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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В АФРИЦІ

IMPACT OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION  
ON LABOR MARKET IN AFRICA

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена особливостям міжнародної трудової 

міграції в Африці в регіональному та субрегіональному роз-
різах. Африканський регіон є четвертим за абсолютними роз-
мірами та абсолютною динамікою призначення міграції після 
Азії, Європи та Північної Америки. Вагомою характеристи-
кою міграції в Африканському регіоні є її досить молодий вік. 
Питання міграційних режимів в рамках регіональних блоків 
пов’язані із заснуванням Африканської економічної спільноти 
до 2028 р. Міграційні коридори в Північній Африці були створе-
ні завдяки географічним, культурним, колоніальним та історич-
ним зв’язкам, торгівлі, військовим конфліктам та міграційній 
політиці. Обсяги міграції з північноафриканських країн залиша-
ються значними. Низький рівень освіти, поширена недостатня 
кваліфікація, молоде та швидко зростаюче населення, а також 
робоча сила в комбінації з недостатніми можливостями опла-
чуваної зайнятості в Африці на південь від Сахари підкреслю-
ють потребу зростання соціальних витрат в регіоні та виступа-
ють ключовими чинниками формування еміграційних стимулів.

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, міграційна 
політика, Африка, ЕКОВАС, Африканський Союз.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям международной трудо-

вой миграции в Африке в региональном и субрегиональном 
разрезах. Африканский регион является четвертым по абсо-
лютным размерам и абсолютной динамике назначения ми-
грации после Азии, Европы и Северной Америки. Весомой 
характеристикой миграции в Африканском регионе является 
ее достаточно молодой возраст. Вопросы миграционных режи-
мов в рамках региональных блоков связаны с образованием 
Африканского экономического сообщества до 2028 г. Мигра-
ционные коридоры в Северной Африке были созданы благо-
даря географическим, культурным, колониальным и историче-
ским связям, торговле, военным конфликтам и миграционной 
политике. Объемы миграции из североафриканских стран 
остаются значительными. Низкий уровень образования, рас-
пространенная недостаточная квалификация, молодое и бы-
стро растущее население, а также рабочая сила в сочетании 
с недостаточными возможностями оплачиваемой занятости 
в Африке к югу от Сахары подчеркивают необходимость роста 
социальных расходов в регионе и выступают ключевыми фак-
торами формирования эмиграционных стимулов.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, 
миграционная политика, Африка, ЭКОВАС, Африканский 
Союз.

АNNOTATION
The article is devoted to the peculiarities of international labour 

migration in Africa at regional and sub-regional level. The African 
region is the fourth largest destination region by the absolute num-
bers and by absolute dynamics of the migration after Asia, Europe 
and North America. An important characteristic of migration in the 
African region is its very young age. Issues related to the migration 
regimes within the regional blocs are related to the establishment 
of the African Economic Community until 2028 Migration corridors 
in North Africa were created due to geographical, cultural, colonial 
and historical ties, trade, military conflicts and migration policies. 
The volumes of migration from the North African countries remain 
significant. Low education, widespread inadequate qualifications, 
young and rapidly growing population and labour force together 
with underpaid employment in sub-Saharan Africa emphasize the 
need for rising of social spending in the region and are key factors 
in emigration incentives creating.

Key words: international labour migration, migration policy, 
Africa, ECOWAS, African Union.

Постановка проблеми. Міжнародна трудова 
міграція відіграє вагому роль в більшості регіо-
нів світу. Окремі регіони світу є більшою мірою 
країнами-донорами, інші регіони є реципієн-
тами міграції. Регіон Африки більшою мірою 
постачає мігрантів, ніж їх приймає на своїй 
території, однак для більшості субрегіонів, за 
винятком Північної Африки, переважаючою 
є внутрішня регіональна міграція, що формує 
важливість ефективного регіонального менедж-
менту міграційних потоків. Через усе зростаю-
чу частку міграції з країн Африки дослідження 
міграції в даному регіоні не лише має вагоме 
значення для розуміння процесів регіонального 
переміщення робітників, але й суттєво впливає 
на глобальні міграційні процеси, а сама робо-
ча сила з африканського континенту є вагомою 
та всезростаючою складовою глобального ринку 
робочої сили.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку міжнародної трудової мі-
грації, міграційної політики окремих країн С
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Секція 1
Світове гоСподарСтво  
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та регіонів досліджувались низкою українських 
та зарубіжних науковців, серед яких перш за 
все варто виділити Дж. Борхаса, А. Вінтерса, 
А. Гайдуцького, С. Дрінквотера, І. Івахнюка, 
Е. Лібанову, О. Малиновську, С. Метельова, 
Д. Рату, А. Румянцева, С. Сардака, О. Старка, 
А. Філіпенка, Дж. Флореса, О. Шниркова. Та-
кож значна увага цьому питанню приділяється 
в звітах та окремих спеціальних дослідженнях 
низки міжнародних організацій, зокрема Між-
народної організації праці, Міжнародної ор-
ганізації з міграції, Організації економічного 
співробітниці та розвитку, Світового банку.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз якісного та кіль-
кісного складу міграційних процесів в регіоні 
Африки, дослідження стану регіонального рин-
ку робочої сили, а також виділення пріорите-
тів міграційного регулювання на регіональному 
та субрегіональному рівнях. Стаття є частинною 
дослідження регіональної політики регулюван-
ня міжнародної трудової міграції в умовах фор-
мування глобального ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обсяг міграції як до, так і з регіону Африки 
може бути виміряним в абсолютних та віднос-
них цифрах. Як видно з табл. 1, загальний об-
сяг міграції з Африки постійно зростав в другій 
половині ХХ ст., а обсяги імміграції скорочу-
вались. Водночас, хоча внутрішньорегіональна 
міграція і зменшувалась у відносних параме-
трах щодо еміграції за межі Африки, вона і на-
далі відіграє ключове значення у міграційних 
переміщеннях регіону.

Таблиця 1
Оціночна кількість мігрантів  

в рамках Африки, тис. осіб [1]

Рік

Міграція 
з Африки 
до інших 

регіонів світу

Міграція з 
решти світу в 

Африку

Внутрішньо-
регіональна 
міграція в 
Африці

1960 1 830,8 2 811,9 6 176,4
1980 5 418,1 1 872,5 7 966,4
2000 8 734,5 1 532,7 10 500

Згідно з оцінками Світового Банку [2] в 2010 р. 
31 млн. африканців проживав не в країнах сво-
го місця народження, причому 77% з них по-
ходили з регіону Африки на південь від Сахари 
[3]. Водночас дані цифри можна вважати зани-
женими, оскільки офіційна статистика не вра-
ховує короткотермінову та тимчасову міграцію 
або ж транскордонних торгівців, які є харак-
терним явищем для багатьох країн Африки [4]. 
В 2015 р. кількість емігрантів зросла до 34 млн. 
(14% від загальносвітового показника). Африка 
є другим після Азії регіоном за темпами зростан-
ня величини закордонних діаспор (2,7% та 2,8% 
щорічного приросту відповідно) [5]. Водночас, на 
відміну від інших ключових регіонів еміграції, 
в регіоні немає окремих країн з дуже високи-
ми показниками еміграції. Так, до 20 найбіль-

ших країн походження мігрантів входить лише 
Єгипет, на який припадає 3 269 тис. емігрантів 
(18 місце в світі).

В 2015 р. із 244 млн. мігрантів в світі в Аф-
риці, згідно з даними ООН, знаходився лише 
21 млн. (8,6% від загальносвітового показни-
ка). За період 2000-2015 рр. кількість мігрантів 
в Африці зросла на 6 млн. [5]. Сьогодні Афри-
канський регіон є четвертим за абсолютними 
розмірами та абсолютною динамікою регіоном 
призначення міграції після Азії, Європи та Пів-
нічної Америки, випереджаючи Латинську Аме-
рику та Австралію. Хоча обсяги міжрегіональ-
ної еміграції з Африки і зростають, в рамках 
самої Африки як регіону призначення перева-
жає саме внутрішньорегіональна міграція. Так, 
в 2015 р. 87% міжнародних мігрантів на тери-
торії Африки походили з інших африканських 
країн, що є найвищим регіональним показни-
ком в світі (Азія – 82%, Латинська Америка 
і Кариби – 66%, Європа – 53%).

Вагомою характеристикою міграції в Афри-
канському регіоні є її досить молодий вік. За 
медіанного середнього віку мігранта в 2015 р. 
на рівні 39 років мігранти на території Африки 
є наймолодшими – 29 років (в Азії – 35, Латин-
ській Америці – 36, Північній Америці – 42, 
Європі – 43, в Океанії – 44 роки). Також 34% 
мігрантів в регіоні були віком до 20 років, що 
також значно перевищує середньосвітовий по-
казник в 15%. Аналогічно найнижчою є част-
ка в регіоні мігрантів літнього віку, а саме 5% 
за середнього показника в світі у 12% [5]. На 
відміну від решти регіонів світу, де без міжна-
родної міграції в довготерміновому плані коефі-
цієнт залежності внаслідок старіння населення 
значно зросте до 2050 р., для Африки ця гло-
бальна проблема не є актуальною, а очікуваний 
показник залежності для регіону в 2050 р. про-
гнозується на рівні 10%, тоді як аналогічний 
показник для Європи складатиме 48%, США – 
38%, Латинської Америці – 31%, Океанії – 
30%, а для Азії – 28%.

Питання міграційних режимів в рамках ре-
гіональних блоків пов’язані з заснуванням Аф-
риканської економічної спільноти до 2028 р. 
[6]. Рамковою угодою щодо трудової міграції 
рекомендується інтегрувати трудову міграцію 
в загальну систему регулювання національної 
зайнятості, ринку праці, а також політики роз-
витку. Це положення підтримується також і на 
регіональному рівні, наприклад, в рекомендаці-
ях ЄС та Африканського Союзу (АС). Рамкова 
політика АС щодо міграції в Африці заохочує 
країни-члени до інтеграції Міграційної політи-
ки та Політики Розвитку, зокрема через реа-
лізацію Стратегії зниження бідності в рамках 
Національних планів розвитку [7].

Міжнародна міграція відіграє важливу роль 
в соціальному та економічному розвитку Північ-
ної Африки. Понад півстоліття регіон Близького 
Сходу та Північної Африки демонстрував один 
з найбільших рухів населення в світі, що від-
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бувалось внаслідок значної транзитної міграції, 
трудової міграції, об’єднання сім’ї, а також зна-
чної та латентної ситуації з міграцією біженців. 
Хоча трудова міграція охоплює лише частину 
загальних потоків переміщення осіб, її значен-
ня завжди було одним із визначальних. Поча-
ток міграції в даному регіоні було покладено ще 
в 1940-х рр. внаслідок розвідування запасів на-
фти в регіоні, досягши свого піку як в рамках 
регіону, так і за його межами в 1970-х рр. [8].

Міграційні коридори в Північній Африці 
були створені завдяки географічним, культур-
ним, колоніальним та історичним зв’язкам, тор-
гівлі, військовим конфліктам та міграційній по-
літиці. Один з коридорів охоплює рух робітників 
з Єгипту, що раніше емігрували до багатих на-
фтою країн Перської Затоки, разом зі збільшен-
ням попиту на кваліфіковану та некваліфіко-
вану робочу силу, а також початком видобутку 
нафти в регіоні. Іншим важливим міграційним 
коридором виступає міграція з країн Магрибу 
до Марокко, Алжиру та Тунісу до Західної Єв-
ропи. Ключовими приймаючими країнами для 
таких мігрантів виступали Франція, Німеччина, 
Бельгія та Нідерланди, які потребували низько 
кваліфікованих робітників впродовж післявоєн-
ного періоду відбудови та промислового буму. 
З метою залучення робітників з Північної Афри-
ки з середини 1960-х рр. до середини 1970-х рр. 
було підписано декілька договорів між країнами 
Магрибу та країнами ЄС [8].

Незважаючи на більш обмежуючу міграцій-
ну політику, з середини 1980-х рр. обсяги мігра-
ції з північноафриканських країн залишаються 
значними. Серед тридцяти найбільших країн 
еміграції в 2005 р. три (Марокко, Єгипет та Ал-
жир) були з Північної Африки. Падіння цін на 
нафту та швидке зростання робочої сили значно 
обмежили можливість державного сектору аб-
сорбувати безробітних робітників, що призвело 
до значного зростання безробіття. В 1990-х рр. 
зростання робочої сили в Північній Африці 
було близьким до 3% на рік. До 2000 р. без-

робіття в Північній Африці в середньому скла-
дало більше 17% від робочої сили, що вкотре 
лише посилювало еміграційні настрої [8].

Країни Північної Африки переживатимуть 
значне зростання населення працездатного віку 
в найближчі 30 років. В табл. 2 наведено очі-
кувані зміни в населенні світу в 2010-2040 рр. 
за віковими категоріями. Європа та інші про-
мислово розвинені країни, а також окремі ре-
гіони, що розвиваються, зокрема Східна Азія 
(перш за все, Китай) демонструватимуть значен-
ня зростання населення старшої вікової групи, 
натомість кількість молодого населення, що має 
замінити попереднє покоління на ринку праці, 
буде недостатньою. В регіонах Північної Афри-
ки та Близького Сходу, а також Африки на пів-
день від Сахари спостерігатиметься протилежна 
ситуація, коли населення працездатного віку за-
йматиме в наступні 30 років все більшу частку 
в загальній структурі населення цих країн [8].

Робоча сила в Північній Африці, що виходи-
тиме на ринок праці в наступні роки, характе-
ризуватиметься більш високими показниками 
освіченості населення, що також впливатиме 
на їхній очікуваний рівень заробітної плати 
та перспектив професійної самореалізації. Кіль-
кість висококваліфікованої міграції з країн Пів-
нічної Африки знаходиться на рівні 8-19% від 
загальної кількості кваліфікованих робітників 
в країнах регіону, що може виступати одним 
з вагомих чинників для стримування економіч-
ного зростання країни походження [8].

Як і багато інших регіонів, що розвиваються, 
північноафриканський фінансовий сектор є не-
достатньо розвиненим, має обмежений доступ 
домогосподарств та підприємств до фінансових 
послуг. Згідно з даними Світового Банку [9] 
лише незначна кількість підприємств приватно-
го сектору в Північній Африці та на Близькому 
Сході використовують банківське кредитування 
для фінансування інвестицій. Їхня кількість 
складає близько 10% від загальної їх кількості 
в регіоні, що є одним з найменших показни-

Таблиця 2
Очікувані зміни в населенні регіонів світу за віковими групами, 2010-2040 рр. [8]

Населення в 2010 р., млн. осіб (у % від 
загальної кількості населення)

Населення в 2040 р., млн. осіб (у % від 
загальної кількості населення)

Регіон світу/вікова 
категорія до 15 років 15-65 років понад 65 років до 15 років 15-65 років понад 65 років

Західна Європа 29,684; 
(15,7)

124,194; 
(65,9) 34,709; (18,4) 27,414; 

(14,5)
107,269; 
(56,9) 53,940; (28,6)

США та Канада 69,756; 
(19,8)

235,835; 
(67,1) 45,941; (13,1) 73,760; 

(17,1)
265,610; 
(61,6) 91,995; (21,3)

Східна Азія та Тихо-
океанський регіон

309,350; 
(19,3)

1,137,704; 
(71,1) 152,736; (9,5) 255,651; 

(15,1)
1,056,722; 

(62,3) 384,933; (22,7)

Латинська Америка 
та Кариби

162,764; 
(27,7)

385,130; 
(65,4) 40,755; (6,9) 132,549; 

(18,0)
472,049; 
(64,0) 113,436; (18,1)

Африка на південь 
від Сахари

365,589; 
(42,3)

470,544; 
(54,5) 27,182; (3,1) 489,361; 

(31,8)
976,649; 
(63,6) 70,453; (4,6)

Північна Африка та 
Близький Схід

115,708; 
(30,7)

245,232; 
(65,1) 15,924; (4,2) 119,989; 

(21,9)
373,270; 
(68,0) 55,393; (10,1)

Марокко, Алжир, 
Туніс, Єгипет

48,157; 
(29,6)

106,494; 
(65,5) 8,001; (4,9) 47,077; 

(21,1)
151,055; 
(67,7) 24,907; (11,2)
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ків навіть серед країн, що розвиваються. На-
приклад, в Східній Азії цей показник складає 
22%, Латинській Америці – 17%, в Африці на 
південь від Сахари – 15%. В результаті такої 
ситуації значення грошових переказів в цьому 
регіоні має відносно більше значення, ніж в ін-
ших регіонах світу [8].

З початку ХХІ ст. в регіоні Близького Сходу 
та Північної Африки спостерігалось економіч-
не зростання на рівні 2% на рік. Такий темп 
економічного зростання був занадто малим для 
того, щоб створити достатні можливості зайня-
тості для швидкозростаючого населення, а зна-
чна кількість робітників могла знайти роботу 
лише в неформальному секторі зайнятості. По-
казники безробіття в регіоні є одними з найви-
щих в світі, не менш ніж на 2% перевищуючи 
показники розвинених країн та регіону ЄС, де 
економічна криза відчутно негативно вплину-
ла на показники безробіття. Однак, на відміну 
від низки інших регіонів, серед країн Північної 
Африки та Близького Сходу погіршення умов 
на ринках праці було пов’язано передусім з по-
літичною нестабільністю з 2011 р., а глобальна 
економічна криза не вплинула визначальним 
чином на розвиток регіонального ринку праці 
(табл. 3) [7].

Таблиця 3
Ринок праці країн Близького Сходу 

та Північної Африки, % [7]

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2018 
рік*

Рівень участі в 
робочій силі 48,2 48,5 48,5 49,0 49,7

Рівень безробіття 10,4 10,7 11,5 11,5 11,3
зокрема, серед 
молоді 25,0 27,0 27,9 28,3 29,1

Щорічний приріст 
зайнятості 2,7 2,2 2,5 2,4 2,1

Щорічний приріст 
ВВП 5,1 2,7 5,8 2,2 4,4

* прогноз

Молодіжне безробіття в країнах регіону ста-
ном на 2013 р. залишалось найвищим в світі 
і досягло 27,2% на Близькому Сході та понад 
29% в Північній Африці. Цей показник більш 
ніж вдвічі перевищує середньосвітовий показ-
ник. Так, безробіття серед молоді в Марокко 
склало близько 19%, в Алжирі та Лівані – по-
над 22%, в Єгипті – 25%, в Йорданії та Сау-
дівській Аравії – майже 30%, в Палестині – 
близько 40%, в Тунісі – понад 42%. Очікується 
поступове скорочення молодіжного безробіття 
в середньостроковій перспективі (до 2020 р.), 
однак в довгостроковому періоді демографіч-
ні показники відчутно вплинуть на подальше 
зростання безробіття серед молоді, формую-
чи необхідність розвитку регіонального ринку 
праці, який міг би поглинути нових робітників 
та отримати зиск з демографічної ситуації в ре-
гіоні [7].

В багатьох країнах регіону більш високий 
освітній рівень фактично збільшував ризик 
безробіття. Так, наприклад, рівень безробіття 
серед осіб з вищою освітою в Саудівській Ара-
вії складав 42%, в Палестині – 24%, в Туні-
сі – 14%, а в Алжирі – понад 11%. Молодіжне 
безробіття в регіоні може бути досить довготри-
валим, оскільки освічена молодь потребувати-
ме більше часу для того, щоб знайти роботу, 
яка відповідає їхньому рівню освіти та вмінь. 
В окремих країнах, таких як Туніс, існує над-
лишок молоді з більш високою кваліфікацією, 
ніж є потреба на ринку, натомість молоді про-
понується робота, яка потребує більш низької 
кваліфікації, менш оплачувана та з гіршими 
умовами праці. Натомість освітні системи ін-
ших країн, таких як Єгипет та Йорданія, на-
магаються забезпечити випускників вміннями, 
які будуть необхідними під час пошуку роботи. 
З огляду на такі тенденції значна частка молоді 
в регіоні має одночасно надлишкову кваліфіка-
цію, з іншого боку, вони є недостатньо кваліфі-
кованими для певних посад, пропозиція яких 
присутня на ринку інших країн, що є зіставни-
ми за рівнем розвитку з країнами походження 
потенційних мігрантів. Згідно з даними Світо-
вого Банку рівень кваліфікації робочої сили 
є однією з ключових перепон для збалансуван-
ня ринку праці в Лівані (для 38% підприємств 
в країні), Сирії (36%), Йорданії (33%), а також 
в Єгипті (31%) [7].

