себе методи і технології зрошення
(дощування, краплинне, поверхневе та ін.), а також спеціалізацію технології вирощування
за традиційною інтенсивною технологією та водоощадною технологію з використанням
мінімізованого або нульового обробітку ґрунту та мульчування. Елемент Soil (Ґрунт) –
може бути представлений структурою ґрунту за 5 горизонтами включно. Програма
пропонує користувачу ввести кількість горизонтів, вибрати їх агрохімічні показники з вже
готового наведеного переліку, а також вручну визначити глибину залягання кожного з
них.
В другому блоці (Simulation) необхідно вибрати: період моделювання; вихідні
умови для початку моделювання; додаткові умови, коли період моделювання перевищує
період вегетації досліджуваної культури; коригування параметрів моделювання для
вибраної культури, метеорологічних та ґрунтових умов, особливостей технології
вирощування тощо. В третьому блоці (Project) є можливість зберігати створені проекти, а
також відкривати й корегувати проекти, які були створені в минулому.
Для створення файлу з відображенням природно-кліматичних умов Південного
Степу України необхідно натиснути на кнопку "Climate/Selected/Create climate file" та у
вікні, яке з’явилося, створити новий файл з температурними показниками або вибрати із
списку перелічених і створених вже раніше файлів, той що відповідає умовам моделювання
(рис. 1).
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Рис. 1. Створення файлу з показниками температури повітря за вегетаційний період
гібриду кукурудзи Борисфен 600 у 2010 р.
Крім того, у відкритому вікні слід ввести назву цього файлу та додаткові
показники.
Після створення фалу з температурними показниками вибираємо наступний
елемент показним – ЕТо (евапотранспірація) і аналогічним шляхом створюємо файл, в
який вводимо дані для цього показника. Потім таку ж процедуру повторюємо і для
створення фалу з кількістю опадів за окремими днями вегетаційного періоду.
Вміст CO2 в повітрі можна вибрати із запропонованою програмою бази (кнопка
"Select from CO2 Data Base"), яка містить прогнозовані показники вмісту до 2099 р.
Для створення файлу з досліджуваною сільськогосподарською культурою
(кукурудзою) необхідно натиснути кнопку "Crop/Selected Create Crop file". У вікні, яке
з’явилося, необхідно створити файл з досліджуваною культурою натиснувши "Create new
Crop file", заповнити вихідні дані і зберегти результати, натиснувши кнопку "Save as". Для
вибору періоду моделювання необхідно натиснути кнопку "Initial condition/Selected file
Initial condition". Для здійснення моделювання продукційного процесу гібридів кукурудзи
треба натиснути кнопку "Run" та у відкритому вікні – на кнопку "START". Всі числові
показники, за якими побудовані графіки, можна побачити, натиснувши на кнопку
"Numerical output", а умовні позначення цих показників – шляхом натискування кнопки
"Legend" у вікні "Numerical output" (рис. 2).
Після завершення роботи з формування окремих структурних елементів програми
AquaCrop 3.1 Plus необхідно зберегти проект, який являє собою взаємопов’язану
сукупність показників і результати моделювання в одному файлі. Для його створення
необхідно скористатися наступними командами: "Project/Select Create Project file". У вікні,
що з’явилося натиснути "Create new Project file", а після перегляду усієї наявної
інформації натиснути кнопку "Create", ввести назву та опис файлу-проекту і натиснути
кнопку "Save".
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Рис. 2. Змодельовані показники продукційного процесу гібридів кукурудзи залежно від
календарних дат вегетаційного періоду в умовах
Південного Степу України
Висновки. Співставлення нового розрахункового методу з традиційними для
України (біофізичний ІЗЗ і біокліматичний ІГіМ) при визначенні зрошувальних норм в
різні за погодними умовами роки при глибокому рівні ґрунтових вод показало більш
високу його точність і наближення результатів до показників, які були отриманні у
польових дослідах при застосуванні термостатно-вагового методу.
Розрахунковий метод за показниками середньодобового випарування може
використовуватися при формуванні водозберігаючих режимів зрошення, а також на
площах з різними рівнями залягання слабо мінералізованих ґрунтових вод. Новий
розрахунковий метод розроблено за результатами досліджень в умовах Південного Степу
і тому його рекомендується використовувати при складанні проектів реконструкції
зрошувальних систем та в сільськогосподарському виробництві саме у цьому регіоні.
Використання комп’ютерної програми AquaCrop 3.1 Plus дає можливість проводити
моделювання продукційного процесу гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах
Південного Степу України. Використання інформаційних технологій дозволяє
моделювати продуктивність рослин залежно від поточних погодних умов та коригувати
елементи технології вирощування, зокрема, режим зрошення.
Анотація
В статті наведено результати досліджень з формування режимів зрошення кукурудзи
на зерно шляхом використання розрахункового методу за показниками середньодобового
випарування. Використання комп’ютерної програми AquaCrop 3.1 Plus дає можливість
проводити моделювання продукційного процесу гібридів кукурудзи різних груп стиглості
в умовах Південного Степу України.
Ключові слова: кукурудза, режим зрошення, поливи, середньодобове
випаровування, продукційний процес, моделювання
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Аннотация
В статье приведены результаты исследований по формированию режимов орошения
кукурузы на зерно путем использования расчетного метода по показателям
среднесуточного испарения. Использование компьютерной программы AquaCrop 3.1 Plus
дает возможность проводить моделирование продукционного процесса гибридов
кукурузы разных групп спелости в условиях Южной Степи Украины.
Ключевые слова: кукуруза, режим орошения, поливы, среднесуточное испарение,
продукционный процесс, моделирование
Summary
The results of researches on forming of the modes of irrigation of corn on a corn by the use
of calculation method on the indexes of average daily evaporation are resulted in the article. The
use of the computer program AquaCrop 3.1 Plus enables to conduct the design of products
process of the corn hybrids different groups of ripeness in the conditions of the South Steppe of
Ukraine.
Keywords: corn, mode of irrigation, watering, evapotranspiration, products process, design
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Дудяк Н.В.

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТНИХ
СИСТЕМ В НАСЛІДОК АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Постановка проблеми. Еколого-економічне забезпечення ефективного управління
меліорованими агроландшафтами є доволі складною і недостатньо вирішеною
проблемою, оскільки на ефективність використання меліорованих агроландшафтів та
функціонування меліоративних систем здійснює вплив значна кількість факторів, які і
визначають раціональність природокористування і рівень антропогенного навантаження
на меліоровані агроландшафтні системи.
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Розробка та удосконалення існуючої системи використання, відтворення й охорони
земельних і водних ресурсів в межах меліорованих агроландшафтних систем є достатньо
актуальним питанням. В результаті нераціонального природокористування та постійного
нерегульованого антропогенного навантаження на території відбуваються негативні зміни
показників, які характеризують еколого-меліоративний стан агроландшафтів. Відсутність
ефективних
науково-обґрунтованих
механізмів
регулювання
антропогенного
навантаження на меліоровані агроландшафтні системи призвело до деградації та зниження
стійкості меліорованих агроландшафтів і, як наслідок, зниження ефективності
сільськогосподарського виробництва на них.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Натепер достатньо дослідженим є
теоретичні, методологічні та прикладні проблеми раціонального використання природних
ресурсів. Значний вклад в розвиток економіки природокористування внесли такі відомі
вчені Б.В. Буркинський, С.М. Бобильов, Є.М. Борщук, Т.П. Галушкіна, З.В. Герасимчук,
Е.В. Гірусов, В. А. Голян, Л.М. Грановська, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, Л. Г.
Мельник, С.К. Харічков, О.М. Царенко та ін.
Лише деяких аспектів переходу до
моделі стійкого розвитку аграрного
природокористування та утворення стійких агроландшафтів як еколого-економічної
системи торкаються в своїх працях такі відомі науковці, як І.П. Айдарова, А.І.
Голованова, В.В. Горлачука, Л.М. Грановську, В.В. Кундіуса, Є.Г. Лисенко, В.І.
Сафонову, М.М. Стецишина, А. Сохнича, А. Третяк та інші вчені.
Всі ці дослідження здійснювались вченими різних наукових шкіл як нашої країни,
так і зарубіжними вченими.
В результаті постійного впливу антропогенної діяльності на агроландшафти
відбувається порушення еколого-меліоративного стану, гідрогеологічних умов,
забруднення і порушення процесів самовідновлення меліорованих агроландшафтів.
Відтворення меліорованих агроландшафтів, забезпечення ефективного регулювання
впливу антропогенної діяльності та підвищення економічної ефективності та екологічної
стійкості природно-антропогенних систем можливо при використанні системного підходу.
Аналізуючи функціонування меліорованих агроландшафтів на основі системного
підходу, було виявлено, що меліорована агроландшафтна система – це взаємозв’язок
природних і антропогенних об’єктів, які утворюють еколого-економічну систему, що
змінює свої якісні і кількісні характеристики під впливом внутрішніх і зовнішніх
факторів у часі і просторі.
Актуальним є питання розробки методики оцінки впливу господарської діяльності на
меліоровані агроландшафти та удосконалення еколого-економічного механізму
управління агроландшафтними системами в контексті переходу цих систем на шлях
сталого розвитку.
Метою наукових досліджень. Теоретико-методичне обґрунтування методики
інтегральної оцінки рівня антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафтні
системи як відкриту еколого-економічну систему.
Основний матеріал. Оцінку стану еколого-економічної системи мі пропонуємо
проводи методом інтегральної оцінки впливу господарської діяльності на меліоровані
агроландшафти.
Методичний підхід щодо визначення рівня антропогенного й техногенного
навантаження на еколого-економічні системи має включати науково-обгрунтувану
систему індикаторів, індексів, показників та їх критеріїв, що дозволять визначити стан
рівноваги в еколого-економічній системі та подальші напрями її розвитку. Аналіз
існуючих методичних підходів та понятійно-категорійного апарату дозволяє зробити
висновок про відсутність єдиного визначення понять: індекс, індикатор, показник та
критерій. Згідно «Економічного словника» - індекс (от лат. index покажчик, список) – це
економічний і статистичний показник, що характеризує у відносному вигляді зміну
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економічних величин, параметрів економічних і соціальних процесів в часі за певний
період часу) [1].
В наукових працях Тарасової Н. П. індекс визначається як агрегований або зважений
індикатор, заснований на декількох інших індикаторах або даних. Як зазначає М.З.
Згуровський, індекс - це інтегрована оцінка, яка враховує сумісно всі три виміри розвитку
еколого-економічної системи, і, тим самим, відображає взаємозв’язок між трьома
нероздільними сферами розвитку суспільства, економічною, екологічною та соціальною,
які само і визначають рівень сталості системи [2]. А.А. Музалевский характеризує індекс
як показник зміни чого-небудь відносно рівня, прийнятого за основу для порівняння.
Згідно наукових досліджень М.З. Згуровського, запропонована методика
вимірювання сталого розвитку еколого-економічної системи (МВСР) базується на
визначенні індексу (Isd ) в просторі трьох вимірів: економічного (Iec ), екологічного (Ie )
та соціального + інституціонального (Is ) [2].
Нами розроблено систему індикаторів, які враховують взаємозв’язку
між
показниками розвитку
природно-технічної, економічної, екологічної і соціальної
підсистем та їх вплив на стан загальної меліорованої агроландшафтної системи.
Індикатор меліорованої агроландшафтної системи – це кількісне представлення зміни
системи показників, для визначення в якому напрямі відбувається розвиток меліорованої
агроландшафтної системи.
Таблиця 1
Методика оцінки стійкості меліорованої агроландшафтної системи
Оцінка розвитку меліорованої агроландшафтної системи
Показники
Індикатори
Індекс локального,
Інтегральний
екологічної,
локального,
регіонального
індекс
економічної та
регіонального,
загальнодержавного
стійкості
соціальної
загальнодержавного
рівня
меліорованої
підсистем
рівня
підсистем
агроландшафтної
Р
системи
IN
Iij
I
економічна
підсистема
Р1
Pij − Pi max
IN i =
n
P2
Pi max − Pi min
n m
k
IN ji
I el ,ek ,soc
∑
Pj
I
=
i =1
∑∑
∑
∫
I
=
i, j
3 ,
екологічна
el =1 ek =1 soc =1
n
підсистема
Pij − Pi max
Р1
IN i =
Pi max − Pi min
P2
Pj
соціальна
підсистема
Р1
Pij − Pi max
IN i =
P2
Pi max − Pi min
Pj
Інтегральна оцінка базується на
показниках інтегрального індексу стану
економічного, екологічного та соціального розвитку меліорованих агроландшафтів.
Інтегральний індекс стійкості меліорованої агроландшафтної системи - інтегрована
оцінка, яка складається з сукупності індикаторів меліорованої агроландшафтної системи
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(економічної, екологічної, соціальної) на трьох ієрархічних рівнях управління:
локальному, регіональному та загальнодержавному характеризуючих даний індекс.
На основі інтегральної оцінки розвитку меліорованої агроландшафтної системи
теоретично обґрунтовано методичний підхід щодо оцінки стійкості цих систем (табл. 1).
Інтегральний індекс стійкості меліорованої агроландшафтної системи змінюється в межах
[0;1], де 0 вважається значенням, що свідчить про дуже низький стан розвитку
меліорованої агроландшафтної системи, 1 – значенням, що свідчить про максимально
сприятливі умови щодо забезпечення стійкості, рівноваги та безпеки системи.
Методика еколого-економічного нормування антропогенного навантаження на
меліоровані агроландшафти базується на показниках оцінки екологічного, економічного
та соціального стану меліорованих агроландшафтних систем.Показники оцінки
екологічного стану систем включають: коефіцієнт антропогенної перетвореності
агроландшафту, коефіцієнт деградованості агроландшафту, коефіцієнт ураження від
підтоплення
агроландшафту,
коефіцієнт
еколого-агромеліоративного
стану
агроландшафту, коефіцієнт меліоративного навантаження на агроландшафт, коефіцієнт
родючості ґрунтів відповідно балу бонітету.
Показники оцінки економічного стану систем включають: коефіцієнт інвестицій в
оновлення основних меліоративних фондів, коефіцієнт оцінки основних меліоративних
фондів, коефіцієнт обслуговування основних меліоративних фондів, коефіцієнт
капітального ремонту меліоративних фондів, коефіцієнт стадії реконструкції
меліоративних фондів, коефіцієнт економічної ефективності використання меліорованих
земель. Показники оцінки соціального стану систем включають: коефіцієнт рівня
зайнятості у водогосподарсько-меліоративному комплексі, коефіцієнт рівня зайнятості
фахівців до 35 років, коефіцієнт участі працівників з повною вищою освітою у
водогосподарській діяльності, коефіцієнт вивільнення працівників, коефіцієнт підвищення
кваліфікації працівників, що працюють у водогосподарсько-меліоративному комплексі.
На основі розробленої методики виконана оцінка інтегрального індексу рівня
стійкості меліорованої агроландшафтної системи за адміністративними районами
Херсонської області (рис. 1).