Невідповідність кваліфікаційних вмінь 
в більшості країн регіону Близького Сходу 
та Північної Африки погіршується тим фак-
том, що освітні системи характеризуються ва-
гомими невідповідностями. Студенти, які по-
ходять з бідних родин, мають менше шансів 
отримати початкову освіту. Вони також мають 
менше можливостей отримати освіту більш ви-
соких ступенів, зокрема університетського рів-
ня. Така нерівність ускладнюється зменшенням 
державних витрат на освіту. Нерівність роз-
поділу та в середньому неадекватність якості 
освіти зменшують віддачу, яку більшість ро-
бітників отримує від своєї освіти, а також не 
дає можливості регіону отримувати прибуток 
від загалом значних інвестицій, які робляться 
в освіту. Водночас той факт, що лише незна-
чна кількість робітників володіє навичками, 
що є необхідними місцевим підприємствам, 
створює суттєві фінансові переваги, наприклад, 
для реемігрантів в Єгипті, які часто отримують 
додаткові премії після повернення на роботу на 
батьківщині, що здебільшого пов’язано з тим, 
що вони володіють більш адекватним та акту-
альним набором знань. В результаті приватний 
сектор стикається одночасно як з обмеженням 
фінансовим, так і з обмеженням попиту під час 
наймання робочої сили, яка є необхідною для 
розширення виробництва та успішної конку-
ренції на міжнародному рівні [7].

Середній рівень безробіття в регіоні Афри-
ки на південь від Сахари в 2001-2012 рр. був 
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на 0,5% нижче показника 1991-2000 рр. (7,9% 
та 8,4%, відповідно). В цих двох часових пері-
одах середній показник регіонального безробіт-
тя зменшився на майже 1% з 13,4% до 12,3%. 
Регіональна зайнятість в нестабільних секторах 
з 2001 по 2012 рр. зменшилась на 2,3%, тоді як 
решта регіонів, що розвиваються, демонструва-
ли більш динамічне скорочення цього показни-
ка, причому в більшості з цих регіонів темпи 
економічного зростання були більш помірними, 
ніж в регіоні Африки на південь від Сахари. 
В 2013 р. загальний обсяг чутливої зайнятос-
ті в регіоні складав 77,4%, що було найвищим 
показником в світі. Через недорозвиненість, а 
часом і повну відсутність систем соціального 
захисту значна частка населення працездатного 
віку в регіоні вимушена працювати задля того, 
щоб забезпечити життєдіяльність своїх сімей. 
Як наслідок, участь в робочій силі трудових ре-
сурсів в 2013 р. оцінювалась на рівні 70,8%, а 
даний регіон є єдиним, де участь чоловіків в ро-
бочій силі повинна зростати в 2014-2015 рр. [7].

Частка осіб працездатного віку, які заді-
яні в оплачуваній зайнятості, в регіоні складає 
13,7%, що також пов’язано з низькою часткою 
зайнятості робітників в промисловому секто-
рі. Можливість покращення ситуації на ринку 
праці в країнах Африки на південь від Сахари 
тісно пов’язана з перспективами економічного 
розвиту та трансформації економіки країн ре-
гіону. Перш за все це пов’язано з розбудовою 
інфраструктури, розвитком системи освіти, яка 
забезпечуватиме ринки праці робітниками з не-
обхідними вміннями та загальним підвищенням 
продуктивності праці та відходу від фокусуван-
ня економічного розвитку на первинній видо-
бувній промисловості. Значну роль в досягнен-
ні мети економічного розвитку регіону Африки 
має розширення доступу до початкової освіти, 
де, хоча існують вагомі успіхи (зростання по-
казника залученості до початкової освіти в регі-
оні відбулось з 60% в 2000 р. до 77% в 2011 р.), 
цілі, задекларовані ООН, до 2015 р. досягнуті 
не були. З часом низьке залучення населення 
до початкової освіти трансформується в низь-
кий рівень освіченості робочої сили. В деяких 
країнах регіону з середнім рівнем доходів ро-
бітники з середньою освітою складають близь-
ко однієї четвертої робочої сили. Наприклад, 
в Ботсвані 26% робітників мали середню осві-
ту в 2006 р., 23% – в Намібії в 2012 р. Однак 
в країнах з низьким рівнем доходів ці частки 
є відчутно нижчими. Наприклад, на Мадагаска-
рі частка трудових ресурсів з середньою освітою 
в 2005 р. складала 15%, також 15% складала 
частка молоді з середньою освітою в складі ро-
бочої сили в Малаві [7].

Низький рівень залучення до освітнього про-
цесу спричиняє зменшення середнього рівня 
кваліфікації, що скорочує потенціал економіч-
ної трансформації та трансформації ринку пра-
ці. Так, в Малаві та Того в 2012 р. 82% та 55% 
відповідно зайнятої молоді були недостатньо 

кваліфікованими. Рівень зазвичай є більш ви-
соким серед оплачуваних робітників, ніж серед 
самозайнятих, а також тих, хто працює в не-
формальному секторі економіки. Наприклад, 
в Гані 36% робітників в приватній легальній 
економіці мали середню освіту в 2006 р., в дер-
жавному секторі цей показник складав 69%, 
тоді як в тіньовій зайнятості цей показник не 
перевищував 7%. В Танзанії понад 27% робіт-
ників в оплачуваній зайнятості мали рівень 
освіти не нижче середньої в 2006 р., тоді як 
серед самозайнятих та робітників сімейного біз-
несу цей показник складав менше 3% [7].

Низький рівень освіти, поширена недостат-
ня кваліфікація, молоде та швидко зростаюче 
населення, а також робоча сила в комбінації 
з недостатніми можливостями оплачуваної за-
йнятості в Африці на південь від Сахари під-
креслюють потребу зростання соціальних ви-
трат в регіоні. В більшості африканських країн 
лише 4-6% від ВВП витрачається на соціальну 
допомогу, що є найнижчим показником серед 
усіх регіонів світу. Незважаючи на те, що існує 
деякий прогрес в зменшенні частки бідного на-
селення в регіоні, тут постійно збільшується аб-
солютна кількість надзвичайно бідних. Процес 
трансферту вмінь є одним з найбільш вагомих 
соціальних переказів, який виникає як за умов 
постійного, так і за умов тимчасового повернен-
ня мігранта до країни походження. Визнання 
важливої ролі діаспор в передачі їхніх вмінь 
на батьківщину міститься в ряді міжнародних 
програм, зокрема в програмі Міжнародної орга-
нізації з міграції «Міграція для розвитку Аф-
рики». Ця програма сприяє тимчасовому повер-
ненню кваліфікованих професіоналів до їхніх 
країн походження.

Еміграція мала значний вплив на робочу 
силу в низці країн та регіонів, причому вплив 
на висококваліфіковану силу був диспропорцій-
но великим (табл. 4).

Таблиця 4
Рівень еміграції в окремих країнах  

та регіонах світу в 2010-2011 рр. (у %  
до загальної кількості робочої сили) [10]

Країна/регіон Рівень 
еміграції

Рівень еміграції осіб 
з вищою освітою

Африка 2,4 10,8
Китай 0,4 1.8
Індія 0,4 3,2

Бразилія 0,7 2,4
Росія 1,6 1

Мексика 12,1 6
Туреччина 4,3 3,7

Як видно з табл. 4 ситуація, коли високок-
валіфікована міграція переважає загальний 
рівень міграції, не є системною і характерною 
лише для частини країн та регіонів. Відповід-
но, саме для цих регіонів, особливо тоді, коли 
міграція має значні показники, зокрема, для 
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Африки, міграція несе в собі найбільші загро-
зи консервування наявного диспаритету доходів 
робітників та економічного розвитку загалом.

Висновки. Загальний обсяг еміграції зростає 
стабільними темпами, однак при цьому в регіо-
ні немає окремих вагомих постачальників робо-
чої сили в світовому масштабі. Обсяг мігрантів, 
який приймається в країнах Африки є відчут-
но меншим, ніж обсяги експорту робочої сили. 
Мігранти з Африки є відчутно молодшими, ніж 
в інших регіонах світу, при цьому даному регі-
ону навіть з урахуванням масштабної еміграції 
не загрожує старіння населення, що обумовлено 
значно сприятливішою демографічною структу-
рою. Сьогодні в Африці існують розрізнені су-
брегіональні інтеграційні об’єднання, в рамках 
яких прийнято, зокрема, низку рішень щодо 
лібералізації міграційних режимів. Однак прак-
тична імплементація прийнятих рішень залиша-
ється недостатньою та значною мірою залежною 
від неформальних та політичних чинників.

Як в Африканському Союзі, так і в субрегі-
ональних інтеграційних об’єднаннях прийня-
то цілу низку договорів щодо спрощення або ж 
цілковитого усунення бар’єрів для трудової мі-
грації. За цим показником Африканський регі-
он демонструє формально високу інтенсивність 
та декларує максимально високі цілі інтеграції 
регіонального ринку праці. Водночас ключовою 
проблемою для регіональних організацій є той 
факт, що значна кількість договорів та протоко-
лів має рекомендаційний характер або ж не має 
чіткого зобов’язання щодо механізму імплемента-
ції положень регіональних договорів в національ-
ні законодавства країн-учасниць. Сьогодні й на-
далі формальні та неформальні адміністративні 
процедури в країнах-учасницях інтеграційних 
угрупувань Африки мають визначальне значення 
в імміграційній політиці країн континенту.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ

ASPECTS OF MODERN THEORY OF DISTRIBUTION

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості розподілу сукупного 

суспільного продукту в теоретичних надбаннях та в сучас-
них умовах. Проводяться теоретичні паралелі визначення 
факторів виробництва та факторів розвитку національного 
господарства. Розглядаються умови нерівномірного розпо-
ділу ресурсів та майнового розшарування населення за до-
ходами.

Ключові слова: розподіл, капітал, суспільний продукт, на-
селення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности распределения 

совокупного общественного продукта в теоретических дости-
жениях и в современных условиях. Проводятся теоретические 
параллели определения факторов производства и факторов 
развития национального хозяйства. Рассматриваются условия 
неравномерного распределения ресурсов и имущественного 
расслоения населения по доходам.

Ключевые слова: распределение, капитал, обществен-
ный продукт, население.

ANNOTATION
The article considers the features of the distribution of the 

aggregate social product in theoretical achievements and in 
modern conditions. Theoretical parallels are being made to de-
termine the factors of production and factors of development of 
the national economy. The conditions for the uneven distribution 
of resources and property stratification of the population by in-
come are considered.

Key words: distribution, equity, social product, people.

Постановка проблеми. Класичні підходи до 
інтерпретації теорії вартості закладають ва-
гому основу для сучасних досліджень, уточ-
нень, виявлення нових закономірностей тощо. 
З появою різноманітних форм господарювання 
стає необхідним формування цілісного уявлен-
ня про розподіл доходу, фактори, які на ньо-
го впливають, та суб’єктів, які відіграють при 
цьому ключову роль.

Серед базових класичних підходів до роз-
робки теорії розподілу в національній економі-
ці відзначають теорії трьох представників ан-
глійської школи: Адама Сміта, Давида Рікардо 
й Джона Стюарта Мілля. Їхні доробки дають 
змогу зрозуміти основні принципи формування 
теорії розподілу та оптимального використання 
ресурсів в умовах їх обмеженості, що сьогодні 
набуває актуального значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливістю теорії вартості за А. Смітом є те, 
що прибуток, який був отриманий підприємцем, 
не відділяли від відсотку на капітал, оскільки 
організатор виробництва виступав одночасно 
й власником капіталу. А. Сміт піклувався не 
про пояснення розподілу сукупного суспільно-
го продукту, а про дослідження відношень між 
розподілом і розвитком економічної діяльності 
у перспективі [1, с. 122].

Більш ґрунтовні напрацювання були здійсне-
ні його наступником – Д. Рікардо, який у праці 
«Початки політичної економії» поставив пробле-
ми розподілу у центр економічних досліджень. 
В перших виданнях він спробував визначити 
закони, які керують неоднорідним розподілом 
продукту землі між трьома класами суспільства: 
володільцями землі, власниками грошей або 
капіталу, необхідного для її обробки, і робітни-
ками, працею яких вона обробляється. Зверта-
ючись до теорії Мальтуса, Д. Рікардо вказує на 
безперервне зростання населення, що потребує 
освоєння нових земель, внаслідок використання 
яких знижується плодючість ґрунту. Внаслідок 
цього відбувається зростання цін на продукцію, 
вирощену на такій землі, відповідно, й зростан-
ня вартості засобів існування, хоча величина 
реальної заробітної плати може залишатися на 
попередньому рівні [2, с. 397-443].

Слід відзначити таку закономірність, яка 
справджується й у наш час: постійне зростан-
ня заробітної плати й орендної плати обумов-
лює зниження норми прибутку. Це приводить 
до ситуації, за якої власники землі, оплатив-
ши послуги за землю й за працю, не отриму-
ють очікуваного прибутку. Зникають стимули 
до накопичення капіталу й в подальшому – до 
економічної активності. Тобто, згідно з теорі-
єю Д. Рікардо, існують межі для економічного 
зростання відповідно до закону спадної плодю-
чості землі, тоді як А. Сміт таких обмежень не 
ставив. В результаті цього формується закон 
граничної корисності.

Наступним вагомим та оригінальним вне-
ском у теорію розподілу вважають роботу 
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Дж. Стюарта Мілля. В його теорії розрізняють-
ся «закони виробництва, які відносяться до іс-
тин природного відбору» та «розподілу багат-
ства, яким займаються людські інститути». Він 
констатував відношення прибутку від заробіт-
ної плати, наголосивши на тому, що прибуток 
зростає тоді, коли заробітна плата падає, й па-
дає, коли заробітна плата зростає.

Намагання англійських класиків вибудувати 
цілісну теорію розподілу створили економічні 
перспективи для подальших досліджень у цьо-
му напрямі.

Окремим доробком в історії економіки стоїть 
вчення К. Маркса про теорію розподілу, в якій 
вартість праці займає домінантну позицію. На 
його думку, змінна вартість товару походить 
від праці, яка його створила. Тобто змінна вар-
тість представлена певною кількістю затраче-
ного часу на виробництво товарів, яку можна 
оцінити. Суспільно нормальні умови праці й се-
редня інтенсивність праці виступають тут ета-
лоном для виміру змінної вартості. Для визна-
чення важкої праці застосовуються коефіцієнти 
до простої праці.

Змінна вартість праці визначається робочим 
часом, який витрачений на створення пред-
метів, необхідних для безперервної підтрим-
ки життєдіяльності. Щодо доданої вартості 
(Mehrwert), яку капіталісти присвоюють собі 
в результаті понаднормової експлуатації робіт-
ників, це пояснюється логікою капіталістичної 
системи й ніяким чином не відноситься до во-
льових рішень капіталістів. У розподілі доданої 
вартості беруть участь дві категорії: робітники 
й капіталісти. Причому останні більшу части-
ну доданої вартості перетворюють на капітал 
(закон накопичення капіталу). Зростання по-
стійного капіталу попереджає зростання змін-
ного капіталу як основного джерела створення 
доданої вартості. А частка доданої вартості по 
відношенню до загального капіталу знижуєть-
ся, як наслідок, падає значення середньої нор-
ми прибутку. Такий розподіл капіталістичного 
суспільства є спрощеним баченням. Оскільки 
у сучасному Світі різносторонність складу сус-
пільства тяжіє до різноманіття.

Загалом погляди К. Маркса стосовно руху 
капіталістичного суспільства до безкласового 
носять метафізичний, філософський характер, 
що знайшло відображення в праці Р. Арона 
«Опіум інтелектуалів». Теорія трудової вартості 
К. Маркса була розкритикована Й. Шумпетером, 
який стверджував, що люди не виробляються за 
законами капіталістичного устрою [3, с. 25].

Пізніше маржиналісти в ході критики марк-
систської теорії розподілу склали власну, яка 
була частиною загальної теорії корисності. 
А ця теорія стала основоположною для розви-
тку наступної – теорії зобов’язань (з рос. «те-
ория вменения»), сутність якої полягала у ви-
значенні частки у загальному продукті після 
вилучення будь-якого фактору виробництва (за 
Карлом Менгером). З ним не погодився Фон 

Візер, оскільки вважав необхідністю виявля-
ти продуктивний внесок фактору, в результаті 
чого запропонував усі фактори застосовувати 
пропорційно. На противагу цьому Ганс Майєр 
розробив широку теорію зобов’язань. Її сутність 
полягає у пошуку розпорядником факторів ви-
робництва оптимального варіанта їх співвід-
ношення. При цьому граничне використання 
кожного фактору визначається шляхом дослі-
джень [3, с. 26-29].

Деякі положення маржиналістської теорії 
справджуються і в умовах ринкової економі-
ки, наприклад, максимізація прибутку підпри-
ємства в умовах конкуренції, яка залежить від 
граничної продуктивності вартості фактору ви-
робництва. При цьому економічний суб’єкт на-
магається комбінувати ці фактори найкращим 
чином, поки граничний ефект не буде досягнуто.

Особливою відмінністю підприємства від до-
машнього господарства є те, що підприємство 
керується можливостями прибутку, що має 
форму змінного, тоді як домашнє господарство 
скеровується на задоволення власних потреб, 
основними категоріями для яких виступають 
майно і дохід [4, с. 12].

Загалом будь-яка висунута гіпотеза мала 
своїх прибічників та критиків, які намагались 
довести істинність тих чи інших економічних 
умов або піддати сумніву їх правдивість.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Основною метою роботи є дослідження 
теорії пропозиції факторів та характеристика 
сукупності факторів, котрі формують відповідну 
частку в національному доході на тривалий пері-
од. Окрім цього, планується виявити особливості 
споживчого господарювання сімейних домогос-
подарств та їх вплив на національний дохід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні тенденції щодо формування теорії роз-
поділу тяжіють до її зв’язку з теорією еконо-
мічного зростання. Останніми роками сформу-
вались дослідження як у напрямі розподілу 
сукупного продукту, так і в напрямі оптималь-
ного використання ресурсів в умовах вичерп-
ності або обмеженості.

Відомою роботою Ж. Маршала і Ж. Лека-
йона «Розподіл національного доходу» були 
закладені принципи реалістичної моделі роз-
поділу. Основними положеннями, якими була 
описана ця теорія, були зрозумілі задачі щодо 
охоплення усіх задіяних у розподілі процесів, 
а також індивідів та інститутів за однорідни-
ми категоріями. При цьому автори відзначали 
конфліктні ситуації у розподілі національного 
продукту між чотирма групами учасників: під-
приємцями у сферах промисловості і торгівлі; 
підприємцями в сільському господарстві; ро-
бітниками, які отримують заробітну плату; на-
йманими працівниками [4, с. 38-39]. Цінність 
теорії розподілу носить соціальний, інституціо-
нальний і психологічний характер, що свідчить 
про намагання науковців наблизитись до сис-
темного аналізу.
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У ході розвитку теорії розподілу сформува-
лись загальні напрями аналізу, які стосуються 
інституціонального плану, а саме конкретні до-
ходи, утворені в соціально-економічному серед-
овищі, та функціонального плану, а саме поділ 
доходів відповідно до економічних цілей. Тео-
рія розподілу справедлива як для макроеконо-
міки, так і для мікроекономіки.

Досі недостатньо розробленою є теорія про-
позиції факторів, а збагатити її можна з позиції 
діяльності угрупувань, оскільки та форма, яку 
прийняла ця теорія в умовах повної конкурен-
ції, є спірною. В сучасних умовах недосконалої 
конкуренції взаємодіють між собою нерівні еко-
номічні суб’єкти. Навіть за умови однорідності 
угрупувань їхня поведінка в процесі розподілу 
сукупного доходу може мати непостійний ха-
рактер. Тому попит і пропозиція факторів за-
лежать від багатьох економічних умов, а в цих 
поняттях висновки про частку доходів в сукуп-
ному доході не завжди задовільні. Деякі дохо-
ди формуються поза ринком, і вони не є неза-
лежними від умов попиту і пропозиції на ринку 
праці. До таких доходів відносять заробітну 
плату працівників адміністрацій, органів тощо. 
Проте усереднення можливостей у винагороді 
за працю будується на принципах порівняння 
і наслідування [4, с. 43-50].

Для сімейних домогосподарств винагорода 
переважно отримується від землі як фактору 
виробництва, який з факторами праці й капі-
талу утворює матеріальний продукт. Вартість 
його частини, яка відноситься до послуг зем-
лі як фактору виробництва, утворює земель-
ний дохід (ренту). Хибно вважати, що рента 
є причиною, а не наслідком підвищення цін на 
сільськогосподарську продукцію. Поряд зі зрос-
танням ренти рівень заробітної плати може не 
змінюватись, при цьому прибутки будуть зни-
жуватись. Це можна спостерігати й сьогодні. 
За умов підвищення цін на сільськогосподар-
ську продукцію, яка може навіть й не залежати 
від фактору плодючості землі, власники землі 
отримують диференційну ренту.

Макс Вебер чітко відзначив, що «процес 
домашнього господарства і процес господарю-
вання споживчого (або прибуткового, доход-
ного) сьогодні розділилися і протікають кожен 
в окремості безперервним рядом дій» [4, с. 13]. 
Дохідне господарство хазяйнує інакше, ніж до-
машнє, оскільки спрямовується до прибутко-
вості, а не корисності, у чому й полягає основна 
їх характеристика. Дохідні домогосподарства 
є економічно автономними й раціональними 
об’єднаннями. Грошові розрахунки як в одного, 
так і в іншого господарства залежать від мир-
них шансів ринку [4, с. 13].