Рис. 1 Інтегральний індекс стійкості меліорованої
агроландшафтної системи
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На основі отриманих даних з’ясовано, що для переважної більшості
адміністративних районів Херсонської області характерним є нестійкий рівень розвитку
меліорованої агроландшафтної системи, про що свідчать отримані значення інтегрального
індексу розвитку меліорованої агроландшафтної системи, які знаходяться в межах 0,320,45. В найгіршому становищі знаходиться Каланчацький адміністративний район, в
якому показник інтегрального індексу розвитку досягає 0,25 і стан характеризується як
катастрофічний. Для адміністративних районів: Чаплинського, Новотроїцького,
Каховського, Іванівського, Нижньосирогозького значення інтегрального індексу отримані
більш позитивні і знаходяться у межах 0,52-0,7, що характеризує ці системи як умовно
стійкі та умовно нестійкі.
Основними причинами нестабільного і нестійкого рівня розвитку меліорованих
систем Херсонської області є високий рівень антропогенного навантаження та недостатній
рівень ефективності існуючого еколого-економічного механізму регулювання їх
використання і подальшого розвитку.
Для забезпечення стійкості, відтворення та саморегуляції меліорованих
агроландшафтних систем необхідно запровадження системи заходів, механізмів та
інструментарію, спрямованих на більш ефективне використання меліорованих
агроландшафтів. В залежності від отриманого інтегрального індексу сталості розвитку,
визначеного рівня розвитку стійкості меліорованих агроландшафтних систем нами
розроблено інструментарій та обґрунтовані еколого-економічні й організаційні заходи
щодо підвищення стійкості меліорованих агроландшафтних систем (табл. 2).
Таблиця 2
Еколого-економічні та організаційні заходи щодо підвищення стійкості меліорованих
агроландшафтних систем
Стадії
Інтеграль
стійкості
ний
Заходи
системи
індекс
стійкості
системи
Жорсткий контроль зі запровадження системи екологічного
менеджменту, аудиту, маркетингу, інжинірингу.
Екологічне страхування ризиків господарської діяльності на
Катастро0,00 меліорованих землях, створення екологічних страхових фондів
фічний
0,25
для підвищення ефективності господарської діяльності та її
екологізації
Жорстке екологічне нормування антропогенного навантаження
на меліоровані агроландшафти, консервація деградованих с.- г.
земель
Врахування індикаторів екологічного стану с.-г. земель при їх
грошовій оцінці та розрахунку земельного податку
Державне інвестування заходів з покращення екологічного стану
меліорованих земель та запровадження ресурсозберігаючих і
еколого-орієнтованих технологій природокористування
Екологізація господарської діяльності та впровадження
інструментів морально-етичного впливу
Нестійкий
Контроль зі запровадження системи екологічного менеджменту,
0,26 аудиту, маркетингу, інжинірингу.
0,45
Екологічне страхування ризиків господарської діяльності на
меліорованих землях, створення екологічних страхових фондів
Екологічне нормування навантаження на меліоровані
агроландшафти, з частковою консервація деградованих с.- г.
земель
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Умовно
нестійкий