Окрім цього, за умов нерівномірного розпо-
ділу ресурсів на ринках факторів і виробництва 
присутні монополістичні елементи. І для розу-
міння процесу розподілу національного доходу 
слід скористатися теорією монополії. Так, на-
приклад, М. Калецькі, використовуючи цю тео-

рію, охарактеризував фактори, які визначають 
відносну частку заробітної плати в національ-
ному доході протягом тривалого часу. Він по-
казав, що в капіталістичних країнах ця частка 
є стабільною. У його дослідженнях для Велико-
британії з 1910 року по 1935 рік цей показник 
становив в середньому 42% й коливався у меж-
ах від 40,7% до 43,7%. У більш пізніх його 
дослідженнях подібна ситуація спостерігалась 
і в Англії. Вона також показала стабільність 
протягом тривалого періоду. Так, з 1919 року 
по 1934 рік середнє значення цієї частки стано-
вило 36,3% й коливалось від 34,9% до 39,3%.

Така стабільність на фоні загальних депре-
сій та війн викликала подиви. Проте М. Ка-
лецькі доводить, що така ситуація пояснюєть-
ся капіталістичним устроєм, у якого відносна 
частка доходів брутто і середня заробітна пла-
та в сукупному торговому обігу визначаються 
середнім ступенем монополізації економіки 
[3, с. 217-220].

Подібна постійність частки заробітної пла-
ти в національному доході може бути хибною. 
Багаторазові дослідження закордонних вчених 
показують, що потрібно застосовувати якомога 
більшу кількість факторів, котрі сприяють ви-
значенню їх частки в національному доході на 
тривалий період, оскільки роль держави в та-
кій економіці виявляється несуттєвою.

Необхідно зважити також на функціональ-
ний або індивідуальний розподіл доходів, 
останній з яких залежить від соціально-еко-
номічних та юридичних факторів. На початку 
XX століття набула розвитку політика пере-
розподілу доходів. Основною тезою у підтримці 
працюючого населення було встановлення міні-
мальної заробітної плати. Ця практика широко 
поширювалась в Новій Зеландії, Франції для 
чого розроблялась законодавча база. Загалом 
наслідки перерозподілу в соціальному аспекті 
піддавались критиці, оскільки виявлялось, що 
передача доходів багатих верств населення для 
бідних посилювала владу. Обмеженням витрат 
груп, які виконують соціально-значимі функції 
в суспільстві (виховання особистості), держава 
намагається перекласти ці задачі на себе. Вихо-
дить, що середній клас знищується через недо-
статність незалежних засобів, які опиняються 
в розпорядженні державної бюрократії. Пізні-
ше політика перерозподілу виходила з бажання 
здійснити реформу. Висловлювання класиків 
щодо теорії розподілу стосувались як її під-
тримки, так і критики. Рівний розподіл доходів 
не може викликати людського прогресу.

Проте економічна точка зору говорить про 
переваги розподілу, які відображаються на під-
тримці людського капіталу. У будь-якому ви-
падку ефективність розподілу залежить як від 
обсягу продукту, який необхідно розподілити, 
так і від його структури [3, с. 233-235].

На думку економіста радянських часів 
Н.С. Марголіна, метод балансів показує уста-
новлення раціональних пропорцій доходів і ви-



12

Випуск 2(02) 2017

Класичний приватний університет

трат населення для забезпечення високих темпів 
розвитку національного господарств й визначає 
пріоритетні галузі. Баланс розділяє несільське 
населення, доходи якого формуються за раху-
нок несільськогосподарських робіт незалежно 
від проживання в селі чи місті, та сільське на-
селення, яке проживає за рахунок сільськогос-
подарської праці.

Вихідними критеріями для аналізу статей 
балансу є три напрями, які стосуються грошо-
вих доходів, витрат і заощаджень, а також ди-
наміка готівкових грошей.

Згідно з твердженнями експертів баланс до-
ходів і витрат населення виконує низку важ-
ливих функцій, серед яких слід назвати пла-
нування податків і заощаджень населення, 
яке дає змогу визначити розміри державних 
позик, які можна розмістити серед сільського 
і міського населення в різних областях. Баланс 
встановлюється на період, який відповідає за-
гальному економічному плану й виступає го-
ловним інструментом досягнення збалансова-
ності національної економіки [3, с. 498-500]. 
Подивимось, як змінюється наявний дохід 
у розрахунку на одну особу, під час підрахун-
ків у табл. 1.

Слід відзначити, що по доходу з ІІ кварталу 
2014 року дані наведено без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Респу-
бліки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції. Це 
вплинуло на загальне значення наявного дохо-
ду у розрахунку на одну особу, оскільки кіль-
кість постійного населення зазначається по всій 
території України.
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Наявний дохід у розрахунку на одну особу, тис. грн. 

Рис. 1. Динаміка наявного доходу у розрахунку  
на одну особу в Україні

З графіку видно, що у 2013 році показник 
наявного доходу у розрахунку на одну осо-
бу різко впав. На фоні загального скорочення 
постійного населення України цей показник 
до 2016 року має позитивну тенденцію. Проте 
він не відображає цілісної картини про май-
нове розшарування населення за доходами 
і є усередненим. Повну рівновагу витрат і за-
ощаджень показує баланс доходів. У межах ви-
трат та заощаджень з 2010 року по 2012 рік 
відбулись деякі зміни: знизились сплачені від 
власності доходи на 10 277 млн. грн., проте 
збільшились поточні податки на доходи, майно 
на 17 604 млн. грн., внески на соціальне стра-
хування на 12 931 млн. грн. Водночас різко 
зменшились нагромадження нефінансових ак-
тивів населення на 22 532 млн. грн.

Статистичні дані свідчать про те, що у складі 
фінансових активів зросла лише стаття заоща-
джень в іноземній валюті на 19 219 млн. грн. 
[5]. Хоча, «за даними НБУ, у квітні 2013 року 
на готівковому ринку України вперше за остан-
ні п’ять років зафіксували профіцит валюти 
у розмірі $117 млн. Експерти величину цього 
показника пояснюють стабілізацією курсу грив-
ні і падінням депозитних ставок за валютними 
вкладами» [6]. Отже, виявляється, що населен-
ня купувало менше іноземної валюти, ніж про-
давало. Лише інформація про оподаткування 
операцій з валютою викликала зростання про-
дажу іноземної готівки на 30%. Державна по-
літика у сфері фінансово-валютного ринку фор-
мує попит на валюту, який постійно змінюється 
й залежить від багатьох зовнішньоекономічних 
факторів. У 2015 році знову відзначений про-
фіцит платіжного балансу внаслідок отриман-
ня від МВФ чистих кредитів на суму 5,2 млрд. 
дол., які були спрямовані на збільшення золо-
товалютних резервів. Оскільки ці кошти не під-
лягають здійсненню валютних інтервенцій на 
валютному ринку, девальвація постійно пере-
слідує українську гривню [7]. Вже у 2016 році 
цей показник становив 1,3 млрд. дол. [8].

Різноструктурність національної економі-
ки прагне до комплексності та захищеності 
від коливань світових цін на товари. Однак 
ці прагнення залежать від природних, фінан-
сових та людських ресурсів, позиція останніх 
з яких представляє економічну націю країни. 
Так, в економічному аналізі впливу характеру 
національної економіки на міжнародну торгів-
лю використовують коефіцієнт залежності нації 
від міжнародної торгівлі [3, с. 515]:

Таблиця 1
Доходи та витрати населення України в період з 2011 року по 2016 рік
Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Доходи населення, всього, млн. грн. 1 266 753 1 457 864 1 061 886 1 122 890 1 212 571 1 398 682
Кількість постійного населення, тис. 
осіб 45 598,2 45 453,3 45 372,7 45 245,9 42 759,7 42 414,9

Наявний дохід у розрахунку на одну 
особу, тис. грн. 27,78 32,07 23,40 24,82 28,36 32,98

Джерело: [5]
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                      (1),

де kз – коефіцієнт залежності нації від між-
народної торгівлі, %;

Qвн – обсяг товарів і послуг, які споживають-
ся всередині країни, грн.;

Qзакор – обсяг товарів і послуг, які надходять 
з-за кордону, грн.

Низький коефіцієнт залежності характерний 
для бідних країн. Та це не означає, що еконо-
мічний розвиток країни супроводжується зрос-
танням залежності від міжнародної торгівлі. 
Для того, щоб дізнатися, чи справджується це 
твердження, проведемо розрахунки за певний 
період.

Як видно з розрахунків, показник залежнос-
ті нації від міжнародної торгівлі має певні ко-
ливання, які, на думку автора, пов’язані з полі-
тичною ситуацією в країні. Для національного 
господарства вигідно брати участь у міжнарод-
ній торгівлі, яка є матеріальною основою між-
народних економічних відносин, що забезпечує 
зростаючу інтеграцію світового господарства.

Для більш точного зіставлення взаємозв’язку 
міжнародного сектору на вході і виході кожної 
галузі національної економіки скористаємось 
таким відношенням, яке визначає середню 
схильність до імпорту [3, с. 516]:

Сі = І / Нд                      (2),

де І – імпорт товарів і послуг, грн.;
Нд – національний дохід, грн.
Гранична схильність до імпорту вказує на 

його збільшення в результаті зростання наці-
онального доходу. Під національним доходом 
розуміють сукупність усіх доходів в економіці 
домашніх господарств і підприємств незалеж-
но від того, де вони використовують ресурси. 
Проведемо розрахунки зазначеного показника 
у табл. 3.

Показник може бути використаний для ви-
значення взаємозв’язку між імпортом та екс-
портом держави і його сукупним доходом. Гра-
нична схильність до імпорту вказує на його 
збільшення в результаті зростання національ-
ного доходу й показує, на скільки збільшиться 
(скоротиться) імпорт за зростання чи скорочен-

ня доходу на одиницю. Як видно з розрахунків, 
простежується спадна динаміка коефіцієнта се-
редньої схильності до імпорту саме у 2013 році.

Крім того, імпорт також залежить від об-
мінного курсу національної грошової одиниці. 
Причому залежність пряма, тобто чим вище об-
мінний курс національної валюти, тим більш 
дешевими і привабливими стають імпортні то-
вари для вітчизняних покупців [9].

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, 
можна сформувати низку основних висновків.

Теорія розподілу вказує на мінливий харак-
тер процесу розподілу сукупного доходу навіть 
за однорідності угрупувань, що пояснюється їх-
ньою соціально-економічною поведінкою.

В умовах ринкової конкуренції, виснаженні 
природних ресурсів, нерівнозначного зростання 
орендної та заробітної плати зниження норми 
прибутку є обумовленим. Оплативши послуги 
за землю й за працю, власники землі не отри-
мують очікуваного прибутку. Як наслідок, зни-
кають стимули до накопичення капіталу й в по-
дальшому – до економічної активності. Тобто, 
згідно з теорією Д. Рікардо, існують межі для 
економічного зростання відповідно до закону 
спадної плодючості землі, тоді як А. Сміт таких 
обмежень не ставив. В результаті цього справ-
джується закон граничної корисності.

XX століття ознаменувало, що перерозподіл 
доходів є суттєвою підтримкою працюючого на-
селення. Згодом думки про те, що перерозподіл 
доходів між багатими і бідними верствами насе-
лення посилював владу, доповнились баченням 
того, що середній клас знищується через недо-
статність незалежних засобів, які опиняються 
в розпорядженні державної бюрократії. Водно-
час рівний розподіл доходів не може викликати 
людського прогресу, а за умов нерівномірного 
розподілу ресурсів на ринках факторів і вироб-
ництва присутні монополістичні елементи, що 
актуально в сучасному світі.

Подальші дослідження можуть стосуватися 
визначення факторів і ресурсів забезпечення 
діяльності сімейних домогосподарств та ролі 
й місця сімейних домогосподарств в економіці 
країни.

Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнта залежності нації від міжнародної торгівлі

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Qвн, млн. грн. 1 299 991 1 404 669 1 465 198 1 586 915 1 988 544 2 383 182
Qзакор, млн.грн. 647 608 670 319 629 401 771 129 1 045 928 1 174 625

kз, % 2,01 2,09 2,33 2,06 1,90 2,03
Джерело: [5]

Таблиця 3
Розрахунок середньої схильності до імпорту

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
І, млн. грн. 733 526 791 844 764 730 826 764 1 083 438 1 323 127

Нд, млн. грн. 1 299 991 1 404 669 1 465 198 1 568 772 1 964 269 2 358 971
Сі 0,56 0,56 0,52 0,53 0,55 0,56

Джерело: [5]
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OF THE DOMESTIC MARKET FOR LIGHT INDUSTRY PRODUCTION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто вплив на економічну безпеку країни на-

повнення внутрішнього ринку продукцією легкої промисловості 
власного виробництва. Охарактеризовано чинники впливу на 
розвиток вітчизняної легкої промисловості. Визначено роль 
держави у формуванні передумов розвитку легкої промисло-
вості України та забезпечення міжнародної конкурентоспро-
можності її продукції.

Ключові слова: економічна безпека, внутрішній ринок, 
легка промисловість, держава, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние на экономическую безо-

пасность страны наполнения внутреннего рынка продукцией 
легкой промышленности собственного производства. Оха-
рактеризованы факторы влияния на развитие отечествен-
ной легкой промышленности. Определена роль государства 
в формировании предпосылок развития легкой промышлен-
ности Украины и обеспечения международной конкуренто-
способности ее продукции.

Ключевые слова: экономическая безопасность, внутрен-
ний рынок, легкая промышленность, государство, конкуренто-
способность.

ANNOTATION
The influence on the country’s economic safety of filling the 

domestic market with light industry products of its own production 
is considered in the article. Factors of influencing on the devel-
opment of domestic light industry are characterized. The role of 
the state in forming the prerequisites for the development of light 
industry in Ukraine and ensuring the international competitiveness 
of its products are determined.

Key words: economic safety, domestic market, light industry, 
state, competitiveness.

Постановка проблеми. Події останніх років 
свідчать про необхідність більше уваги при-
діляти економічній безпеці країни, дбати про 
самодостатність у забезпеченні життєво важли-
вою продукцією. До того ж в період світових 
економічних криз саме розвинений внутрішній 
ринок країн підвищував стійкість економіки до 
негативного впливу зовнішнього середовища.

Первинні потреби людини забезпечують 
їжа та одяг. Проте легка промисловість Укра-
їни за роки незалежності зазнала значних 
втрат. За період з 1990 по 2015 роки вироб-
ництво продукції легкої промисловості скоро-
тилось майже у 10 разів, її частка в обсягах 

промислового виробництва зменшилась з 20% 
до 0,8% [1, с. 9].

Внутрішній ринок заполонила дешева, але не 
завжди якісна імпортна продукція. У 2015 році 
в Україні вироблялось лише 33,8% проданих 
текстильних та галантерейних товарів, 8,6% 
одягу, 3,1% взуття [2, с. 432].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення конкурентоспромож-
ності вітчизняного виробництва продукції 
легкої промисловості досліджували М.П. Вой-
наренко, І.М. Грищенко, А.П. Гречан, О.І. Ла-
бурцева [1] та інші вчені. Проблеми розвитку 
сировинної бази текстильних підприємств до-
сліджували О.Б. Наумов [5], Ю.М. Сафонов [7].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте поза увагою науковців 
залишаються питання впливу відновлення робо-
ти підприємств легкої промисловості на еконо-
мічну безпеку країни та ролі держави у форму-
ванні сприятливих умов розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності продукції.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є обґрунтування необхід-
ності з точки зору економічної безпеки розви-
тку внутрішнього виробництва продукції легкої 
промисловості та підвищення ролі державного 
регулювання у формуванні передумов віднов-
лення та розвитку легкої промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До розвитку ринку продукції легкої промис-
ловості власного виробництва тривалий час 
ставлення було досить скептичне. Вважали, що 
у світі достатньо виробляється тканин, одягу, 
взуття і можна купити все, що потрібно. Вна-
слідок цього ринок наповнюють дешеві та низь-
кої якості тканини, одяг, 90% яких завозять-
ся нелегально. Водночас легка промисловість 
України майже знищена. Багато підприємств 
працюють з використанням давальницьких 
схем (толінгу). За цими схемами підприємства 
отримують сировину, а виготовлену продукцію 
передають замовнику для експорту. Зношеність ек
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основних фондів та застарілі технології вироб-
ництва зумовлюють низьку конкурентоспро-
можність продукції вітчизняних виробників.

Проте варто враховувати, що забезпечення 
одягом, білизною є складовою економічної без-
пеки країни. Російська воєнна агресія стала 
підтвердженням необхідності забезпечення пер-
винних потреб армії, населення, промисловості 
продукцією власного виробництва.

Сучасні технології дають змогу виготовляти 
тканини та одяг з бажаними властивостями. 
Так, нанесення на звичайну тканину мікро-
частинок, які знищують бактерії, дасть змогу 
військовослужбовцям залишатись охайними 
без зміни одягу та бути захищеними від деяких 
хвороб. В перспективі передбачають створення 
лікувального одягу, а також одягу з захисни-
ми властивостями (від вірусів, ультрафіолето-
вого випромінювання, електромагнітних хвиль 
тощо) [3, с. 152]. Проте існує загроза, що ім-
портовані тканини можуть замість лікування 
шкодити здоров’ю, а одяг перетвориться на різ-
новид зброї.

В багатьох країнах світу легка промисло-
вість, особливо текстильна, відігравала особли-
ву роль у виведенні країни з кризового стану. 
Наприклад, в післявоєнні роки у Японії в про-
цесі структурної перебудови статус ключових 
галузей переходив від текстильної промисло-
вості до важкої та хімічної, а потім до маши-
нобудування. Завдяки розвитку текстильної 
промисловості збільшувалась зайнятість насе-
лення, накопичувались кошти для технічного 
переобладнання підприємств інших галузей.

Для прогнозування ємності ринку продукції 
легкої промисловості можуть використовува-
тись нормативні методи, які дають змогу ви-
значити верхню межу зростання з урахуванням 
чисельності населення. Ці методи широко вико-
ристовувались за часів планової економіки у со-
ціалістичних країнах. Для розробки прогнозів 
визначались раціональні норми споживання 
різних видів тканин окремою людиною в серед-
ньому за рік. Безумовно, на формування цих 
норм впливали суб’єктивні фактори. На відміну 
від норм споживання продуктів харчування, які 
відображають біологічні межі їх вживання, для 
товарів легкої промисловості таких граничних 
обсягів не існує. Тому під час обґрунтування 
раціональних норм спирались на досвід мину-
лих років, купівельний попит та інші чинники. 
Приклад таких норм для деяких європейських 
країн наведено у табл. 1.

Ступінь досягнення раціональних норм спо-
живання враховувалась під час формування 
планів виробництва, обґрунтування необхідності 
створення нових підприємств та розвитку сиро-
винної бази. До задоволення потреб за цими нор-
мами було ще далеко навіть у 1990 році. Загалом 
в СРСР було вироблено 44,16 кв. м на одну особу 
(76,1% від раціональної норми), зокрема бавов-
няних тканин – 27,18 кв. м. (72,6% від раціо-
нальної норми); вовняних – 2,44 кв. м. (47,6% 

від раціональної норми); лляних – 3,13 кв. м. 
(60,4% від раціональної норми); трикотажних 
виробів – 6,69 шт. (81,1% раціональної нор-
ми); панчішно-шкарпеткових виробів – 7,47 пар 
(83,0% раціональної норми) [3, с. 136].

Таблиця 1
Раціональні норми споживання текстильної 

продукції деяких європейських країн 
[4, с. 139]

Вид продукції СРСР Угорщи-
на Польща Чехосло-

ваччина
Тканини зага-
лом, м. кв. 58,00 43,40 51,0 40,90

зокрема, ба-
вовняні 37,40 28,20 32,30 23,30

Вовняні 5,12 5,40 6,10 8,50
Шовкові 10,30 4,85 9,00 6,80
Лляні 5,18 3,55 3,60 2,30
Трикотажні 
вироби, шт. 8,25 19,60 13,60 16,27

Панч.-шкарп. 
вироби, пар 
шт.

9,00 7,75 8,80 10,20

Тоді власне виробництво України забезпечу-
вало лише 41,5% потреби у тканинах взагалі; 
у бавовняних тканинах – 29,1%; вовняних – 
27,08%; шовкових – 52,9%; лляних – 36,45%; 
у трикотажних виробах – на 81,94%; панчіш-
но-шкарпеткових виробах – 94,86%.

Зараз подібні розрахунки виконуються пе-
реважно для визначення мінімальних потреб 
та обґрунтування споживчого кошику.

Катастрофічно знизилось задоволення по-
треб за раціональними нормами споживання. 
У 2013 році виробництво загальної кількості 
тканин забезпечувало лише 3,6% раціональних 
норм споживання, бавовняних тканин – 1,3%; 
вовняних – 2%; трикотажних виробів – 8,4%; 
панчішно-шкарпеткових виробів – 18,8%. 
У 2015 році задоволення потреб за раціональ-
ними нормами споживання знизилось у ткани-
нах загалом до 3,4%, бавовняних тканинах – до 
0,5%, трикотажних виробах – до 3,6%; лише 
поліпшилось задоволення потреб у панчішно-
шкарпеткових виробах – до 23,3% (розрахова-
но за [3, с. 292; 4, с. 139]).