Умовно
стійкий

Стійкий

Продовження таблиці 2
Врахування індикаторів екологічного стану с.-г. земель при їх
грошовій оцінці та розрахунку земельного податку
Інвестування заходів з покращення екологічного стану
меліорованих земель та запровадження ресурсозберігаючих
технологій
Екологізація господарської діяльності та впровадження
інструментів морально-етичного впливу
Впровадження екологічного менеджменту, аудиту, маркетингу та
інжинірингу
0,46 Контроль за дотриманням екологічного нормування та
0,65
страхування ризиків використання меліорованих земель.
Інвестування заходів з покращення екологічного стану
меліорованих земель та запровадження ресурсозберігаючих
еколого-орієнтованих технологій природокористування за
рахунок екологічного фонду фермерських господарств
Екологізація господарської діяльності та впровадження
інструментів морально-етичного впливу
Впровадження екологічного менеджменту, аудиту, маркетингу та
інжинірингу
0,66- 0,85 Дотриманням екологічного нормування та страхування ризиків
використання меліорованих земель.
Інвестування заходів з покращення екологічного стану
меліорованих земель та запровадження еколого-орієнтованих
технологій природокористування за рахунок екологічного фонду
фермерських господарств
Кредитування еколого-орієнтованих видів господарської
діяльності
Екологізація господарської діяльності та впровадження
інструментів морально-етичного впливу
Запровадження екологічного менеджменту аудиту та маркетингу
Створення екологічного фонду фермерських господарств для
запровадження еколого-орієнтованих технологій та збереження
стійкості меліорованих агроландшафтних систем
0,86-1,00 Забезпечення подальшого нормування антропогенного
навантаження на меліоровані землі
Інвестування та кредитування еколого-орієнтованих технологій
та заходи зі збереження стійкості систем за рахунок екологічного
фонду фермерських господарств
Екологізація господарської діяльності та впровадження
інструментів морально-етичного впливу