Однією з передумов відродження текстиль-
ного виробництва є відповідне відновлення си-
ровинної бази.

Постачальником сировини для легкої промис-
ловості є сільське господарство. Але посіви льо-
ну-довгунця зменшились у 86 разів (зі 172 тис. га 
у 1990 році до 1 тис. га у 2010 та подальшому 
відновленні до 2 тис. га у 2011-2013 роках). Зрос-
тання попиту на лляні вироби в Європі, відсут-
ність власних посівів бавовни зумовлюють важ-
ливість для України відродження льонарства. 
Ефективність вирощування льону суттєво зале-
жить від якості продукції (трести та соломи). 
На неї впливають багато чинників, серед яких 
слід назвати і погодні умови. Серед керованих 
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чинників варто виділити селекційну роботу, бо 
збільшення посівів льону з високими прядиль-
ними властивостями сприяє зменшенню відходів 
у процесі переробки та витрат праці в прядіння. 
Вихід волокна зі стебел складає лише 20-26%. 
Причому у вітчизняній лляній сировині пере-
важають короткі волокна (65-75%). В країнах 
Західної Європи набагато вищий вихід довгого 
волокна, що зумовлюється високим рівнем ме-
ханізації у сільському господарстві, досконалою 
технологією первинної переробки. Слід відзна-
чити, що з лляної сировини виготовляють інші 
цінні продукти. Так, у насінні льону-довгунця 
міститься до 35-40% олії, а макуха використову-
ється як корм для тварин. Серед відходів у проце-
сі первинної переробки льону 60-70% становить 
костра, яку використовують у меблевій промис-
ловості для виготовлення фанери [5, с. 116-117]. 
Відходи льону можна також використовувати 
у целюлозно-паперовій промисловості.

Продовжує зменшуватись також виробни-
цтво вовни, яка є для текстильної промисловос-
ті України другим за значенням видом сирови-
ни. По Україні загалом з 3 400 т у 2000 році 
до 2 602 т у 2014 році. Хоча у 2010 році об-
сяги становили 4 192 т, надалі знов мало міс-
це падіння виробництва. Позитивними можна 
вважати результати лише трьох областей, які 
за цей період дещо збільшили обсяги виробни-
цтва: основний виробник вовни – Одеська об-
ласть, на долю якого припадали у 2014 році 
55% загального виробництва, – збільшив його 
з 1 181 т до 1 437 т; Миколаївська область – 
з 99 т до 124 т; Закарпатська область – зі 191 т 
до 205 т [6, с. 138, 288].

Вироби з вовни є найбільш гігієнічними 
і користуються постійним попитом. Витрати на 
виробництво вовняних тканин суттєво зменшу-
ються під час використання як сировини суміші 
вовни з іншими натуральними або штучними 
чи синтетичними волокнами. Також витрати 
залежать від якісних показників вовни, які зу-
мовлені породним складом овець. Тому однією 
з передумов підвищення ефективності вироб-
ництва вовни та конкурентоспроможності про-
дукції з неї є формування якісного племінного 
складу вівчарства. Україна завдяки науковому 
забезпеченню селекції вівчарства має унікальні 
генетичні ресурси та племінну базу.

Значний вплив на якість та вартість про-
дукції з вовни мають стадія первинної обробки 
вовни, витрати на транспортування сировини. 
Недоліком розташування підприємств первин-
ної переробки вовни є їх відсутність на півдні 
України, де найбільш розвинуте вівчарство.

Проблеми підвищення ефективності виробни-
цтва вовни та продукції з неї досліджували на-
уковці Херсонського національного технічного 
університету, зокрема доктор економічних наук, 
професор О.Б. Наумов, доктор економічних наук, 
професор Л.М. Наумова. Вони пропонують ство-
рити агротехнічний альянс, до складу якого за 
принципом вертикальної інтеграції можуть вхо-

дити сільськогосподарські підприємства усіх форм 
власності та особисті господарства, які виробляють 
сировину рослинного або тваринного походження 
для текстильної промисловості, підприємства пер-
винної переробки сировини, текстильні, швейні 
підприємства, збутові організації [5, с. 207].

Останнім часом у промислово розвинутих 
країнах зростає виробництво синтетичних воло-
кон. Ефективність заміни натуральних волокон 
хімічними зумовлена не тільки зниженням ви-
трат, але й вивільненням родючих земель під 
вирощування культур, які дають продукти хар-
чування. У 70-х роках було підраховано, що 
для розширення сировинної бази за рахунок 
натуральних волокон необхідно було б задіяти 
у найближчі 30 років 40-50 млн. га найбільш 
родючих земель, які можуть забезпечити про-
дуктами харчування 1 млрд. людей. Обсяг ви-
робництва подібних до вовни синтетичних во-
локон у 85 тис. т на рік замінює вовну, яку 
дають 17 млн. овець. Вихідними продуктами 
для виробництва синтетичних волокон є нафта 
та газ. Тому заміна ними хімічних волокон веде 
до зменшення вирубки лісу [4, с. 132].

Для забезпечення розвитку легкої промисло-
вості та підвищення її конкурентоспроможності 
необхідне державне регулювання процесів узго-
дження структури текстильного виробництва 
та сировинної бази, стимулювання впровадження 
інноваційних технологій не тільки у виробництві 
тканин, але й у первинній переробці сировини.

Висновки. Таким чином, забезпечення одя-
гом, білизною є складовою економічної безпеки 
країни. Легка промисловість має сприяти куль-
тивації нової культури побуту, більш високих 
життєвих стандартів, надавати споживачам ви-
сокоякісні модні товари, які повною мірою від-
повідають їх сподіванням.

Оскільки текстильна промисловість України 
за роки незалежності держави зазнала значних 
втрат, багато підприємств зруйновано, необхід-
но відновлювати виробництво на інноваційних 
засадах, використовувати більше нових видів 
сировини, синтетичні волокна з певними влас-
тивостями, виготовляти більше нетканих мате-
ріалів, передбачати і випереджати очікування 
споживачів у оздобленні продукції, наданні їй 
незвичних властивостей.

Розв’язання проблем розвитку легкої про-
мисловості України неможливе без державного 
регулювання процесів оновлення її технічної 
бази на інноваційних засадах та формування 
сировинної бази. Особливої уваги потребують 
стимулювання вирощування льону та відро-
дження вівчарства.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

PROBLEMS OF DETERMINATION OF THE ESSENCE  
OF INVESTMENT SAFETY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується сутність інвестиційної безпеки. Ав-

тор здійснив аналіз визначень інвестиційної безпеки, згрупу-
вавши їх за такими ознаками: інвестиційна безпека як стан, 
інвестиційна безпека як рівень та інвестиційна безпека як 
процес. Розглядаючи інвестиційну діяльність як таку, що без-
посередньо пов’язана з підприємництвом, автор виділяє ін-
ституційне середовище як основний чинник вибору моделі 
здійснення характеру інвестиційної діяльності (продуктивного 
чи непродуктивного). Непродуктивне інвестування може нега-
тивно вплинути на рівень економічної безпеки. Автором нада-
но власне трактування визначення інвестиційної безпеки, яке 
поєднує її сутність на макрорівні та на мікрорівні.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвес-
тиційна безпека, безпека інвестицій, економічна безпека.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется сущность инвестиционной безопас-

ности. Автор осуществил анализ определений инвестицион-
ной безопасности, сгруппировав их по таким признакам: ин-
вестиционная безопасность как состояние, инвестиционная 
безопасность как уровень и инвестиционная безопасность 
как процесс. Рассматривая инвестиционную деятельность как 
непосредственно связанную с предпринимательством, автор 
выделяет институциональную среду как основной фактор вы-
бора модели осуществления характера инвестиционной дея-
тельности (производительного или непроизводительного). Не-
производительное инвестирование может негативно повлиять 
на уровень экономической безопасности. Автором предостав-
лена собственная трактовка определения инвестиционной 
безопасности, которое объединяет ее сущность на макроуров-
не и на микроуровне.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятель-
ность, инвестиционная безопасность, безопасность инвести-
ций, экономическая безопасность.

АNNOTATION
The article explores the essence of investment security. The 

author analyzed the definitions of investment security by grouping 
them according to the features: investment security as a condition, 
investment security as a level and investment security as a pro-
cess. Considering investment activity as directly related to entre-
preneurship, the author identifies the institutional environment as 
the main factor in choosing a model for implementing the nature of 
investment activity: productive or non-productive. Non-productive 
investment, in turn, can negatively affect the level of economic se-
curity. The author provided his own interpretation of the definition 
of investment security, which unites its essence at the macro level 
and at the micro level.

Key words: investment, investment activity, investment secu-
rity, security of investment, economic security.

Постановка проблеми. Існування інвести-
ційної безпеки держави є важливою передумо-
вою вирішення в довгостроковій перспективі 
гострих соціальних проблем в умовах інтен-
сивного економічного розвитку держави та її 

регіонів в умовах глобалізації та сталого роз-
витку. У зв’язку з цим актуалізується пробле-
ма забезпечення інвестиційної безпеки держави 
як комплексної характеристики, що визначає 
напрями і темпи подальшого розвитку, параме-
три життєздатності продуцентів ВВП у перебігу 
глобальних та локальних трансформацій. До-
сягнення прийнятного рівня безпеки є бажаним 
для усіх демократичних країн, адже від цього 
залежать динаміка і якість прогресу.

Економічна безпека держави є інтеграль-
ною характеристикою стану економічної сис-
теми, оскільки система включає низку підсис-
тем, а саме найважливіших, взаємопов’язаних 
структурних складових безпеки, що відобража-
ють функціонування окремих сфер економіки 
[7; 25], таких як макроекономічна, інвестицій-
но-інноваційна, виробнича, фінансова, соціаль-
на, зовнішньоекономічна, енергетична, продо-
вольча, демографічна.

Шляхом експертного оцінювання було ви-
значено, що ваговий коефіцієнт інвестиційно-
інноваційної безпеки складає 0,1089, що відпо-
відає 6-му з дев’яти рейтинговому місцю серед 
інших видів безпек. Найбільш небезпечними 
сферами, згідно з оцінками експертів, були 
фінансова (0,1294), макроекономічна (0,1224), 
виробнича (0,1218), енергетична (0,1148), зо-
внішньоекономічна (0,1095) та інвестиційно-ін-
новаційна (0,1089). Виходячи з дефініціювання 
інвестиційно-інноваційної безпеки, можна зро-
бити висновок про її всеосяжний зв’язок з ін-
шими видами безпек: стан економічного середо-
вища у державі (макроекономічна безпека), що 
стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів 
вкладати кошти (фінансова безпека) в розши-
рення виробництва в країні, сприяє розвитку 
високотехнологічного виробництва (виробнича, 
енергетична безпеки), інтеграції науково-до-
слідної та виробничої сфери з метою зростання 
ефективності, поглиблення спеціалізації націо-
нальної економіки (зовнішньоекономічна безпе-
ка) на створенні продукції з високою часткою 
доданої вартості.

Про суттєвий причинно-наслідковий 
взаємозв’язок між економічною та інвестицій-
ною безпекою говорить і те, що стан економічної 
системи загалом (стан макроекономічної безпе-
ки) створює передумови для прийняття рішень ек
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щодо напряму та траєкторії розвитку суб’єктів 
господарювання в довгостроковому періоді (для 
довгострокового автономного інвестування), а 
наявність таких конструктивних рішень є фор-
мою прояву відчуття безпеки та оптимістичних 
очікувань у суб’єктів інвестиційного процесу 
та основою для розвитку економічного системи 
та забезпечення не тільки інвестиційної, але 
й економічної безпеки. Як зазначає В. Кири-
ленко, розвиток економічної системи сприяє 
створенню нових сприятливих умов для вижи-
вання, що є найбільш змістовним у розумінні 
економічної безпеки. Виживання виявляється 
у двох аспектах, а саме стійкості і розвитку. 
Стійкість і розвиток – це характеристики еко-
номічної системи, що розкривають ступінь і рі-
вень захищеності та невразливості суспільства, 
яке прагне до розвитку [1, с. 220].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на вже сформовані загалом осно-
вні характеристики ролі та місця інвестиційної 
безпеки, практичної діяльності і наукових до-
сліджень у цій сфері вкрай недостатньо. Окре-
мим питанням інвестиційної безпеки як скла-
дової економічної безпеки держави присвячена 
велика кількість наукових досліджень. Зокре-
ма, досить великий спектр питань знайшли 
своє висвітлення в працях українських та за-
рубіжних авторів, а саме в роботах Л. Абалкі-
на, О. Барановського, О. Бєляєва, З. Варналія, 
А. Гальчинського, В. Геєця, Я. Жаліла, В. Мун-
тіяна, Є. Олєйнікова, Г. Пастернака-Тарану-
шенко, С. Пирожкова, А. Сухорукова.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри існування великої 
кількості напрацювань у теорії інвестицій та те-
орії безпеки, досі спостерігається брак комплек-
сних досліджень щодо визначення місця інвес-
тиційної безпеки в системі економічної безпеки 
та безпосередньо проблеми забезпечення інвес-
тиційної безпеки.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є історичний екскурс 
у теорію безпеки з метою визначення глибинної 
сутності цього поняття, а також надання уточ-
неного визначення інвестиційної безпеки з ура-
хуванням різноманітних точок зору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України у 2013 році було оновлено Методичні 
рекомендації щодо розрахунку рівня еконо-
мічної безпеки України. Зокрема, були зміни 
у переліку складових економічної безпеки, ме-
тодиці розрахунку індикаторів, а також їх кри-
тичні та оптимальні значення. Замість терміна 
«інвестиційна безпека», який використовували 
в попередній редакції, в цих Методичних ре-
комендаціях вжито термін «інвестиційно-ін-
новаційна безпека», що, на нашу думку, хоча 
і відповідає сучасним тенденціям, проте водно-
час є зайвим. Адже здійснення поступального 
розвитку економіки у постіндустріальному (ін-
формаційному) суспільстві можливе тільки за-

вдяки всебічному розвитку людини як проду-
цента нових ідей, винахідника, продукт праці 
якого виявляється в економіці через інновації, 
чинника подальшого економічного зростання 
і зміцнення, зокрема, економічної безпеки кра-
їни. Тому, коли нині йдеться про інвестиції, 
вони тісно пов’язані з розвитком науково-тех-
нічного прогресу та його ядра – інновацій в ши-
рокому їх розумінні.

До прийняття нової редакції цього норматив-
ного акта інноваційна та інвестиційна складові 
економічної безпеки досліджувались науковця-
ми переважно окремо. Так, наприклад, А. Сухо-
руков стверджує, що інноваційна безпека визна-
чається спроможністю її науково-інноваційного 
потенціалу генерувати якісні зрушення в на-
ціональній економіці; протистояти зовнішнім 
технологічним загрозам; гідно презентувати 
себе на світовому ринку технологій [2, с. 63]. 
І. Чорнодід виділяє «інноваційно-технологічну 
безпеку», яка визначається здатністю науково-
технічного потенціалу генерувати позитивні зру-
шення в економіці [1, с. 39], а О. Левковець під 
інноваційною безпекою (ІБ) пропонує розуміти 
забезпечення сталого процесу створення, вико-
ристання і поширення нових знань і технологій 
на основі поєднання науково-технологічного по-
тенціалу країни та можливостей міжнародного 
кооперування, а також створення тим самим 
передумов сталого функціонування і розвитку 
економічної системи [3]. А. Федоренко трактує 
інноваційну безпеку з позиції системного під-
ходу як динамічний стан державного науково-
технічного комплексу, який забезпечує стале 
відтворення державної інноваційної системи, 
гарантує мінімально необхідний для своєчасного 
переходу до нових технологічних укладів рівень 
науково-технічного потенціалу, підтримку еко-
номічної, регіональної та національної безпеки 
загалом і водночас максимально обмежує нега-
тивний вплив науково-технічного розвитку на 
економічну безпеку держави [4].

Щодо аналізу теоретико-методологічних під-
ходів до трактування поняття «інвестиційна 
безпека», то можна стверджувати, що однознач-
ного визначення її сутності нині немає. Ця ка-
тегорія є багатогранною, визначається багатьма 
чинниками і має свої особливості відносно різ-
них об’єктів (на макро-, мезо- та мікрорівнях). 
Говорять і про економічну безпеку інвестицій-
ної сфери (в інвестиційні сфері), і про безпеку 
інвестиційної системи, і про економічну безпе-
ку інвестиційних процесів, і про інвестиційно-
економічну безпеку, і про інвестиційну безпеку 
розвитку економіки, і про безпеку інвестицій 
[5, с. 768]. Серед усього різноманіття ми виби-
раємо визначення «інвестиційна безпека», тому 
в табл. 1 пропонуємо згруповані результати 
аналітичних досліджень щодо її сутності.

Не можна не погодитись з позицією Є. Міщук 
щодо того, що серед науковців переважно відсут-
ні принципові відмінності у визначенні інвести-
ційної безпеки держави [21, с. 14]. Частина нау-
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Таблиця 1
Дефініціювання інвестиційної безпеки

Автор Групова 
ознака Трактування інвестиційної безпеки

В. Кириленко 
[1, с. 233-236; 6] це одночасно і стан, і процес, і результат

Методика – 
2013 [7] стан

стан економічного середовища в державі, що стимулює вітчизняних та іно-
земних інвесторів вкладати кошти в розширення виробництва у країні, спри-
яє розвитку високотехнологічного виробництва, інтеграції науково-дослідної 
та виробничої сфери з метою зростання ефективності, поглиблення спеціа-
лізації національної економіки та створення продукції з високою часткою 
доданої вартості

Методика – 
2007 [8]

рівень

це такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптималь-
ного їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну 
економічну динаміку за належного рівня фінансування науково-технічної 
сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних 
механізмів

О. Барановський 
[9, с. 366]

це досягнення рівня інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти по-
точні інвестиційні потреби національної економіки за обсягом і структурою з 
урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які інвестують-
ся, оптимального співвідношення між розмірами внутрішніх і зовнішніх ін-
вестицій, іноземних інвестицій у країну і вітчизняних закордон, підтримання 
позитивного національного платіжного балансу

В. Кириленко 
[1, с. 233-236; 6]

це здатність підтримувати виробничі нагромадження та вкладення капіталу 
на рівні, що забезпечує необхідні темпи розширеного відтворення, реструкту-
ризацію та технологічне переозброєння економіки

А. Сухоруков 
[10, с. 14]

рівень інвестування економіки, який забезпечував би її розширене відтворен-
ня, раціональну структуризацію, технологічне переозброєння

І. Москаль 
[11, с. 79]

дає змогу оптимально задовольняти поточні потреби економіки в капітальних 
вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використан-
ня і повернення коштів, які інвестуються

М. Крупка [12] забезпечення такого рівня інвестицій, які (за обсягом і структурою) відпові-
дають поточним потребам економіки

О. Єрмак [13]

це збалансований рівень (обсяг) власних та іноземних інвестицій, який стане 
основою для довгострокової позитивної динаміки економіки; зможе забез-
печити достатній рівень фінансування науково-технічної бази; дасть змогу 
створити та розвивати інноваційні процеси та механізми

В. Кириленко, 
[1] Л. Ліпич, 
О. Івашко 
[14, с. 169]

процес

це процес забезпечення такого стану інвестиційної сфери, за якого економіка 
здатна зберігати і підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів в 
умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення 
стійкого розвитку і соціально-економічної стабільності країни, зростання кон-
курентоспроможності національної економіки та добробуту населення

А. Сундук, 
Я. Юрін 
[15, с. 24]

можливість нагромадження ресурсів або капітальних вкладень

В. Томарєва 
[16, с. 254]

здатність економічної системи акумулювати, залучати та ефективно викорис-
товувати інвестиційні ресурси з метою забезпечення конкурентоспроможності 
держави

А. Федоренко [4]
це здатність економіки залучати та найбільш ефективно розподіляти й вико-
ристовувати фінансові ресурси, які формуються в процесі інвестування, з ме-
тою забезпечення стабільного розвитку та структурної перебудови економіки

Д. Остапчук [17]
здатність до інвестування економіки в достатньому обсязі для відтворення й 
оновлення основних фондів та продукції, можливості нівелювання ризиків в 
інвестиційній сфері держави

М. Недашків-
ський [18]

здатність економіки залучати та найбільш ефективно розподіляти й викорис-
товувати фінансові ресурси, що формуються в процесі інвестування, з метою 
забезпечення стабільного розвитку та за необхідності структурної перебудови 
економічної системи залежно від умов сучасності

С. Мошенський 
[19]

підсистема економічної безпеки, що створює передумови для найкращого 
використання соціально-економічних відносин у розвитку і науково-техніч-
ному відновленні продуктивних сил суспільства через активну інвестиційну 
діяльність

О. Юркевич [20] захист 
інтересів

захищеність інтересів у сфері інвестування (зростання виробництва, підви-
щення його технічного та технологічного рівнів, недопущення морального і 
фізичного зносу основних засобів), яка забезпечується створенням належних 
умов для формування інвестиційних ресурсів та їх ефективним використанням
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ковців розглядає сутність інвестиційної безпеки 
держави з позиції досягнутого рівня інвестицій, 
інша частина розглядає її як процес забезпечен-
ня певного рівня інвестиційних ресурсів задля 
створення передумов стабільності економіки 
країни, її конкурентоспроможності та добробуту 
населення, а окремі науковці або розглядають 
інвестиційну безпеку з правової точки зору, або 
ототожнюють зі «сприятливим інвестиційним 
кліматом, який, у свою чергу, залежить напряму 
від інвестиційного потенціалу й інвестиційних 
ризиків (загроз), а також характеризує зв’язки 
в національній інвестиційній підсистемі, що зу-
мовлюють масштаб інвестування та інвестицій-
ний результат» [22, с. 123]. Отже, не можна не 
погодитись з В. Кириленком, який стверджує, 
що інвестиційна безпека – це одночасно і стан 
(або рівень), і процес, і результат. Характери-
зуючи досягнутий рівень використання інвести-
ційних ресурсів у економіці, можна сказати, що 
вона розкриває процес та напрями ефективного 
їх використання [1, с. 236].