Запропоновані еколого-економічні та організаційні заходи сформовані на основі
розроблених та обґрунтованих інструментів економічних, адміністративно-ринкових,
еколого-економічних та морально-етичних щодо регулювання антропогенного
навантаження для забезпечення стійкості меліорованих агроландшафтних системам. При
катастрофічному та нестійкого стану розвитку системи – жорсткі заходи з повною або
можливою консервацією деградованих агроландшафтів; з умовно нестійким та умовно
стійким рівнем розвитку системи запровадження контролю та мотивуючих інструментів
щодо забезпечення стійкості, самовідновлення, саморегулювання меліорованої
агроландшафтної системи; при стійкому рівні розвитку – запровадження інструментів для
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збереження існуючого стійкого розвитку меліорованої агроландшафтної системи та
жорсткого нормування антропогенного навантаження.
Висновки. В результаті наукового дослідження встановлено, що основними
причинами нестабільного і нестійкого розвитку меліорованих агроландшафтних систем є
високий рівень антропогенного навантаження та недостатній рівень ефективності
існуючого екологічного, економічного та організаційного механізму регулювання їх
подальшого використання і розвитку. Розроблений нами методичний підхід та методика
інтегральної оцінки впливу господарської діяльності на меліоровані агроландшафти дає
можливість виконувати інтегральну оцінку стану меліорованих агроландшафтних систем і
запроваджувати своєчасно необхідні еколого-економічні та організаційні заходи щодо
підвищення стійкості меліорованих агроландшафтних систем.
Анотація
В статті обґрунтовано теоретико-методичний підхід інтегральної оцінки рівня
антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафтні системи як відкриту
еколого-економічну систему.
Ключові слова: антропогенне навантаження, меліоровані агроландшафтні системи,
інтегральна оцінка, еколого-економічні заходи, організаційні заходи.
Аннотация
В статье обоснован теоретико-методический подход интегральной оценки уровня
антропогенной нагрузки на мелиорируемые агроландшафтные системы как открытую
эколого-экономическую систему.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, мелиорируемые агроландшафтные
системы, интегральная оценка, эколого-экономические мероприятия, организационные
мероприятия.
Summary
The author substantiates the theoretical-methodological approach of the integral
estimation of the level of anthropogenic load on the reclaimed agricultural landscapes system as
an open ecological-economic system.
Keywords: the anthropogenic load, reclaimed agricultural landscapes system, the
integral assessment, ecological and economic measures, organizational measures.
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Шрам Т.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В
УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Погіршення стану навколишнього природного середовища,
що спостерігається останнім часом в Україні, в основному, спричинене діяльністю
промислових підприємств із високим рівнем екологічної небезпеки. Це негативно впливає
як на якість життя населення, так і зменшує можливості економічного і соціального
розвитку регіонів та міст України за рахунок ресурсовитратного характеру діяльності
таких підприємств. Інструментом регулювання якості навколишнього природного
середовища виступає екологічний аудит, що дає можливість виявити диспропорції між
виробничо-господарською діяльністю підприємства і охороною навколишнього
середовища та розробити заходи для досягнення їх оптимальної рівноваги. Таким чином,
забезпечуючи гармонійне поєднання економічних та екологічних інтересів підприємств,
екологічний аудит може бути одним з ефективних інструментів переходу економіки
України до екологічно безпечної, зумовлюючи підвищення якості життя населення та
суспільства загалом [1].
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню зазначених проблем присвячені праці
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Р. Кулик, Ю. Штик, Т. Харченко, Ю.
Сагайдак, Л. Синягівська, Ю. Демберецька та інших. Незважаючи на значні доробки в
теоретичній базі досліджень, у даній сфері залишається багато нерозв’язаних проблем.
Однією з найактуальніших є визначення проблем та перспектив впровадження
екологічного аудиту на підприємствах України в сучасних умовах функціонування
економіки.
Мета дослідження. Метою даної статті є дослідження та аналіз проблем з якими
стикаються українські підприємства при впровадженні екологічного аудиту у практику
діяльності, розробка практичних рекомендацій щодо перспектив його розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Ефективне приєднання до світової спільноти
економіки України залежить від вирішення багатьох проблем, однією з яких є проблема
впровадження екологічного аудиту. Екологічне аудитування, яке успішно застосовується
як вид економічної діяльності в розвинених країнах, в Україні проходить етап
становлення.
Актуальність екологічного аудиту полягає і у тому, що саме сьогодні в Україні
починається усвідомлення того, що екоаудит є необхідною за міжнародними стандартами
передінвестиційною стадією оцінки ризиків, обов’язковою процедурою визначення
вартості
підприємств,
що
приватизуються,
маркетингових
досліджень
конкурентоспроможності
продукції,
ефективним
інструментом
погодження
загальнодержавних і місцевих інтересів екологічної безпеки.
У сучасній літературі можна зустріти багато визначень терміну «екологічний
аудит». На наш погляд, найповнішим є наступне – «екологічний аудити – це
документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта для
встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, систем управління
навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства
України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям
екологічного аудиту» [2]. Відповідні критерії встановлюються замовником екологічного
аудиту в договорі на його проведення. Екологічному аудиту можуть підлягати
підприємства, установи та організації, їх філії, представництва чи об'єднання, цілісні
майнові комплекси, інші господарські об'єкти, їх окремі підрозділи, виробництва чи види
діяльності; системи управління навколишнім природним середовищем; інші об'єкти,