На нашу думку, інвестиційна безпека дер-
жави повинна бути дещо ширшою, ніж рівень 
інвестицій чи спроможність їх генерувати. Її 
слід розглядати комплексно як з боку держав-
ницької позиції, інтересів держави, так і з боку 
інтересів безпосередніх суб’єктів інвестиційної 
діяльності, без яких ніякої інвестиційної ді-
яльності не може бути (з огляду на можливості 
державного бюджету та загальні тенденції ве-
личиною державних інвестицій можна «зне-
хтувати»). Проте генерація інвестицій, пере-
творення інвестиційного потенціалу на реальні 
інвестиції через різноманітні канали неможли-
ві, якщо інституціональне середовище, в якому 
це повинно відбуватися, є «токсичним», неспро-
можним ефективно здійснити цей перерозподіл. 
Серед основних проблем, з якими стикаються 
суб’єкти інвестиційної діяльності, найбільшою 
проблемою є стан системи захисту об’єкта ін-
вестування, права приватної власності. Тому 
визначення інвестиційної безпеки повинно міс-
тити цю норму та ще й в контексті прив’язки до 
інвестиційної безпеки на мікрорівні.

Щодо інвестиційної безпеки на мікрорівні, 
тобто інвестиційної безпеки підприємства, то тут 
також відсутня єдність у визначенні сутності. 
На основі аналітичних досліджень, здійснених 
в роботі [22], до основних ознак інвестиційної 
безпеки на мікрорівні відносять рівень інвести-
цій; ефективність інвестицій; стан захищеності 
об’єкта (інвестиційний проект) та суб’єкта ін-
вестиційної діяльності (стейкхолдера); процес 
забезпечення такого стану, за якого спостері-
гаються стійкість та можливість розвитку під-
приємства під час здійснення інвестиційної ді-
яльності; узгодженість економічних інтересів 
та можливість вирішення суперечностей в разі 
виявлення конфлікту.

Оскільки інвестиційна діяльність суб’єктів 
господарювання є фактором їх цільової функції 
(максимізації прибутку), а її досягнення є непе-

рервним процесом в специфічній сукупності умов 
діяльності, то й інвестиційна безпека як на мі-
крорівні (суб’єкта господарювання), так і на ма-
крорівні (державному) також повинна мати озна-
ки специфічної сукупності умов діяльності, яка 
забезпечує можливість здійснення продуктивної 
інвестиційної діяльності, яка сприяє загалом 
ефективній структурній перебудові національ-
ної економіки відповідно до світових тенденцій, 
забезпечуючи тим самим її конкурентоспромож-
ність та посилюючи рівень економічної безпеки.

Питання продуктивності та непродуктивності 
інвестиційної діяльності тісно пов’язано з мо-
делями поведінки (типами) у підприємницькій 
діяльності. Так, класичним можна назвати ви-
значення підприємницької діяльності З. Варна-
лія як ініціативної, самостійної, інноваційної, 
систематичної діяльності з виробництва про-
дукції, виконання робіт, надання послуг, яка 
здійснюється на власний ризик і під особисту 
майнову відповідальність з метою отримання 
підприємницького доходу [23, с. 109]. Цільовою 
функцією суб’єкта підприємницької діяльності 
є максимізація економічного прибутку, величи-
на якого прямо залежить від рівня ризиковості 
підприємницької діяльності. Щодо моделі по-
ведінки або ж типів підприємницької діяльнос-
ті, то, згідно з класифікацією В. Баумоля, вона 
поділяється на продуктивну та непродуктивну, 
яка може мати деструктивний характер для еко-
номіки. У своїй роботі [24] на основі висунутої 
неоінституціоналістами концепції, згідно з якою 
правові інститути впливають на господарський 
розвиток суспільства, він дає пояснення відмін-
ностей переважаючих форм економічної актив-
ності в різних суспільствах від античності до 
сьогодення. Оскільки серед основних причин 
циклічності розвитку економіки наводять зміни 
в діловій активності суб’єктів підприємницької 
діяльності, це означає, що підприємницька ді-
яльність відіграє значну роль в нашому житті. 
Однак якщо в одних випадках підприємництво 
розвивається у сферах, які приносять користь, 
то в інших – там, де приносить шкоду еконо-
міці, паразитуючи її. Як саме діє підприємець 
(який його мотив) в даний час і в даному місці, 
залежить передусім від правил гри. За Баумолем 
саме зміна правил ведення господарської діяль-
ності модифікує склад класу підприємців та його 
розміри, а найголовніше, структурування цього 
класу за видами економічної діяльності.

До форм непродуктивного підприємництва 
В. Баумоль відносить передусім рентоорієнтова-
не підприємництво (innovations in rent-seeking 
procedures), ухилення від сплати податків 
та уникнення від оподаткування. Оскільки під 
підприємництвом розуміють, крім усього іншо-
го, здатність винаходити нові шляхи збільшен-
ня свого добробуту, влади та престижу, то варто 
очікувати, що не всі підприємці будуть занадто 
перейматися, чи створює їх діяльність додаткову 
вартість (додатковий суспільний продукт) або, на-
впаки, вона стає серйозною перепоною для його 
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виробництва [24, с. 897-898]. Рентоорієнтоване 
підприємництво – це також підприємництво, яке 
націлене на пошуку раніше невідомих легаль-
них схем, які ефективно приносять рентні дохо-
ди. В. Баумоль доводить, що правила гри під час 
здійснення господарської діяльності визначають 
не тільки сфери задіяння підприємницької діяль-
ності, але й користь для суспільства. Також він 
стверджує, що «розподіл підприємництва за ви-
дом діяльності на продуктивне та непродуктивне 
<…> може чинити сильний вплив на інновації 
в економіці та рівень розповсюдження техноло-
гічних перетворень» [24, с. 909]. Саме правила 
гри, тобто загалом інституційне середовище та, 
зокрема, нормативно-правове регулювання госпо-
дарської діяльності, створюють передумови вибо-
ру підприємництва (куди, скільки і як інвестува-
ти): продуктивним чи непродуктивним вигідніше 
займатися у відповідний час та у відповідному 
місці. Таким чином, інвестиційна безпека серед 
всього іншого зумовлюється структурою і домі-
нуванням на вітчизняному ринку тих чи інших 
мотивів інвестування, ступенем диверсифікації 
інвестиційних джерел тощо.

Висновки. Дослідження сутності інвестицій-
ної безпеки знаходиться постійно у русі. Ця ка-
тегорія є багатогранною, визначається багатьма 
чинниками і має свої особливості відносно різ-
них об’єктів (на макро-, мезо- та мікрорівнях). 
Так, розглядають окремо інвестиційну безпеку 
держави, інвестиційну безпеку підприємства, ін-
вестиційну безпеку регіону. На нашу думку, ін-
вестиційна безпека держави повинна бути дещо 
ширшою, ніж рівень інвестицій чи спроможність 
їх генерувати. Її слід розглядати комплексно як 
з боку державницької позиції, інтересів держа-
ви, так і з боку інтересів безпосередніх суб’єктів 
інвестиційної діяльності, без яких ніякої інвес-
тиційної діяльності не може бути.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено огляд наявних моделей, а також систе-

матизовано основні підходи до оцінки результативності впро-
вадження маркетингових стратегій в агропромисловому ви-
робництві на основі праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Запропоновано методичні засади системної оцінки результа-
тивності впровадження маркетингових стратегій, які, на відміну 
від наявних, базуються на побудові динамічного нормативу, що 
дає можливість упорядковувати різні показники агропромис-
лового виробництва шляхом визначення відповідних законо-
мірностей співвідношення темпів їх росту. Розроблено загаль-
ну діагностичну схему оцінки результативності, що дає змогу 
враховувати не тільки прямі (безпосередні) результати, але 
й кінцеві соціальні результати впровадження маркетингових 
стратегій в агропромисловому виробництві.

Ключові слова: маркетингові стратегії, агропромислове 
виробництво, АПК, маркетингова продуктивність, оцінка ефек-
тивності та результативності.

АННОТАЦИЯ
В статье сделан обзор существующих моделей, а также си-

стематизированы основные подходы к оценке результативно-
сти внедрения маркетинговых стратегий в агропромышленном 
производстве на основе трудов отечественных и зарубежных 
ученых. Предложены методические основы системной оценки 
результативности внедрения маркетинговых стратегий, кото-
рые, в отличие от существующих, базируются на построении 
динамического норматива, что позволяет упорядочивать раз-
личные показатели агропромышленного производства путем 
определения соответствующих закономерностей соотноше-
ния темпов их роста. Разработана общая диагностическая 
схема оценки результативности, что позволяет учитывать не 
только прямые (непосредственные) результаты, но и конечные 
социальные результаты внедрения маркетинговых стратегий 
в агропромышленном производстве.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, агропро-
мышленное производство, АПК, маркетинговая производи-
тельность, оценка эффективности и результативности.

АNNOTATION
The article provides an overview of existing models and sys-

tematized basic approaches to the evaluation of the implementa-
tion of marketing strategies in agricultural production based on the 
works of local and foreign scientists. Methodical bases systemic 
evaluation of the implementation of marketing strategies that un-
like the existing ones, based on building dynamic standard, which 
allows to organize various indicators of agroindustrial production 
by identifying relevant laws correlation rates of their growth. A gen-
eral evaluation of the diagnostic scheme that takes into account 
not only the direct (immediate) results and final outcomes of social 
marketing strategies in agricultural production.

Key words: marketing strategies, agricultural production, ag-
ribusiness, marketing performance evaluation of efficiency and 
effectiveness.

Постановка проблеми. Багатогалузевість 
агропромислового комплексу, особливості ви-
робництва кожного виду товарів і послуг, 
пов’язаність із сільським господарством, низка 

інших ризикованих факторів і умов визначають 
передумови та значення формування, а також 
впровадження маркетингових стратегій агро-
промислового виробництва. За умов нестабіль-
ності зовнішнього середовища особливого зна-
чення набуває маркетинг як один з основних 
напрямів економічної політики та важлива 
функція економічної діяльності. Система мар-
кетингу в аграрному секторі має свої відміннос-
ті, які визначаються специфікою сільськогос-
подарського виробництва й особливостями його 
продукції, що потребує ретельного поглибленого 
аналізу та обґрунтування механізмів його впро-
вадження. Ефективність та результативність 
маркетингових стратегій в агропромисловому 
виробництві відіграють одну з вирішальних 
ролей у формуванні взаємозв’язків зі спожива-
чами, від ефективності яких залежать обсяги 
реалізації, прибутки і, як результат, фінансо-
вий стан. Це викликано тим, що вдало вибрана 
і вміло реалізована маркетингова стратегія на-
дає переваги, котрі виявляються у підвищенні 
конкурентоздатності агропромислового вироб-
ництва і його продукції, зниженні чутливості 
споживачів до цін, а також спрощенні доступу 
до фінансових, інформаційних, трудових та ін-
ших ресурсів тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням оцінки ефективності використання 
маркетингових стратегій присвячені роботи та-
ких зарубіжних учених, як, зокрема, Р. Акофф, 
І. Ансофф, П. Друкер, Дж. Еванс, Ф. Котлер, 
Дж. Куінн, Г. Мінцберг, Д. Нортон, М. Портер, 
А. Стрікленд, А. Томпсон, А. Чандлер. Різно-
манітні теоретичні та прикладні проблеми стра-
тегічного маркетингу розглядаються в працях 
українських науковців, а саме в роботах В. Бі-
лошапки, А. Воронкової, А. Войчака, С. Гарка-
венко, В. Герасимчука, Й. Завадського, Г. Кін-
драцької, А. Павленка, Н. Чухрай, А. Шегди, 
З. Шершньової, а також в працях вчених кра-
їн СНД, а саме в дослідженнях О. Віхансько-
го, Г. Гольдштейна, В. Єфремова, М. Кругло-
ва, Н. Моїсєєвої, Р. Фатхудінова, Е. Уткіна. 
Загалом більшість робіт присвячено проблемам 
оцінки операційної ефективності маркетингу 
(виконання маркетингових функцій) або мето-
дам маркетингового аудиту.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак вченими майже не ек
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здійснюються дослідження щодо групування 
та систематизації показників оцінки ефектив-
ності маркетингових стратегій, які дають змогу 
інтерпретувати результативність їх впроваджен-
ня з урахуванням специфіки агропромислового 
виробництва.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є уточнення методичних 
основ оцінки ефективності впровадження мар-
кетингових стратегій за обраними показниками 
та систематизація основних підходів до такої 
оцінки з метою контролю результативності її 
впровадження та реалізації в агропромислово-
му виробництві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В теоретичних й емпіричних дослідженнях 
маркетингової результативності можна виділи-
ти декілька сформованих ключових напрямів: 
1) розвиток теоретичних підходів до оцінки ре-
зультативності організацій: теорії фірми, теорії 
ринкової вартості фірми, теорії організаційної 
поведінки; 2) пошук моделей формування мар-
кетингової результативності та показників її 
оцінки, зокрема на основі виокремлення мар-
кетингових чинників (драйверів) прибутковості 
або вартості компаній; 3) дослідження марке-
тингових активів як фактору вартості компа-
ній; 4) дослідження в галузі результативності 
заходів у рамках комплексу маркетингу (товар-
ної політики, ціноутворення, розподілу і кому-
нікацій); 5) розвиток теорії маркетингу парт-
нерських відносин і поява нових підходів до 
оцінки результативності маркетингу.

В рамках цих підходів вироблені міріади 
маркетингових показників. Однак проблеми їх 
інтеграції в системи оцінки ефективності впро-
вадження маркетингових стратегій численні, 
серед яких основними є наявність істотного 
розриву між стратегічними цілями та марке-
тинговими показниками, що досліджуються; 

орієнтованість на короткострокові результати 
і часткові показники; відсутність очевидних 
результатів впровадження систем оцінки за іс-
тотних матеріальних і тимчасових витрат [1-4]. 
Водночас керівники маркетингових підрозді-
лів агропромислових підприємств висловлюють 
значну зацікавленість в наявності і вдоскона-
ленні таких систем оцінювання.

Зазначимо, що дослідницьке поле проблем 
маркетингової результативності надзвичайно 
багате різними поняттями і визначеннями, різ-
ними трактуваннями одних і тих самих термі-
нів, а також спробами встановити їх внутрішні 
взаємозв’язки. На рис. 1 наведено основні по-
няття, що формують систему результативності 
маркетингу, такі як маркетингова продуктив-
ність, економічність маркетингу та ефективність 
маркетингу, результативність маркетингу.

Продуктивність відображає зв’язки між еле-
ментами входу і виходу, а також процес транс-
формації, шляхом якого поєднуються входи 
і виходи. Особливості маркетингових моделей 
аналізу продуктивності полягають в тому, що 
як входи можуть розглядатися не тільки тра-
диційні ресурси, але й активи агропромислових 
підприємств, велика частина яких носить не-
матеріальний характер [5]. Активи одночасно 
є результатом (виходом) маркетингової діяль-
ності, якщо оцінювати її в динамічному ас-
пекті. Як виходи разом з показниками обсягу 
реалізації та прибутку в маркетингу широко за-
стосовуються показники, що оцінюють ступінь 
задоволеності клієнтів, якість сервісу, адаптив-
ність, інноваційність маркетингових дій тощо.

Підходи, що базуються на продуктивності, 
акцентують увагу на внеску в кінцеві резуль-
тати тих чи інших факторів-драйверів (ресур-
сів, функцій, компетенцій, активів). Як відомо, 
продуктивність характеризується двома показ-
никами, такими як економічність, внутрішня 

 

Продуктивність

Внутрішня ефективність Зовнішня ефективність

Внутрішні стандарти та 
показники використання 

ресурсів на одиницю 
результату:

- управління ресурсами;
- управління процесами

Досягнення тривалої 
рівноваги у взаємодії із 

зовнішнім середовищем:
- адаптивність;
- стійкість;
- здатність до розвитку

Результативність 

Рис. 1. Вимірювання результативності впровадження маркетингових стратегій 
в агропромисловому виробництві [5]
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та зовнішня ефективність. Поняття економіч-
ності визначається шляхом порівняння різних 
агропромислових підприємств щодо співвідно-
шення результатів і затрат на ці результати або 
в результаті порівняння маркетингових резуль-
татів і витрат на маркетинг [4]. Тобто ця кате-
горія характеризує ефективність використання 
тих чи інших видів ресурсів або їх сукупності. 
Так, виділяють технологічну або ресурсну ефек-
тивність і економічну ефективність [6]. Техно-
логічна або ресурсна ефективність є ступенем 
інтенсивності використання ресурсів з точки 
зору співвідношення між обсягами випуску 
різних видів продукції і розмірами витрачених 
ресурсів. До показників ефективності викорис-
тання традиційних видів ресурсів зазвичай від-
носять показники фондовіддачі, продуктивності 
праці, матеріаловіддачі тощо. Як узагальнюючі 
показники економічної ефективності прийнято 
розглядати прибутковість, рентабельність в її 
різних видах тощо.

Поняття «зовнішня ефективність» західни-
ми дослідниками розглядається як зовнішній 
стандарт, який показує, наскільки агропромис-
лове підприємство відповідає запитам зовніш-
нього середовища, його адаптивність, стійкість, 
здатність до розвитку. У вітчизняній літературі 
це поняття не отримало достатнього поширен-
ня. Підходи до оцінки зовнішньої ефективності 
досить численні. Так, зовнішня ефективність 
може оцінюватися відносно виконання стра-
тегічних цілей і положення агропромислового 
підприємства на ринку; задоволення вимог різ-
них груп і організацій, які пов’язані з її діяль-
ністю; фінансових джерел і величини вартості 
підприємства або більш вузько, особливо в мар-
кетингу, як підвищення задоволеності і лояль-
ності споживачів.

Загалом внутрішня ефективність, пов’язана 
більшою мірою з раціоналізацією, в певному 
розумінні суперечить зовнішній ефективності, 
яка спрямована на розвиток агропромислового 
виробництва. Внутрішня ефективність, як пра-
вило, досягається за рахунок заходів, що но-
сять короткостроковий характер.

Результативність в загальному розумінні 
означає виконання планів, цілей, перетворення 
їх на конкретні результати, які порівнюються 
з певними стандартами, нормами та/або зазда-
легідь визначеними значеннями тих чи інших 
показників результату. Результативність перш 
за все пов’язана з розробкою системи показни-
ків і оцінкою їх виконання (наприклад, зба-
лансованою системою показників, ключовими 
показниками результативності, панелями інди-
каторів, частковими показниками використан-
ня ресурсів або виконання процесів). З точки 
зору розташування подій у часі поняття ре-
зультативності відображає таку послідовність: 
формування цільових установок (показників) – 
здійснення витрат і протікання процесів – отри-
мання результатів – оцінка результатів. Таким 
чином, результативність є деяким логічним за-
вершенням чергового циклу маркетингової ді-
яльності або окремого заходу.

Відзначимо, що серед основних систем оцін-
ки результативності маркетингу виділяють 
нормативну і контекстуальну моделі [5]. Перша 
є універсальною основою, що дає змогу зрозу-
міти процес маркетингової діяльності. Друга 
впроваджена в контекст конкретних підпри-
ємств і конкретних умов. Нормативна модель 
(рис. 2) характеризує маркетингову діяльність 
як процес, в якому виділяється чотири основні 
блоки: 1) джерела переваг агропромислового 
виробництва (ресурси та потенціал); 2) позицій-
ні переваги, що характеризують маркетингову 
стратегію; 3) результати діяльності на ринку, 
які є реакцією клієнтів і конкурентів на реалі-
зацію позиційних переваг; 4) результати фінан-
сової діяльності, тобто витрати і доходи на до-
сягнутому рівні маркетингової діяльності. Така 
модель узгоджується з аналізом продуктивності 
маркетингу, а також тут можливий акцент на 
інвестиціях в маркетинг і на його результатах. 
Додатково вона містить динамічну компоненту 
і можливість оцінки адаптивності, економіч-
ності та ефективності маркетингу.

Значні відмінності між маркетинговою діяль-
ністю різних підприємств АПК свідчать про те, 

Рис. 2. Нормативна модель оцінки результативності маркетингової стратегії 
в агропромисловому виробництві [5] 

Вимірювання результативності маркетингової стратегії

Адаптивність Зовнішня ефективність Внутрішня ефективність

Ресурси:
‒ фінансові
‒ матеріальні
‒ трудові 
‒ інформаційні 
‒ юридичні
‒ репутаційні

Стадії процесів формування результативності маркетингової стратегії

Можливості:
‒ індивідуальні
‒ спеціалізовані
‒ функціональні 
‒ організаційні

Позиційні переваги:
‒ товар
‒ послуга
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‒ вартість
‒ імідж
‒ доставка

Фінансові 
результати:

‒ доходи
‒ прибуток
‒ потоки 

грошових 
коштів
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що системи управління результативністю не мо-
жуть бути універсальними. Контекстуальна мо-
дель має відображати конкретні умови діяльності 
кожного агропромислового підприємства (рис. 3).

Незважаючи на дискусійність цих моделей 
та їх окремих елементів (зокрема, ресурсів і по-
тенціалу, характеристик системи оцінки та фі-
нансових результатів), вони значно розширюють 
моделі продуктивності за рахунок аналізу про-
цесів маркетингової трансформації та динаміки.

На нашу думку, розвиток моделей агрегова-
ного рівня за типом ланцюгів маркетингової про-
дуктивності пов’язаний з формуванням більш 
складних систем, що відображають зв’язки по-
казників за рівнями управління, узгодження 
стратегічних та оперативних цілей і дій, монетар-
них і немонетарних показників. Операціоналіза-
ція моделей передбачає необхідність викорис-
тання динамічної компоненти, що характеризує, 
по-перше, процеси трансформації, тобто пере-
творення маркетингових ресурсів і можливостей 
на конкретні результати; по-друге, розподіл дов-
гострокових і короткострокових маркетингових 
результатів і відповідних витрат; по-третє, ци-
клічність маркетингових результатів.

Оцінка ефективності маркетингових страте-
гій в агропромисловому виробництві полягає 
в аналізі формування стратегії та результатів її 
реалізації, їх відповідності поставленим цілям 
та здійсненим витратам. Оскільки маркетингові 
стратегії формуються у внутрішньому середови-
щі агропромислових підприємств, але спрямо-
вуються на зовнішнє середовище, всі критерії 
оцінки їх ефективності можна умовно розділи-
ти на внутрішні та зовнішні. Відповідно, вну-
трішніми критеріями оцінки ефективності 
маркетингових стратегій є результативність 
(характеризує відповідність між досягнутими 
результатами від реалізації маркетингової стра-
тегії та її метою); доцільність (характеризує 
відповідність між метою маркетингової страте-

гії та потребами у її реалізації); витратність (ха-
рактеризує відповідність між результатами від 
реалізації маркетингової стратегії й витратами 
на її розроблення та реалізацію).

Результативність маркетингової стратегії 
є основним критерієм ефективності. Проте 
цього критерію недостатньо, оскільки тільки 
на основі самого результату важко оцінити 
його відповідність загальній меті маркетинго-
вої стратегії та очікування від реалізації цієї 
стратегії. Для цього можна використовувати 
критерій доцільності маркетингової стратегії, 
що характеризує відповідність поставленій 
меті і рівень її досягнення.

Оскільки тієї самої мети можна досягти, 
залучивши різні ресурси і здійснивши різ-
ні витрати, до критеріїв оцінки ефективності 
маркетингових стратегій варто додати ще ви-
тратність, яка визначається через показники 
продуктивності праці, фондо- і матеріаловідда-
чі, а також ресурсні показники рентабельнос-
ті, тобто показники, що характеризують обсяги 
витрачених ресурсів та витрат під час реалізації 
маркетингової стратегії.

Оскільки маркетингова стратегія – це переду-
сім план дій, до основних внутрішніх критеріїв її 
ефективності зараховують також реальність (ха-
рактеризує відповідність можливостей агропро-
мислового виробництва у сфері маркетингу і мети 
його маркетингової стратегії); обґрунтованість 
(характеризує відповідність між метою марке-
тингової стратегії і ресурсами, необхідними для її 
досягнення). До зовнішніх критеріїв оцінки ефек-
тивності відносять раціональність (відповідність 
потребам); соціальність (рівень досягнення соці-
ального ефекту); адаптивність (пристосування до 
змін середовища); креативність (рівень творчості 
та неординарності); конкурентоздатність (рівень 
отримання конкурентних переваг).

Узагальнення внутрішніх і зовнішніх крите-
ріїв, а також аналіз співвідношень між ними 

Рис. 3. Контекстуальна модель оцінки результативності маркетингової стратегії 
в агропромисловому виробництві [5]
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дадуть змогу отримати об’єктивну оцінку ефек-
тивності маркетингових стратегій в агропро-
мисловому виробництві, виявити помилки, до-
пущені у їх розробленні та реалізації [7].

Оцінка ефективності за окремими критерія-
ми, що чітко розмежовані і тому характеризу-
ють ефективність маркетингових стратегій у різ-
них її аспектах, дасть змогу отримати оцінку і їх 
складових елементів (проаналізувавши вплив 
внутрішніх і зовнішніх факторів на їх форму-
вання), і узагальненого показника (проаналізу-
вавши кінцевий економічний, соціальний, орга-
нізаційні та інші результати їх застосування).

Використовуючи як інформацію традиційні 
показники щодо агропромислового виробни-
цтва, можна отримати системну оцінку резуль-
тативності впровадження маркетингових стра-
тегій, яка представлена у вигляді динамічного 
параметра (еталона, нормативу). Це дасть мож-
ливість впорядковувати різні показники агро-
промислового виробництва шляхом визначення 
відповідних закономірностей співвідношення 
темпів їх росту: чим вище буде темп росту од-
ного показника по відношенню до темпів росту 
інших, тим вище буде їх ранг [8].

Математичний апарат рангової статистики 
засновано на порівнянні двох множин чисел, а 
саме упорядкованого (нормативного, еталонно-
го) й невпорядкованого (фактичного), а також 
на оцінці їх відмінностей. Упорядкованою мно-
жиною є динамічний норматив, в якому кожен 
показник має свій ранг, тобто фіксоване місце 
в упорядкуванні, а невпорядкованою – фактич-
ні ранги показників, які визначаються за вели-
чиною їх фактичного росту.

Вимоги до вибору показників в процесі фор-
мування динамічного нормативу і порядку вста-

новлення їх пріоритетів зводяться до таких по-
ложень: до динамічного нормативу не входять 
похідні показники, тобто показники, які розра-
ховуються як похідні або є частковими інших 
показників; набір показників оцінюється за їх 
впливом на значення керованої змінної, її при-
скорення; до динамічного нормативу можуть вхо-
дити різноманітні показники (як натуральні, так 
і вартісні), оскільки фіксується їх відносна вели-
чина – темп росту; динамічний норматив є дина-
мічною системою: якщо змінюються пріоритети, 
то можна змінювати й систему показників.

Побудова динамічного нормативу полягає 
у визначенні пріоритетів показників на основі 
використання соціально-економічних законо-
мірностей росту ефективності. Завдання чисель-
ного визначення ефективності в цьому випадку 
зводиться до оцінки співвідношень між ета-
лонною (оптимальною) та фактичною величи-
ною росту показників, які увійшли в динаміч-
ний норматив, на основі коефіцієнтів Спірмена 
і Кендала [8; 9].

Ефективність впровадження маркетингових 
стратегій агропромислового виробництва мож-
на оцінити за коефіцієнтом кореляції Кендала 
фактичного і нормативного упорядкування (τ), 
розрахунок якого базується на інверсіях так-
тичних рангів показників:

)1(

4
1

1

1

−
−=
∑
−

=

nn

m
n

i
i

τ ,                    (1)

де mi – кількість інверсій для і-го показника;
n – кількість показників, які входять до 

складу динамічного нормативу.
Якість діяльності можна оцінити на підста-

ві коефіцієнта кореляції Спірмена тактичного 

Рис. 4. Загальна діагностична схема оцінки результативності впровадження 
маркетингової стратегії в агропромисловому виробництві

Джерело: запропоновано автором

 

Системи управління агропромисловим виробництвом

Зовнішні фактори:
‒ ринкова кон’юнктура;
‒ політична ситуація;
‒ законодавча база;
‒ соціально-економічний розвиток;
‒ географічне положення тощо.

Внутрішні фактори:
‒ цілі і завдання;
‒ параметри та стиль управління;
‒ масштаби діяльності;
‒ профіль (сфера) діяльності;
‒ людський капітал тощо.

Напрями оцінки результативності маркетингової стратегії

....

Економічні 
параметри

Екологічні 
параметри

Соціальні 
параметри

Критерії результативності впровадження маркетингових стратегій

Прямі (безпосередні) 
результати діяльності

Кінцеві соціальні результати



29Приазовський економічний вісник

і нормативного порядку руху обраних показни-
ків (ρ):
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де yi = i – xi; i = 1,2,3… – різниця між рангом 
і місцем і-го показника.

Об’єднання цих двох оцінок дає можливість 
здійснити оцінку результативності впроваджен-
ня маркетингових стратегій агропромислового 
виробництва (RАПВ):

2
)1)(1( ρτ ++
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На нашу думку, динамічний норматив не-
обхідно формувати індивідуально для різних 
типів агропромислових підприємств з ураху-
ванням цільових установок їх розвитку, масш-
табів і особливостей функціонування та інших 
характерних ознак. Зокрема, зазначений дина-
мічний норматив може містити деякі основні по-
казники, такі як обсяг реалізованої продукції; 
виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг; витрати на утримання персоналу, що 
містять як прямі (фонд заробітної плати персо-
налу, виплати соціального характеру), так і не-
прямі витрати (витрати на пошук, найм та від-
бір, навчання і розміщення кадрів, звільнення 
тощо). Ця величина розглядається як результа-
тивний показник корисності персоналу від його 
функціонування; вартість чистих активів; се-
редньооблікова чисельність персоналу агропро-
мислових підприємств. Розглянутий еталонний 
порядок зміни показників, які входять до дина-
мічного нормативу, не є універсальним і може 
бути модифікований залежно від цілей діяльнос-
ті, типу вироблених благ та інших особливостей 
функціонування агропромислового виробництва.

Загальна діагностична схема оцінки резуль-
тативності впровадження маркетингових стра-
тегій агропромислового виробництва, яка дає 
можливість враховувати не тільки прямі (без-
посередні) результати, але й кінцеві соціальні 
результати, представлена на рис. 4.

На практиці з метою визначення прямих 
і кінцевих результатів впровадження маркетин-
гової стратегії агропромислового виробництва 
можна використовувати такі типи показників 
ефективності та результативності: 1) показник 
витрат – вартісна оцінка необхідних для ви-
робництва продукції (виконання робіт, надання 
послуг) фінансових, трудових і матеріальних 
ресурсів; 2) показник випуску – безпосеред-
ні результати щодо витрат, обсягу і якості ви-
роблених товарів, робіт, послуг; 3) показники 
кінцевих результатів діяльності – наслідки ви-
конання поставлених завдань, які містять такі 
індикатори: а) індикатор соціальної ефектив-
ності – ступінь досягнення поставлених цілей, 
певного соціального ефекту в процентному або 
абсолютному вираженні; б) індикатор економіч-

ної ефективності – вартість витрат на одиницю 
випуску продукції, робіт, послуг; в) індикатор 
соціально-економічної ефективності – співвідно-
шення отриманого соціального ефекту і витрат.

Висновки. Побудова універсальної теорії 
та моделей формування маркетингової резуль-
тативності є досить проблематичною через на-
явність множинності та різнорідності як чин-
ників результативності, так і власне самих 
результатів. Будь-яка концептуальна модель 
підлягає також контекстуалізаціі, врахуванню 
специфічних особливостей агропромислового 
виробництва. Зазначимо, що в умовах високої 
невизначеності необхідно зважити різні альтер-
нативи і рекомендувати певні стратегічні важе-
лі впливу відповідно до місцевих економічних 
і соціально-політичних домінант.

Представлені для дискусії методичні засади 
системної оцінки результативності впроваджен-
ня маркетингових стратегій в агропромисловому 
виробництві, на нашу думку, дають змогу дея-
ким чином впорядкувати і конкретизувати пред-
метну область оцінки цієї результативності. А це 
дає можливість здійснювати гнучке реагування 
на зміни в сфері товарної, цінової, збутової, ко-
мунікаційної політики, вживати своєчасних за-
ходів щодо коригування стратегій, розробляти 
дієві управлінські рішення щодо стратегічного 
маркетингового планування, буде сприяти під-
вищенню конкурентоспроможності.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

METHODOLOGY OF THE COMMODITY MARKET SITUATION RESEARCH

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості дослідження кон’юнктури 

товарного ринку. Зазначено основні завдання та основні підхо-
ди для реалізації кон’юнктурних досліджень. Означено систему 
показників для реалізації завдань кон’юнктури товарного ринку. 
Наведено розгорнуту схему проведення кон’юнктурних дослі-
джень. Запропоновано методологію досліджень кон’юнктури 
товарного ринку. Підкреслено методи аналізу кон’юнктури 
товарного ринку. Виявлено основні етапи проведення аналізу 
кон’юнктури товарного ринку. Зазначено загальні етапи прогно-
зування кон’юнктури ринку. Доведено необхідність циклічного 
проведення аналізу та прогнозування кон’юнктури ринку.

Ключові слова: товарний ринок, кон’юнктура товар-
ного ринку, методологія дослідження, етапи дослідження 
кон’юнктури, аналіз кон’юнктури, прогноз кон’юнктури, методи 
аналізу кон’юнктури.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности исследования конъюн-

ктуры товарного рынка. Указаны основные задачи и основные 
подходы к реализации конъюнктурных исследований. Опреде-
лена система показателей для реализации задач конъюнктуры 
товарного рынка. Представлена развернутая схема проведе-
ния конъюнктурных исследований. Предложена методология 
исследований конъюнктуры товарного рынка. Подчеркнуты 
методы анализа конъюнктуры товарного рынка. Выявлены 
основные этапы проведения анализа конъюнктуры товарного 
рынка. Указаны общие этапы прогнозирования конъюнктуры 
рынка. Доказана необходимость циклического проведения 
анализа и прогнозирования рынка.

Ключевые слова: товарный рынок, конъюнктура товар-
ного рынка, методология исследования, этапы исследования 
конъюнктуры, анализ конъюнктуры, прогноз конъюнктуры, ме-
тоды анализа конъюнктуры.

ANNOTATION
The features of the study of commodity market conditions were 

considered in the article. The main tasks and the main approaches 
to realization of conjuncture research are indicated. A system of in-
dicators for the realization of commodity market conjuncture prob-
lems is indicated. An extensive scheme of conducting conjuncture 
studies is presented. The methodology of market conditions re-
search is proposed. The methods of analysis of commodity market 
conditions are underlined. The basic stages of the analysis of the 
commodity market conditions are revealed. The general stages of 
the market conditions forecasting are indicated. The necessity of 
cyclic analysis and forecasting of market conditions is proved.

Key words: commodity market, commodity market conditions, 
methodology of research, stages of market research, analysis of 
the conjuncture, forecast of the conjuncture, methods of conjunc-
ture analysis.

Постановка проблеми. Дослідження 
кон’юнктури товарного ринку є важливим ета-
пом в ухваленні управлінських рішень, оскіль-
ки результати таких досліджень дають змогу 
знизити ризики під час проектування управлін-
ських рішень (вихід на нові ринки, пошук но-
вих можливостей, обґрунтування диверсифіка-
ції бізнесу тощо). Уміння і навички проведення 

кон’юнктурних досліджень є вектором успіш-
ного функціонування фірми у зовнішньому се-
редовищі. Нині питання дослідження й оцінки 
кон’юнктури міжнародних, національних і ло-
кальних товарних ринків набувають особливої 
актуальності в контексті розвитку теорії та прак-
тики маркетингових досліджень. Необхідність 
вивчення ринкової кон’юнктури визначається 
сутністю сучасного маркетингу, його чітко вира-
женою орієнтацією на інтереси ринку. Присту-
паючи до аналізу кон’юнктури товарного рин-
ку, важливим питанням вважаємо організацію 
самого дослідження, тобто підбір методик, ме-
тодів, вибір параметрів, факторів тощо. В літе-
ратурі з цього питання переважно містяться ме-
тодики і методичні вказівки щодо дослідження 
кон’юнктури ринку. Методологія кон’юнктури 
ринку в повному розумінні цього слова практич-
но не знаходить відображення в теорії. У зв’язку 
с цим виникає необхідність докладно вивчити 
наявні підходи і побудувати методологічну осно-
ву кон’юнктурних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні теоретичні підходи до досліджен-
ня кон’юнктури розглядали такі вчені, як 
Л.В. Дейнеко, С.Г. Светуньков, С.І. Косенков, 
В.Г. Клінов, А.В. Старостіна, І.К. Беляєвський, 
Й.А. Шумпетер, Н.К. Малхотри, Г.А. Чер-
чилль, що розробляли методичні аспекти дослі-
дження кон’юнктури товарного ринку.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є виявлення методоло-
гічних особливостей дослідження кон’юнктури 
товарного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кон’юнктура ринку – економічна ситуація, що 
складається на ринку і характеризується рівня-
ми попиту і пропозиції, ринковою активністю, 
цінами, обсягами продажів, рухом процентних 
ставок, валютного курсу, заробітної плати, ди-
відендів, а також динамікою виробництва і спо-
живання [1, с. 72].

Кон’юнктурний ринок залежить від дій фак-
торів, основними з яких є грошові доходи спо-
живачів, ціни на товари, співвідношення попиту 
і пропозиції цінних паперів, їх прибутковість.

Товарна ринкова кон’юнктура визначає ко-
мерційну цінність та конкурентоспроможність 
товарів, можливість і економічну доцільність 
купівлі-продажу, вибір потенційних і фактич-
них країн-експортерів (імпортерів) та фірм-
контрагентів, пошук сприятливого моменту ви-ек
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ходу на ринок, форми і методи цього виходу 
[1, с. 72].

Зміна кон’юнктури товарного ринку визна-
чається перш за все характером і рівнем роз-
витку економіки, але на неї впливають і такі 
фактори, як сезонний характер виробництва 
і споживання низки товарів. Всі фактори, що 
впливають на кон’юнктуру ринку, класифіку-
ються на постійні і тимчасові (за періодичністю 
їх впливу), що стимулюють розвиток ринку або 
ж стримують його.

Для отримання об’єктивної інформації про 
поточний стан кон’юнктури ринку певного виду 
товару проводять кон’юнктурне дослідження. 
Кон’юнктурне дослідження – це цілеспрямо-
ваний безперервний збір та обробка інформа-
ції про стан господарства та товарного ринку, 
аналіз і виявлення особливостей та тенденцій 
їх функціонування, прогнозування основних 
параметрів і висунення можливих альтернатив 
для прийняття рішень.

Згідно з А.М. Новіковим [3], методологія до-
слідження кон’юнктури товарного ринку має 
такі складові:

1) характеристика кон’юнктурних дослі-
джень:

– особливості кон’юнктурних досліджень;
– принципи дослідження кон’юнктури 

ринку;
2) логічна структура кон’юнктурних дослі-

джень ринку:
– мета дослідження кон’юнктури;
– завдання кон’юнктурного аналізу ринку;
– предмет і об’єкт аналізу;
– методика, методи і засоби кон’юнктурних 

досліджень;
– результат дослідження кон’юнктури;
3) часова структура досліджень (етапи ана-

лізу кон’юнктури ринку).
Схематично методологію кон’юнктурних 

досліджень товарного ринку доречно окрес-

лити, спираючись на логічну структуру 
кон’юнктурних досліджень (рис. 1).

Згідно з рис. 1 дослідження кон’юнктури то-
варного ринку – це складний структурований 
процес, який має свої характерні особливості.

Особливість кон’юнктурного досліджен-
ня полягає в тому, що дослідник завжди має 
справу тільки з інформаційним відображенням 
об’єкта у вигляді показників його стану в ко-
жен момент часу. Дані, з якими працює до-
слідник, найчастіше представлені цифрами, які 
є формальним відображенням факторів і умов, 
що впливають на об’єкт. Результат досліджен-
ня кон’юнктури – також цифри. Але ці цифри 
і є даними, які повинні містити відповіді на по-
ставлені питання [2, с. 94].

Ми вважаємо, що ще однією особливістю 
кон’юнктурних досліджень є необхідність в ба-
гаторівневому описі об’єкта. Це передбачає уяв-
лення об’єкта на таких рівнях узагальнення: як 
ціле, що характеризується найбільш узагальне-
ними показниками, як структура, що характе-
ризується показниками стану елементів та їх 
зв’язків, як опис стану окремих елементів.