передбачені законом. Організація і здійснення еколого-аудиторської діяльності
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регулюються частинами 2, 3 ст. 49 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Законом України «Про екологічний аудит», законодавчими
актами, що регулюють види діяльності і сфери, в яких здійснюється обов'язковий
екологічний аудит (зокрема приватизацію). Низку процедурних документів стосовно
сертифікації екологічних аудиторів, ведення Реєстру екологічних аудиторів та юридичних
осіб, які мають право на здійснення екологічного аудиту, затверджено наказами
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Екологічний аудит систем
управління якістю довкілля регулюється також міжнародними стандартами.
Право на проведення екологічного аудиту в Україні мають екологічні аудитори,
сертифіковані відповідно до вимог законодавства України. Такими вимогами є:
а) відповідна вища освіта;
б) досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або
суміжних сферах не менше чотирьох років підряд;
в) отримання в установленому порядку сертифіката на право здійснення
відповідної діяльності, який видається терміном на 3 роки [2].
На жаль, законодавство не містить переліку спеціальностей, опанувавши які особа
може претендувати на отримання сертифіката екологічного аудитора, віддаючи вирішення
цього питання на розсуд Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, що не сприяє об'єктивному вирішенню справи. Є й ряд інших питань, що
потребують свого вирішення, зокрема: що можна вважати «суміжною» щодо охорони
навколишнього природного середовища сферою та інші. Для того щоб юридична особа
могла претендувати на внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, які
мають право на здійснення екологічного аудиту, достатньо, по-перше, передбачити
відповідний вид діяльності у своєму статуті, а по-друге, мати у штаті хоча б одного
екологічного аудитора. Містить законодавство України й певні заборони на проведення
екологічного аудиту. Вони поширюються на органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, осіб, яким законом заборонено здійснювати підприємницьку діяльність.
Забороняється здійснювати екологічний аудит господарських об'єктів екологічним
аудиторам,якщо вони мають акції цих об'єктів або в іншій формі мають безпосереднє
відношення до них.
Закон України «Про екологічний аудит» розрізняє внутрішній та зовнішній;
обов'язковий та добровільний екологічний аудит.
Внутрішній екологічний аудит об'єкта проводиться на замовлення його власника
чи органу управління для власних потреб. Внутрішній екологічний аудит підприємства
включає: аналіз внутрішнього контролю керування виробничим процесом, оцінку слабких
сторін і неполадок контрольного устаткування,облік ризику для навколишнього
середовища обстежуваного об'єкта, збір доказів практичної ефективності внутрішнього
екологічного контролю, оцінку зібраних матеріалів для визначення недоліків системи
заходів, що перевіряється, по охороні навколишнього середовища, представлення звіту
про результати екологічного аудита. На основі висновків екологічного аудита
розробляється план дій, що уточнює сукупність коригувальних заходів [3].
Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих
суб'єктів. Такими суб'єктами можуть бути, зокрема, потенційні покупці об'єкта, що
приватизується або виставляється на продаж — для визначення реальної вартості об'єкта з
урахуванням його екологічних характеристик.
Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів на
замовлення як власника (органу управління) об'єкта, так і іншого зацікавленого суб'єкта.
У другому випадку, тобто якщо екологічний аудит замовляється третьою стороною, Закон
вимагає згоди керівника чи власника об'єкта на проведення на ньому екологічного аудиту.
Обов'язковий екологічний аудит відповідно до ст. 12 Закону України «Про
екологічний аудит» здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять
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підвищену екологічну небезпеку, у таких випадках: банкрутство; приватизація, передача в
концесію об'єктів державної та комунальної власності; передача або придбання в
державну чи комунальну власність; передача у довгострокову оренду об'єктів державної
або комунальної власності; створення на основі об'єктів державної та комунальної
власності спільних підприємств; екологічне страхування об'єктів; завершення дії угоди
про розподіл продукції відповідно до закону; в інших випадках, передбачених законом.
Незалежно від виду аудиту, основною метою при його проведенні є: контроль
вірогідності наданої підприємством екологічної інформації; перевірка відповідності
об'єкта екологічним вимогам; оцінка існуючої системи керування навколишнього
середовища і здоров'я працівників; оцінка ризиків від регульованих і не регульованих
впливів на середовище.
Основними об’єктами екологічного аудиту, згідно законодавства України, є
наступні: сировина; продукти харчування, харчоблоки; технологічні процеси; продукція;
викиди в атмосферу; стічні води; відходи; засоби індивідуального і колективного захисту;
техніка безпеки; положення про політику Компанії в області охорони праці і
навколишнього середовища; екологічний паспорт підприємства й ін. [4].
До основних економічних напрямків і можливостей екоаудиту можна віднести:
консультування з фінансових, господарських та правових питань природокористування
(екологічний консалтинг); навчання у встановленому законодавством України порядку
фахівців в сфері екологічної безпеки; розробка нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин в навколишнє середовище; надання інших послуг
природоохоронного призначення (табл.1) [5].
Екологічний аудит пов'язаний з виконанням аналітичних, дослідницьких та
інжинірингових процедур, виступає як засіб оптимізації підприємництва у сфері
екологічної безпеки, розвитку ринку екологічних послуг. Він важливий у
передінвестиційній стадії як інструмент експертного контролю екологічних та фінансовоекономічних аспектів інвестиційних та інноваційних програм, при оцінці ризиків, при
укладанні договорів кредитування банками, при екологічному страхуванні тощо.
Основні економічні ефекти від проведення екологічного аудиту
Напрями екоаудиту
Ефекти екоаудиту