Для багаторівневого опису об’єкта необхідно 
дотримуватись системних принципів, які поді-
ляються на принципи класифікації, інформа-
ційної єдності та узгодження критеріїв. Прин-
цип класифікації дає змогу обмежити число 
розглянутих станів об’єкта, що визначаються 
цілями і вимогами точності, тобто мінімізувати 
опис об’єкта.

Принцип інформаційної єдності вимагає, 
щоб вихідні параметри, а також похідні й уза-
гальнені показники однаково відбивали панів-
ні тенденції досліджуваного об’єкта. Принцип 
узгодження критеріїв вимагає ув’язки оцінки 
стану системи на різних рівнях узагальнення. 
Оцінка стану об’єкта як цілісності не повинна 
суперечити оцінкам, зробленим на рівні струк-
тури і сукупності елементів [5, с. 454].

 
Рис. 1. Методологія досліджень кон’юнктури товарного ринку (складено автором)
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Дослідження кон’юнктури не повинні носи-
ти випадковий або рідкісний характер, адже 
для того, щоб маркетингові рішення були ефек-
тивними, дослідження повинні проводитися 
безперервно, систематично.

Кон’юнктурними дослідженнями на підпри-
ємствах зазвичай займаються кон’юнктурні 
служби, які виділяють такі основні завдання 
кон’юнктурних досліджень товарного ринку 
[5, с. 454]:

1) збір і обробка кон’юнктурної інформації;
2) інтегральні і диференціальні оцінки стану 

ринку, типологія ринкової ситуації;
3) характеристика масштабу (обсягу) ринку;
4) виявлення, аналіз і прогнозування тен-

денцій розвитку ринку та його динамічної стій-
кості;

5) оцінка і аналіз коливання, сезонності 
і циклічності розвитку ринку;

6) оцінка і аналіз регіональних відмінностей 
ринку;

7) оцінка і аналіз ділової активності;
8) оцінка комерційного (ринкового) ризику;
9) характеристика ступеня монополізації 

та інтенсивності конкуренції.
Поставлені завдання орієнтовані на всебіч-

ну, взаємопов’язану характеристику стану рин-
ку загалом і в розрізі окремих його елементів 

та складових частин. Вирішення цих завдань 
кон’юнктурного аналізу ринку складне й вима-
гає серйозних досліджень, за яких використо-
вуються системний і комплексний підходи.

Системний підхід до кон’юнктурного дослі-
дження передбачає багаторівневий (ієрархічний) 
опис об’єкта. Як правило, дослідження об’єкта 
здійснюється не менше ніж на трьох рівнях: 
перший рівень передбачає вивчення об’єкта 
(ринку країни) загалом, а також характеризує 
його узагальнені показники; другий рівень пе-
редбачає вивчення структури об’єкта (окремого 
товарного ринку) і характеризує його показни-
ки, а також системи зв’язків між окремими еле-
ментами об’єкта; третій рівень кон’юнктурного 
дослідження об’єкта передбачає опис стану окре-
мих елементів товарного ринку.

Комплексний підхід до дослідження еко-
номічної кон’юнктури передбачає розгляд 
об’єкта дослідження на основі комплексно-
го аналізу взаємодії факторів внутрішнього 
і зовнішнього середовища. Так, під час дослі-
дження кон’юнктури товарного ринку це озна-
чає, що об’єкт повинен вивчатися у взаємо-
дії із загальногосподарською кон’юнктурою, 
з кон’юнктурою споживаючих галузей, а також 
з кон’юнктурою суміжних галузей і галузей, 
які доповнюють [7].

Таблиця 1
Система показників для реалізації завдань кон’юнктури товарного ринку (складено автором)

Типи показників Назви показників

Пропозиції това-
рів і послуг

1) обсяг, структура і динаміка пропозиції (виробництва);
2) потенціал пропозиції (виробничого і сировинного);
3) еластичність пропозиції

Купівельного по-
питу на товари і 
послуги

1) темп зростання і приросту обсягів продажів, цін, товарних запасів, інвестицій, при-
бутку;
2) параметри трендів обсягів продажів, цін, товарних запасів, інвестицій, прибутку

Пропорційності 
ринку

1) співвідношення попиту і пропозиції;
2) співвідношення ринків засобів виробництва і ринків споживчих товарів;
3) структура товарообігу;
4) розподіл ринку між виробниками, оптовими і роздрібними продавцями;
5) розподіл ринку продавців за формами власності;
6) структура покупців за різними споживчими ознаками (рівень доходу, вік тощо);
7) регіональна структура ринку

Перспектив роз-
витку ринку

1) темп зростання і приросту обсягів продажів, цін, товарних запасів, інвестицій, при-
бутку;
2) параметри трендів обсягів продажів, цін, товарних запасів, інвестицій, прибутку

Коливання, стій-
кості і циклічнос-
ті ринку

1) коефіцієнти варіації обсягів продажів, цін і товарних запасів у часі й просторі;
2) параметри моделей сезонності і циклічності розвитку ринку

Регіональних від-
мінностей стану і 
розвитку ринку

1) регіональна варіація співвідношення попиту і пропозиції та інших пропорцій ринку;
2) регіональної варіації рівня попиту (в розрахунку на душу населення) та інших осно-
вних параметрів ринку

Ділової актив-
ності

1) склад, заповнювання і динаміка портфеля замовлень;
2) число, розмір, частота і динаміка операцій;
3) завантаженість виробничих і торгових потужностей

Комерційного 
(ринкового) ри-
зику

1) інвестиційний ризик;
2) ризик прийняття маркетингових рішень;
3) ризик ринкових коливань

Рівня монополі-
зації і конкурен-
ції

1) чисельність фірм на ринку кожного товару, їх розподіл за формами власності, орга-
нізаційними формами і спеціалізацією;
2) розподіл фірм за розміром обсягу виробництва, збуту і продажів;
3) рівень приватизації (число приватизованих підприємств, їх організаційні форми і 
частка в загальному обсязі ринку);
4) розділ ринку (угрупування фірм за їх розміром (малі, середні та великі) і за їх част-
кою в обсязі збуту і продажів)
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Для реалізації завдань кон’юнктури товар-
ного ринку розроблена відповідна система по-
казників, які зображені в табл. 1.

Вищезазначені показники дають змогу про-
вести найбільш чітке кон’юнктурне досліджен-
ня. Використання всіх зазначених показників не 
є обов’язковим, однак проведення дослідження 
тільки за допомогою деяких із них не дає повної 
інформації про поточний стан товару на ринку.

Доречно виділити три основні етапи або 
рівня реалізації завдань кон’юнктурних дослі-
джень. На першому здійснюється поточне спо-
стереження за станом товарного ринку. На дру-
гому, оціночному, здійснюється аналіз ринкової 
кон’юнктури, який повинен охарактеризува-
ти масштаби і типологію ринку, його головні 
пропорції, вектор і швидкість зміни основних 
параметрів, рівень стійкості розвитку. Третій, 
більш високий рівень аналізу, має на меті ви-
явлення причинно-наслідкових зв’язків, умов, 
що визначають ринкову ситуацію, а як наслі-
док, прогнозування ринкової кон’юнктури, ви-
сновків про перспективність розвитку ринку 
з позицій маркетингу фірм. Розгорнута схема 
проведення кон’юнктурних досліджень пред-
ставлена на рис. 2.

Згідно з рис. 2 проведення кон’юнктурних 
досліджень – це циклічний процес, який необ-
хідно проводити систематично для отриман-
ня актуальної інформації про поточний стан 
кон’юнктури товарного ринку. Найважливіши-
ми етапами проведення дослідження є аналіз 
та прогноз кон’юнктури товарного ринку, адже 
вони є основою для побудови торгової політики.

Аналіз кон’юнктури товарного ринку по-
чинається з класифікації показників стану 

кон’юнктури. Обов’язковою є побудова дина-
мічних рядів за кожним фактором і статистич-
ним показником оцінок кон’юнктури. Кожен 
з показників повинен мати динамічний ряд, що 
відображає дію відповідного фактору в мину-
лому, сьогоденні і майбутньому (наявні оцінки 
й прогнози).

Наступною стадією аналізу розвитку 
кон’юнктури є визначення сили і напряму дії 
відповідних основних факторів. Аналіз ведеть-
ся в історичному аспекті з використанням ди-
намічних рядів.

Заключна стадія аналізу полягає в інтеграції 
об’єднань і розгляді у всій сукупності і взаєм-
ному зв’язку всіх найважливіших факторів як 
єдиного цілого. Результат аналізу забезпечує 
визначення місця і ролі кожного з основних 
факторів у формуванні кон’юнктури за аналізо-
ваний період. Це найбільш складний і важли-
вий етап роботи.

Аналіз кон’юнктури товарного ринку дає 
змогу визначити параметри ринку, виявити 
становище підприємства на ньому; визначити 
конкурентів в галузі й оцінити рівень конку-
ренції; вивчити потребу і попит споживачів на 
товар (послугу); вивчити товар, його місце на 
ринку і ступінь задоволення ним потреб покуп-
ців; спрогнозувати (змоделювати) перспективи 
товару; визначити напрями діяльності з метою 
задоволення мінливих потреб покупців. Аналіз 
кон’юнктури товарного ринку включає в себе 
низку факторів, таких як наявність/відсутність 
конкурентів в даній області; обіг конкурентів; 
асортиментний перелік продукції, що випуска-
ється конкурентами продукції, а також частка 
в цьому переліку зацікавленого продукту; полі-

Рис. 2. Етапи проведення кон’юнктурних досліджень (складено автором)
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тика ціноутворення; цільовий споживач даного 
продукту і можливість розширення цільової ау-
диторії тощо [6, с. 929].

Доречно зазначити, що для проведення ана-
лізу кон’юнктури ринку необхідна інформація, 
що стосується даного ринкового сегменту, зо-
крема інформація про всіх конкурентів, які 
працюють в цій галузі. При цьому слід врахо-
вувати не тільки повні аналоги даного товару, 
але й близькі до нього за призначенням.

Для аналізу кон’юнктури товарного ринку 
використовують такі методи:

1) матричний метод аналізу ринкової ситуа-
ції («McKinsey» і «General Elektric»);

2) економіко-математичні методи аналізу 
ринкової ситуації (кореляційний, регресійний, 
факторний і компонентний, кластерний і час-
тотний аналізи);

3) економіко-статистичні методи (індексний 
метод, дескриптивний аналіз, аналіз часових 
рядів, структурний аналіз);

4) маркетингові методи (експертні оцінки, 
сценарії розвитку, опитування, спостереження, 
аналіз документів);

5) прикладні методики оцінки ринкової 
кон’юнктури (розрахунок основних показни-
ків і індексів), а саме розрахунок і аналіз по-
тенціалу ринку, аналіз пропорційності розви-
тку ринку, аналіз ступеня концентрації ринку 
і частки ринку фірм, аналіз тенденції розвитку, 
коливання і циклічності ринку, аналіз попиту 
та пропозиції.

С.Г. Светуньков (2003 рік) стверджує, що 
прогноз товарного ринку – це наукове перед-
бачення перспектив розвитку попиту, товарної 
пропозиції і цін, виконане в рамках певної ме-
тодики на основі достовірної інформації, а та-
кож з оцінкою його можливої помилки.

Прогноз ринку базується на обліку законо-
мірностей і тенденцій його розвитку, основних 
чинників, що визначають це, а саме розвитку, 
дотриманні суворої об’єктивності і наукової 
сумлінності під час оцінюванні даних і резуль-
татів прогнозування.

У загальному вигляді розробка прогнозу 
ринку має чотири етапи [4, с. 352]:

– встановлення об’єкта прогнозування;
– вибір методу прогнозування;
– процес розробки прогнозу;
– оцінка точності прогнозу.
Встановлення об’єкта прогнозування – най-

важливіший етап наукового передбачення. На-
приклад, на практиці часто ідентифікують по-
няття продажу і попиту, поставок і товарної 
пропозиції, ринкових цін і цін реалізації.

Доречно зазначити, що у певних умовах такі 
заміни можливі, але з відповідними застере-
женнями і подальшим коректуванням резуль-
татів прогнозних розрахунків. Вибір методу 
прогнозування залежить від мети прогнозу, пе-
ріоду його попередження, рівня деталізації і на-
явності вихідної (базисної) інформації. Якщо 
прогноз можливого продажу товару робиться 

для визначення перспектив розвитку роздрібної 
торговельної мережі, то можуть застосовувати-
ся грубіші методи прогнозування. Якщо ж він 
виконується для обґрунтування закупівлі кон-
кретних товарів на найближчий місяць, то по-
винні використовуватися точніші методи.

Оцінка точності прогнозу виконується шля-
хом розрахунку його можливих помилок. Тому 
результати прогнозу практично завжди наво-
дяться в інтервальному вигляді [8, с. 175].

Якість прогнозу розвитку кон’юнктури, його 
точність і достовірність залежать від правильнос-
ті виявлення найважливіших факторів форму-
вання кон’юнктури. Використання історичного 
принципу в процесі прогнозування означає за-
стосування методу екстраполяції. Кон’юнктура 
ніколи не повторюється в точності. Нові явища, 
фактори і тенденції, зміна сили і спрямованості 
дії основних чинників постійно вносять специфі-
ку в розвиток кон’юнктури [8, с. 175].

Короткострокові прогнози складають на тер-
мін до 1,5 років. Головний акцент при цьому 
роблять на кількісній та якісній оцінці змін об-
сягу виробництва, попиту, пропозиції та спожи-
вання товару, рівня конкурентоспроможності 
та індексів цін, валютних курсів, співвідношень 
валют і кредитних умов. Враховують також 
тимчасові, випадкові чинники. Середньостроко-
ве (на 5 років) і довгострокове (на 10-15 років) 
прогнозування товарних ринків ґрунтується на 
системі прогнозів кон’юнктури ринку, співвід-
ношення попиту і пропозиції, міжнародної тор-
гівлі, охорони навколишнього середовища. За 
середньострокового і довгострокового прогно-
зування не враховують тимчасові і випадкові 
фактори впливу на ринок [8, с. 175].

Подібно до того, як товарний ринок 
є складовим елементом ринкової економіки, 
кон’юнктура товарного ринку є частиною за-
гальноекономічної кон’юнктури. Ситуація на 
товарному ринку значною мірою залежить від 
стану на інших ринках. Тому глибоке вивчен-
ня товарного ринку має бути комплексним, 
зв’язаним з оцінками різних типів ринків, а 
саме цінних паперів, послуг, інвестицій, не-
рухомості, праці тощо. Багато процесів на то-
варному ринку пояснюються або обумовлені си-
туацією, що склалася на інших риках. Ринок 
цінних паперів чутливо реагує на кон’юнктурні 
коливання товарного ринку.

Кон’юнктура товарного ринку є складовим 
компонентом загальноекономічної кон’юнктури 
країни і певною мірою світової кон’юнктури. 
Однак окремі (локальні) ринки в рамках за-
гальної кон’юнктури можуть мати значні осо-
бливості в своєму розвитку. Товарний ринок 
у своєму розвитку тісно пов’язаний з фінансо-
вим ринком, ринком інвестицій, ринком праці 
тощо. Біржовий ринок (як товарний, так і ри-
нок цінних паперів) виступає як один з індика-
торів кон’юнктури товарного ринку, але водно-
час біржова гра впливає на ринкову ситуацію 
[9, с. 158].
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Досліджуючи також стан окремого сегмен-
ту ринку (або ринкової ніші), на який орієн-
тується конкретна фірма, слід враховувати 
те, що, будучи залежним від ринку більш 
високого рангу, кожен ринок нижнього рів-
ня через свою специфіку в стані розвиватися 
власним шляхом, а його кон’юнктура може 
значно відрізнятися від загальноекономічної 
кон’юнктури.

Висновки. В результаті проведеного дослі-
дження можна зробити висновок, що досліджен-
ня кон’юнктури товарного ринку є абсолютно 
необхідними в будь-який час і в будь-якій еко-
номічній ситуації.

Кон’юнктура потребує постійних, безперерв-
них досліджень і прогнозів. Тому виникає необ-
хідність методологічної основи, котра враховує 
найбільшу кількість факторів, принципів, по-
казників та методів. Результати кон’юнктурних 
досліджень можуть бути використані для різ-
них цілей, таких як складання економічних 
і технічних прогнозів, визначення перспектив-
них напрямів наукових досліджень, складання 
бізнес-планів. оскільки результати таких дослі-
джень дають змогу знизити ризики під час про-
ектування управлінських рішень.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION  
OF THE INVESTMENT RISKS OF AN ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методичні підходи до оцінки інвести-

ційних ризиків підприємства. Запропоновано до традиційних 
груп методів оцінки ризиків додати методи, засновані на теорії 
нечітких множин, що дасть змогу більш точно оцінити ризики 
проектів із нечіткою початковою інформацією. Розглянуто ме-
тоди, які належать до окремих груп, їх переваги та недоліки. 
Розглянуто різні типи шкал, за якими можуть оцінюватися ри-
зики за окремими методами. Запропоновано шкалу оцінки ри-
зиків, яку можливо використовувати для оцінки більшості видів 
ризиків й яка охоплює більшість можливих ризикових станів.

Ключові слова: інвестиційні ризики, методи оцінки, шкала 
ризику, статистичний метод, експертний метод, метод нечітких 
множин.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы методические подходы к оценке ин-

вестиционных рисков предприятия. Предложено к традици-
онным группам методов оценки рисков добавить методы, ос-
нованные на теории нечетких множеств, что позволит более 
точно оценить риски проектов с нечеткой исходной инфор-
мацией. Рассмотрены методы, которые относятся к отдель-
ным группам, их преимущества и недостатки. Рассмотрены 
различные типы шкал, по которым могут оцениваться риски 
по отдельным методам. Предложена шкала оценки рисков, 
которую можно использовать для оценки большинства видов 
рисков и которая охватывает большинство возможных риско-
вых состояний.

Ключевые слова: инвестиционные риски, методы оценки, 
шкала риска, статистический метод, экспертный метод, метод 
нечетких множеств.

АNNOTATION
In the article methodical approaches to the assessment of in-

vestment risks of the enterprise are investigated. It is proposed 
to add methods based on the theory of fuzzy sets to traditional 
groups of risk assessment methods that will allow to more accu-
rately assess the risks of projects with fuzzy source information. 
The methods from individual groups, their advantages and disad-
vantages are considered. The different types of scales are consid-
ered, according to which risks can assessed on separate methods. 
A risk assessment scale has been proposed that can be used to 
assess most types of risks and which covers most of the possible 
situations of risk.

Key words: investment risks, methods of assessment, risk 
scale, statistical method, expert method, fuzzy sets method.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Проблема оцінки ризику 
інвестування виробничої сфери пов’язана з фі-

нансуванням розвитку або модернізації підпри-
ємств на тривалий термін вкладень та ризи-
ком невчасного повернення або неповернення 
коштів. Також сучасні підприємства повинні 
планувати і впроваджувати різні нововведен-
ня для якісного введення нових потужностей, 
сформованих за допомогою новітніх техноло-
гій, які передбачають застосування високопро-
дуктивних машин і устаткування. Це посилює 
ризик. У зв’язку із цим необхідність повного 
й ефективного обліку, аналізу й оцінки інвести-
ційного ризику підприємства є важливою про-
блемою, що потребує вирішення [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Нині існує 
велика кількість як нових, так і вже відомих 
методологічних розробок, провідних кількіс-
них методів вимірювання й управління ризи-
ками, які з’явилися в останньому десятилітті. 
За минулі роки розроблено методи, які дають 
змогу вимірювати й управляти всіма типами 
ризиків у межах усього підприємства. Дослі-
дження цього питання проводили такі провідні 
українські та закордонні вчені, як: Й.М. Петро-
вич, В.І. Максимов, О.І. Ніконов, О.О. Свєжен-
цев, А.В. Орлов, В.П. Савчук, О.В. Гаращук, 
Н.О. Целіна, О.Д. Мельниченко, О.О. Удалих, 
В.В. Царьов та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Однак, поки що немає єдиного 
універсального підходу до оцінки інвестицій-
ного ризику, що задовольняв би вимогам будь-
якого підприємства. У зв’язку із цим немає 
й єдиного критерію оцінки ризику та визна-
чення прийнятного рівня ризику, тому пробле-
ма дослідження методичних підходів до оцінки 
інвестиційного ризику підприємства та визна-
чення критерію оцінки є такою, що потребує 
дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження методичних 
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підходів та методів оцінки інвестиційних ризиків 
підприємств, критеріїв та шкал їх оцінювання.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Залежно від повноти інформації, 
на основі якої потрібно прийняти інвестицій-
не рішення, методи оцінки ризику умовно 
об’єднують в три групи. На нашу думку, до 
цих традиційних груп методів варто додати 
і групу методів, заснованих на теорії нечіт-
ких множин, виділивши його в окрему групу. 
Отже, розділимо методи оцінки ризику в чоти-
ри групи з урахуванням:

– визначеності, коли інформація про ризико-
ву ситуацію достатньо повна. У цьому разі вико-
ристовуються розрахунково-аналітичні методи;

– часткової визначеності, коли інформація 
про ризикову ситуацію існує у вигляді частот 
появи ризикових подій. Використовуються 
ймовірнісні поняття та статистичний аналіз;

– повної невизначеності, коли інформація 
про ризикову ситуацію повністю відсутня, але 
є можливість залучення спеціалістів та експер-
тів для часткового зняття невизначеності. Ви-
користовуються експертні методи, методи тео-
рії статистичних ігор;

– часткової визначеності, коли інформація 
про ризикову ситуацію існує у вигляді інтер-
валів значень прогнозованих параметрів, тобто 
нечіткої множини.