Таблиця 1

1. Консультування з виявлення резервів
для фінансової оптимізації екологічних
платежів, складання екологічної
статистичної та бухгалтерської звітності
до держбюджету з платежів за
природокористування і забруднення
навколишнього середовища
2. Аналіз фінансово-господарської
діяльності щодо забезпечення
ефективності використання природних
ресурсів, охорони довкілля та екологічної
безпеки

Виявлення помилок у розрахунку екологічних
податків і платежів за природокористування,
що виключає нарахування штрафів і пені

3. Виявлення сильних і слабких сторін, а
також невикористаних можливостей
щодо контролю за екологічно
небезпечними аспектами
функціонування господарюючого
суб'єкта

Скорочення ризику виникнення техногенних
та екологічних катастроф, що тягнуть за
собою значний економічний збиток,
пов'язаний з високим ступенем зносу
транспортного, промислового та очисного
обладнання
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Продовження таблиці 1
4. Оцінка та управління екологічними
Підвищення екологічного виробничого циклу
ризиками та збитками, мінімізація
і готової продукції, що може до зростання
шкідливих факторів впливу
іміджу підприємства або компанії на
світовому ринку
5. Стратегічний екологічний аудит, який Виявлення потенційних ризиків і
використовується при розробці та аналізі можливостей при плануванні інвестицій, їх
інвестиційних проектів
розміру та сфери вкладення
6. Складання бізнес-планів, проведення
Збільшення прибутку при оцінці ринку
маркетингових досліджень
реалізації виробленої продукції
7. Проектування систем управління
Стимулювання природоохоронної діяльності,
навколишнім середовищем (СУНС)
що надає більшу можливість для міжнародної
відповідно до діючих вимог і стандартів сертифікації і підвищує інвестиційну
та проведення їх аудитів
привабливість підприємства
8. Екологічна паспортизація та
Засвідчення екологічності готової продукції,
сертифікація
що веде до підвищення її
конкурентоспроможності і до збільшення
купівельного попиту організації
9. Проведення екологічної експертизи
Модернізація технологічних процесів з точки
документації та оцінки впливу
зору екологічних ризиків і перспектив
запланованої господарської діяльності на розвитку підприємства
довкілля
Проблема розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні, на думку фахівців,
пов’язана з вирішенням двох ключових питань, а саме:
- проведенням екологічного аудиту діяльності господарюючих суб’єктів з позицій
дотримання екологічного законодавства, оцінкою проектно-кошторисної документації та
екологічної ефективності управління суб’єктом господарювання;
- врахуванням екологічних аспектів при аудиті фінансової звітності [4].
Слід звернути увагу на те, що як i при будь-якому аудиті, екоаудит має свої ризики,
основний з яких полягає у невідповідній оцінці екологічних питань (ситуацій). Причинами
можуть бути надмірна довіра до даних екоменеджменту i системи внутрішнього
контролю; недостатність інформації або аудиторських процедур; шахрайство керівництва
або персоналу; неправильна інтерпретація аудитором отриманих даних; ризик вибіркової
перевірки; дуже стислі строки здійснення екоаудиту; застосування невідповідних методів
перевірки.
Суттєвою проблемою є оцінка екологічних зобов’язань. Це пов’язано з тим, що в
одних випадках зобов’язання є безпосереднім побічним продуктом основної діяльності
підприємства (наприклад, гірничодобувна або нафто- i газодобувна галузі), а в інших –
виникають у результаті недотримання норм екологічного законодавства, що призводить
до компенсації завданої шкоди, виплати юридичних витрат, штрафів тощо. Крім того,
екозобов’язання можуть виникати внаслідок добровільних дій підприємства щодо
усунення негативних впливів на навколишнє середовище (забруднення ґрунту, води,
повітря). Впливати на виникнення екологічних зобов’язань може зміна законодавства з
охорони навколишнього середовища.
Висновки. Екологічний аудит, будучи гнучким механізмом в умовах ринкової
економіки, покликаний стати важливим інструментом реалізації конституційних прав
громадян на безпечне довкілля та екологічну безпеку на рівні окремих підприємств,
територій і держави в цілому. Суттєвий поштовх широкому розвитку екологоаудиторської діяльності могло б надати методичне забезпечення відповідної сфери, що є
новою для України. На сьогодні таке забезпечення практично відсутнє. Кілька наказів
Міністерства екології та природних ресурсів України [6] певним чином охопили лише
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стадію організації екологічного аудиту – порядок складання кваліфікаційних іспитів і
отримання сертифікатів, ведення Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що
мають право на здійснення екологічного аудиту, але поки що залишається поза увагою
сам процес здійснення екологічного аудиту. Немає затверджених тарифів еколого аудиторської діяльності, що призводить до наявності перегинів як в один, так і в інший
бік, у встановлені вартості еколого - аудиторських послуг. Таким чином, для подальшого
розвитку екологічного аудиту в Україні нагальними для вирішення є питання подолання
«прогалини» у нормативно-правовому забезпеченні функціонування такого аудиту. З цією
метою, на нашу думку, доцільно активізувати роботу законодавчої та виконавчої гілок
влади, залучивши до відповідних розробок вітчизняних екологічних аудиторів, які вже
мають певний практичний досвід роботи у цій сфері, а також напрацювання передового
світового досвіду [1].
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність впровадження екологічного аудиту як
інструмента регулювання якості навколишнього природного середовища, досліджено
проблеми подальшого розвитку екологічного аудиту, запропоновано основні напрямки їх
вирішення в Україні
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-

35.

Кузькіна Т.В.
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-
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-

38.
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-

39.

Ларченко О.В.

-

40.

Левковська Т.В.

-

41.

Лиса Н.В.

-

42.

Лінтур І.В.

-

43.

Майдак А.Р.

-

44.

Майданевич П.Н.

-

45.
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46.

Малахова А.В.

-

47.

Мацюта Ю.М.

-
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аспірант Херсонського державного аграрного
університету
к.е.н., доцент Львівського інституту економіки і
туризму
доктор економічних наук, професор, Міжнародний
університет бізнесу і права
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонський державний аграрний університет
к.т.н., доцент, Миколаївський національний аграрний
університет
к.е.н., доцент кафедри економіки Південного філіалу
Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Кримський
агротехнологічний університет».
к.е.н. заступник директора, Приватне мале
підприємство «ВітТ»
к.е.н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу
Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського
д.с.-г.н., професор, Херсонський державний аграрний
університет
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
к.е.н., профессор кафедры экономики предприятия,
менеджмента и логистики Ужгородского
национального университета
к.е.н., доцент, Міжнародний університет бізнесу і
права
д.е.н., професор, Миколаївський національний
аграрний університет
к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського
обліку Миколаївського національного аграрного
університету
д.е.н., доцент, Національний університет біоресурсів і
природокористування України
к.с.-г.н., Херсонський державний аграрний
університет
к.е.н., доцент, Керченський факультет Херсонського
національного університету
асистент кафедри фінансів і кредиту
Уманський національний університет садівництва
старший викладач, Мукачівський державний
університет
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
д.э.н., Южный филиал «Крымский
агротехнологический университет» Национального
университета биоресурсов и природопользования
Украины
к.е.н., доцент кафедры учета и аудита ТНУ имени В.И.
Вернадского г. Симферополь
старший викладач кафедри обліку і аудиту
Донбаського державного педагогічного університету
магістрант Державного вищого навчального закладу
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48.

Мілашовська О.І.

-

49.

Наконечна К.В.

-

50.

Огієнко А.В.
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Орленко О.В.

-

52.

Петричко М.М.

-

53.

Піюренко І.О.
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55.
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57.
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Пустова Н.О.
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59.
60.
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61.

Рудай О.О.

-

62.
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-

63.
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64.

Сидорова О.С.

-

65.
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-

66.

Січко А.В.

-

67.
68.

Cтегней М.І.
Стуканов О.С.

-

69.
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-

70.
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73.

Хижняк А.А.

-
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«Херсонський державний аграрний університет»
професор, д.е.н., доцент, Мукачівський державний
університет
к.е.н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК
НУБіП України
кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський
державний університет ім..В.О.Сухомлинського
к.е.н, доцент кафедри фінансів, Міжнародний
університет бізнесу і права
здобувач кафедри фінансів і кредиту, Міжнародний
університет бізнесу і права
к.е.н., докторант Міжнародного університету бізнесу і
права
старший преподаватель, Донбасская государственная
машиностроительная академия
соискатель кафедры экономики предприятия,
менеджмента и логистики Ужгородского
национального университета
к.е.н., доцент, Міжнародний університет бізнесу і
права
к.е.н., доц., Національний технічний університет
д.е.н., ст. н. с., професор кафедри теоретичної та
прикладної економіки, Львівський державний
університет внутрішніх справ
к.е.н., доцент НУ "Львівська політехніка"
к.е.н., доцент, декан факультету
управлінняТаврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
магістр, Миколаївський державний аграрний
університет
к.е.н., проф. кафедри землеустрою та геоінформатики,
Південнослов'янський інститут ВНЗ «Київський
славістичний університет»
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та
статистики Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та
економічної теорії
к.е.н., доцент, Мукачівський державний університет
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
д.е.н., доц., Запорізький національний технічний
університет
соискатель кафедры экономики предприятия,
менеджмента и логистики Ужгородского
национального университета
к.е.н., доц. кафедри економіки і підприємництва
Херсонського національного технічного університету
к.е.н., асистент кафедри економічної теорії Донбаської
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74.

Черненок К.П.

-

75.

Шабага Т.М.

-

76.

Шеверя М.Ю.

-

77.
78.

Шевцов Д.В.
Шевченко В.В.

-

79.

Шрам Т.В.

-

80.

Штанько І.О.

-

81.

Юркевич А.В.

-
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державної машинобудівної академії
викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту
Чорноморського державного університету
ім.П.Могили
старший викладач, кафедра маркетингу,
Міжнародний університет бізнесу і права
соискатель кафедры экономики предприятия,
менеджмента и логистики Ужгородского
национального университета
здобувач МУБіП
к.е.н., доцент кафедри економіки та управління
підприємством Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту,
Херсонський національний технічний університет
магістр, Миколаївський національний аграрний
університет
магістрант, Мукачівський державний університет
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