Після обрання групи методів необхідно об-
рати метод для визначення ступеня ризику. 
Найбільш часто на практиці застосовують такі 
методи кількісного аналізу інвестиційних про-
ектів під час вкладання коштів у виробничі під-
приємства:

– статистичні методи аналізу, метод Монте-
Карло;

– аналіз чутливості показників ефективності 
та метод сценаріїв;

– експертні методи.
Разом з обранням методу оцінки ризику не-

обхідно визначитися і з критерієм оцінки. За-
лежно від складності вирішуваного завдання 
та сфери підприємницької діяльності викорис-
товують різні критерії оцінки або показники 
рівня ризику.

До значень критеріїв додаються різні шка-
ли, які визначають прийнятний рівень ризику 
та визначають поведінку інвестора щодо вкла-
дання коштів [2, с. 26]. 

Але оскільки зараз в інвестиційній практиці 
немає єдиного критерію оцінки інвестиційного 
ризику, то відсутній і єдиний підхід до побудо-
ви шкали рівня ризику. До кожної шкали дода-
ються рекомендації щодо прийнятності ризику.

Розглянемо методи та критерії оцінки інвес-
тиційних ризиків, що можуть бути використані 
на підприємствах.

Статистичний метод полягає у вивченні ста-
тистики втрат та прибутків, що мали місце на 
даному або аналогічному підприємстві під час 
реалізації інвестиційних операцій. Мета ви-

вчення – визначення ймовірності випадку, 
встановлення величини ризику. Встановлюють-
ся величина та частота отримання прибутку від 
інвестування і будується найбільш імовірний 
прогноз на майбутнє. Таким чином, для отри-
мання найбільш достовірного прогнозу потрібен 
досить великий масив спостережень за відповід-
ними факторами ризику (цінами на продукцію, 
розміром інвестиційних вкладень тощо), який 
потім обробляється за допомогою нескладних 
математичних методів [3].

Перевага статистичного методу – можливість 
оцінювати ризик не тільки конкретного інвес-
тиційного проекту, але й усього підприємства, 
аналізуючи динаміку його прибутків за певний 
період часу. Недоліками методу є залежність 
точності розрахунків від якості та обсягу по-
чаткової інформації; використання характерис-
тик статистичного методу (дисперсія, середньо-
квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації) 
до нормального закону розподілу ймовірностей, 
але прибутки не завжди підпорядковуються нор-
мальному закону. У цьому разі для запобігання 
неправильним висновкам пропонується введен-
ня додаткових параметрів, а також використан-
ня більш складного апарату математичної ста-
тистики, зокрема імітаційного моделювання.

Метод імітаційного моделювання Монте-Кар-
ло дає змогу найбільш повно врахувати діапа-
зон невизначеностей початкових значень пара-
метрів проекту, з якими може зіткнутися його 
виконавець у майбутньому [4]. За цим методом 
можуть використовуватися як об’єктивні дані, 
так і оцінки експертів. Результати визначення 
інвестиційного ризику в цьому разі передають-
ся не єдиним значенням, а у вигляді ймовір-
нісного розподілу всіх можливих значень цього 
показника. Потенційний інвестор буде мати до-
статній набір даних, які характеризують ризик 
проекту, що стане підставою для прийняття ви-
важеного рішення щодо виділення коштів.

У загальному вигляді процес аналізу ризику 
методом Монте-Карло складається з шести ета-
пів [5, с. 508]:

– створення прогнозної моделі розрахунку 
ефективності проекту. Як модель для аналізу 
інвестиційного ризику найчастіше використо-
вується модель розрахунку показника чистої 
приведеної вартості (ЧПВ); 

– розподіл імовірності змінних моделі (гро-
шових потоків) для прогнозування майбутніх 
подій;

– визначення меж діапазону значень змін-
них як умови проведення аналізу ризиків;

– встановлення кореляції серед випадкових 
змінних, що включені в модель;

– імітаційні прогони або генерування випад-
кових сценаріїв на основі обраних припущень;

– статистичний аналіз результатів імітації 
як заключний етап аналізу ризиків.

Недоліками методу є велика кількість вхід-
них даних, для обробки яких необхідна певна 
кваліфікація, а також складність.
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Критеріями оцінки рівня ризику підприєм-
ства статистичними методами, зокрема методом 
Монте-Карло, є:

– дисперсія – характеризує середній квадрат 
відхилень значень випадкової величини від се-
реднього [6]:

,)(
1

22 ∑
=

−=
n

i
ii xxpσ                   (1)

де xi – i-те значення випадкової величини;
рі – ймовірність того, що і-та випадкова ве-

личина прийме значення хі;
За допомогою дисперсії можна визначити 

ризик, але не напрям відхилу від очікуваного 
значення (прибуток чи втрата);

– середньоквадратичне відхилення дорівнює 
кореню квадратному з дисперсії і дає змогу 
врахувати можливі коливання очікуваного по-
казника; показує, наскільки в середньому в аб-
солютному виразі кожний можливий варіант 
реалізації інвестиційного проекту відхиляється 
від середньої величини. Чим вищий цей показ-
ник, тим вищий ризик; 

– коефіцієнт варіації – відносний показник 
ризику, який являє собою ризик на одиницю 
очікуваного результату, дає змогу визначити рі-
вень ризику, якщо середні очікувані значення 
показників різняться між собою [3]:

%,100⋅=
x

V σ
                     (2)

де х – середнє очікуване значення;
σ – середньоквадратичне відхилення.
Залежно від значення коефіцієнта варіації 

запропоновано таку шкалу визначення рівня 
ризику [7, с. 257]: 

– до 10% – низьке коливання, що характе-
ризує невисокий рівень ризику;

– від 10% до 25% – середня ступінь коли-
вання, відповідає припустимому рівню ризику;

– більше 25% – висока ступінь коливання, 
що характеризує високий (небезпечний) рівень 
інвестиційного ризику.

Отже, інвестиційний проект варто прийняти 
до виконання, якщо рівень ризику не переви-
щує 25%.

Одним із різновидів статистичного методу 
є визначення ризику у відносному значенні (ко-
ефіцієнт ризику) – визначається як відношення 
максимально можливих утрат до обсягу фінан-
сових коштів підприємства і допомагає одно-
значно зробити висновок про рівень ризику:

,max

K
SR =                         (3)

де Smax – максимально можлива сума втрат;
K – обсяг власних фінансових ресурсів під-

приємства.
За цим підходом для визначення рівня ри-

зику пропонується ввести поняття «області ри-
зику» – зони загальних втрат, у межах якої 
втрати не перевищують граничного значення 
встановленого рівня ризику [8, с. 132]. Залеж-
но від розміру коефіцієнта ризику R виділяєть-
ся п’ять областей загальних втрат, які вказані 
в табл. 1.

Аналіз чутливості показників ефективності 
належить до аналітичних методів оцінки ри-
зику. Його суть – оцінка впливу основних по-
чаткових параметрів реального інвестиційного 
проекту на кінцеві показники його ефективнос-
ті, наприклад внутрішню норму прибутковості.

Метод є одним із найвідоміших, простий 
у застосуванні і дає змогу визначити саме ті па-
раметри, які для даного інвестиційного проекту 
є найбільш ризиковими [3].

В.В. Вітлінський та Г.І. Великоіваненко 
[9, с. 144] пропонують показниками чутливос-
ті проекту вважати коефіцієнти еластичності – 
числа, що показують відсоткову зміну величи-
ни (функції) у результаті одновідсоткової зміни 
іншої (аргументу).

Таблиця 1
Області ризику за рівнем  

коефіцієнту ризику R

№ 
з/п

Назва 
області

Значення 
коефіцієнту R, 

%

Рівень утрат 
підприємства

1. Безризико-
ва область R = 0

Відсутність 
утрат, що є 
гарантією 
одержання роз-
рахункового 
прибутку 

2.
Область мі-
німального 
ризику

0 < R ≤ 25%
Рівень утрат не 
перевищує чи-
стого прибутку 

3.
Область 
підвищено-
го ризику

25% < R ≤ 50%

Рівень утрат 
дорівнює роз-
рахунковій 
сумі прибутку 
від реалізації 
інвестиційного 
проекту 

4.
Область 
критичного 
ризику

50% < R ≤ 75%

Рівень утрат 
дорівнює вало-
вому прибутку 
підприємства 

5.

Область 
непри-
пустимого 
ризику

75% < R≤ 100%

Розміри втрат 
від реалізації 
інвестиційного 
проекту майже 
дорівнюють сумі 
власних коштів 
підприємства

Тож для дійсної функції у, що залежить від 
n аргументів і визначена в певній області зна-
чень цих аргументів:

y = f(x1, x2, …, xn)                  (4)

Коефіцієнт еластичності щодо змінної хі ви-
значається (5):
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Для неперервної та диференційованої в пев-
ній області значень функції коефіцієнт еластич-
ності буде визначатися (6):
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Чим більшим (за модулем) є значення коефі-
цієнту еластичності, тим більшою буде чутли-
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вість показника (наприклад, чистої приведеної 
вартості), а отже, більшим буде ризик.

Таким чином, серед декількох інвестиційних 
проектів слід обрати той, для якого коефіцієнт 
еластичності є найменшим, а отже, інтервал 
можливих коливань показників у майбутньому 
є меншим і меншим є ризик.

Аналіз чутливості є одним із найбільш по-
ширених методів оцінки інвестиційних про-
ектів, але він має й недоліки до яких можна 
віднести: неможливість уточнення ймовірності 
здійснення альтернативних варіантів; не врахо-
вує всі можливі обставини; чутливість різних 
факторів не завжди може бути зіставлена без-
посередньо; фактори не є взаємонезалежними 
і можуть змінюватися одночасно.

Аналіз сценаріїв проекту дає змогу оцінити 
вплив на кінцеві показники ефективності про-
екту одночасну зміну декількох початкових 
його параметрів, які генерують можливі ризи-
ки. Основною перевагою цього методу порівняно 
з попереднім є те, що всі варійовані початкові 
параметри проекту моделюються з урахуванням 
їх взаємозв’язку. В практиці проектного аналізу 
моделюються, як правило, три основних сценарії 
здійснення реального інвестиційного проекту: 
песимістичний, реалістичний та оптимістичний, 
в основі яких лежить передбачуване погіршення 
або поліпшення початкових параметрів: обсягів 
реалізації продукції, рівня цін на продукцію, 
ставки відсотка, темпу інфляції тощо.

Для кількісної оцінки ризику можна та-
кож використовувати емпіричну шкалу ризи-
ку, запропоновану В.В. Царьовим [10, с. 173] 
(табл. 2).

Таблиця 2
Шкала кількісної оцінки  
інвестиційного ризику

№ 
п/п

Чисельна оцінка рівня 
ризику Градація ризику

1 0 ≤ R ≤0,1 Мінімальний 
2 0,1 < R ≤0,3 Невисокий
3 0,3 < R ≤0,4 Середній
4 0,4 < R ≤0,6 Високий
5 0,6 < R ≤0,8 Максимальний
6 0,8 < R ≤1,0 Критичний

Перші три градації рівнів ризику відповіда-
ють припустимому рівню ризику, за якого мож-
на приймати позитивні рішення стосовно впро-
вадження інвестиційних проектів. Однак якщо 
інвестор схильний до ризику, то проект можна 
приймати до реалізації і за більш високого рівня 
ризику, але він не повинен приводити до бан-
крутства (критичний рівень ризику в табл. 2).

Метод нечітких множин – розроблений 
у 60-х роках минулого сторіччя професором 
Лофті Заде та адаптований до проблем оцін-
ки рівня інвестиційних ризиків спеціаліста-
ми у сфері нечітких множин О. Недосекіним 
та К. Вороновим.

Зважаючи на те, що жоден із трьох грошо-
вих потоків інвестиційного проекту підпри-
ємства – інвестиції, надходження та поточні 
платежі – не може бути точно спланований, 
оскільки майбутній стан ринку характеризуєть-
ся певною невизначеністю, значущим є розра-
хунок очікуваного рівня інвестиційного ризику 
та визначення ризикових факторів. До таких 
факторів слід віднести: ціну, обсяг продукції, 
що реалізується, ціни на сировину, енергоносії, 
матеріали тощо, фактичні значення яких мо-
жуть відрізнятися від очікуваних. Для більшої 
обґрунтованості управлінського рішення є сенс 
застосовувати методи, засновані на теорії нечіт-
ких множин і нечітких інтервалів.

До переваг методу слід віднести [10, с. 178]:
– можливість сформувати достатньо повний 

набір сценаріїв перебігу інвестиційного проек-
ту;

– вирішальне рішення приймається не за 
двома оцінками ефективності проекту, а за всі-
ма сукупностями можливих оцінок;

- очікувана ефективність інвестиційного про-
екту являє собою інтервал значень зі своїм роз-
поділенням очікувань.

Для інвестиційного проекту нечіткими по-
казниками є чиста приведена вартість, вну-
трішня ставка прибутковості, ставка дискон-
тування тощо, які поєднують у собі нечіткість 
та невизначеність вихідних даних.

Показник чистої приведеної вартості (ЧПВ) 
розраховується за формулою (7) [10, с. 165]:
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де К – необхідний обсяг інвестиційних ре-
сурсів;

n – плановий термін реалізації інвестиційно-
го проекту;

rі – ставка дисконтування і-го періоду;
Ді – величина очищеного грошового потоку 

і-го періоду.
Набір нечітких чисел для аналізу ефектив-

ності та оцінки ризику проекту задається за до-
помогою [11, с. 67]:
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, 

де Kmin, Kavg, Kmax – мінімальне, середнє 
та максимальне значення необхідних інвести-
ційних коштів;

Дmin, Дavg, Дmax – мінімальне, середнє та мак-
симальне значення щорічних грошових надхо-
джень;

rmin, ravg, rmax – мінімальне, середнє та макси-
мальне значення ставки дисконтування.

Після визначення всіх вихідних даних про-
екту в нечіткій формі задається кількість рів-
нів належності (a). Зазвичай для досягнен-
ня необхідної точності розрахунків задають 
чотири-п’ять рівнів належності, однак це не 
є обов’язковим і залежить від умов завдання. 
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Розрахунок значення ЧПВ для кожного з рів-
нів має вигляд [11, с. 69]:
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Отримані таким чином інтервали, апрокси-
муються за їх граничними точками для одер-
жання нечіткої множини.

Ефективними вважаються інвестиційні про-
екти, ЧПВ яких більше нуля.

Ступінь ризику, подану показником Р, оці-
нюється за допомогою формули:

)),1ln(11( α
α
α

−
−

+= rP                (9)

де 
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де a – рівень достовірності, що змінюється 
від 0 до 1;

Р – показник ступеня ризику, що змінюєть-
ся в межах від 0 до 1.

Для оцінки рівня ризику, а отже, і рішення 
щодо впровадження інвестиційного проекту, може 
бути використана градація, наведена в табл. 2.

Експертні методи оцінювання використову-
ються у разі неможливості статистичного під-
ходу до оцінки ризику і використовують ре-
зультати досвіду та інтуїцію. При цьому можна 
обмежитися оцінками ймовірностей виникнен-
ня ризику та його рівня або оцінити ймовір-
ність утрат у результаті дії ризику. Для цього 
можна користуватися певною шкалою, запро-
понованою І.Ю. Івченко [12, с. 115]:

0 – несуттєвий ризик;
25 – ризикова ситуація, ймовірніше, не на-

ступить;
50 – про можливість ризикової ситуації нічо-

го певного сказати не можна;
75 – висока ймовірність настання ризикової 

ситуації;
100 – ризикова ситуація наступить одно-

значно.
Проте, на нашу думку, більш інформативни-

ми є анкети і, відповідно, матриці ризику, що 
об’єднують у собі інформацію про ймовірність 
виникнення ризику та можливі наслідки від 
його дії в балах. Індекс ризику (ранг) R визна-
чають за формулою:

R = P · I                       (12)

де P – можливість/ймовірність виникнення 
ризику;

I – можливі втрати.
Для оцінки ризику слід обрати шкалу, запро-

поновану Національною адміністрацією аеронав-
тики і космосу США NASA [13, с. 34], яку можна 
використовувати для оцінки фінансових ризиків, 
ризиків аварій, робочого середовища та інших ви-
дів ризиків. Шкала враховує п’ять рівнів оцінки 
ймовірностей виникнення ризиків та п’ять рів-
нів оцінки можливих наслідків, а отже, охоплює 
більше можливих ризикових станів (табл. 3).

Таблиця 3
Шкала оцінки рівня ризику

№ 
п/п

Оцінка рівня 
ризику, бали

Градація 
ризику Можливі втрати

1 1 ≤ R ≤5 Міні-
мальний

Майже відсутні 
втрати, що є га-
рантією одержання 
розрахункового 
прибутку 

2 6 < R ≤10 Невисо-
кий

Рівень утрат не 
перевищує чистого 
прибутку 

3 11 < R ≤ 15 Середній

Рівень утрат дорів-
нює розрахунковій 
сумі прибутку від 
реалізації інвести-
ційного проекту 

4 16 < R ≤ 20 Високий

Рівень утрат пере-
вищує розрахо-
ваний прибуток, 
проте не перевищує 
валового прибутку 

5 21 < R ≤ 25 Критич-
ний

Розміри втрат від 
реалізації інвести-
ційного проекту 
майже дорівнюють 
сумі власних ко-
штів підприємства 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Узагальнюючи різні методи до визначення рів-
ня ризику та критеріїв його оцінювання, мож-
на сказати, що майже всі автори визначають 
оптимальний рівень ризику інвестиційного 
проекту в межах 30%, а вище 70-75% – як не-
припустимий.

Рівень ризику між 30-70% уважається під-
вищеним, і рішення щодо прийняття проекту 
до реалізації приймається або на основі розра-
хунку можливих прибутків, або за схильністю 
інвестора до ризику.
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КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

KEY INDICATORS OF THE HOTEL ENTERPRISES DEVELOPMENT  
IN ODESA REGION

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан готельного бізнесу 

в Одеській області. Виявлено місце Одеської області серед 
інших адміністративно-територіальних одиниць України за 
показниками експлуатаційної програми. Проведено дослі-
дження розподілу туристів за країнами, з яких вони приїж-
джали до Одеської області. Проаналізовано коефіцієнт вико-
ристання місткості. Приведено показники доходу від наданих 
готельних послуг.

Ключові слова: індикатори розвитку, готелі, готельне гос-
подарство, готельна індустрія, готельні послуги, туризм.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное состояние го-

стиничного бизнеса в Одесской области. Выявлено место 
Одесской области среди других административно-территори-
альных единиц Украины по показателям эксплуатационной 
программы. Проведено исследование распределения тури-
стов по странам, из которых они приезжали в Одесскую об-
ласть. Проанализирован коэффициент использования вме-
стимости. Приведены показатели дохода от предоставленных 
гостиничных услуг.

Ключевые слова: индикаторы развития, гостиницы, го-
стиничное хозяйство, гостиничная индустрия, гостиничные 
услуги, туризм.

ANNOTATION
The article deals with modern state of the hotel business of 

Odesa region. The place of Odesa region among other administra-
tive and territorial units of Ukraine by types of tourism was discov-
ered. The research of tourist distribution by countries, from which 
tourists came to the Odesa region, was conducted. The coefficient 
of hotel capacity was analyzed. The income rates from providing 
hotel services were given.

Key words: development indicators, hotels, hotel manage-
ment, hotel industry, hotel services, tourism.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Одеська область уважа-
ється одним із провідних туристичних центрів 
України, чому сприяє високий природно-ре-
сурсний потенціал регіону. Як центр ринкової 
інфраструктури і ділових послуг Одеса формує 
ядро ділового туризму. Таким чином, в області 
є величезні перспективи для розвитку як ку-
рортних, так і ділових готелів [12, с. 413]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
стану готельного господарства Одеської області 
присвячено наукові роботи таких вітчизняних 
учених, як С.С. Галасюк [2; 3], В.Г. Гераси-
менко [4], С.Г. Нездоймінова [7], О.В. Шикіна 
[8-12] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на наявність пу-
блікацій, присвячених розвитку готельного 
господарства в Одеській області, процес дослі-
дження цього питання є непереривним і потре-
бує системного підходу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної публікації є система-
тизація досліджень щодо динаміки розвитку 
готельного господарства Одеської області та ви-
значення її місця серед інших регіонів України.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Одеська область за показниками 
кількості обслугованих приїжджих, що про-
живали в готелях, у 2016 р. займала четверте 
місце, поступаючись Києву, Львівській та Дні-
пропетровській областям (табл. 1). За період 
2014-2016 рр. спостерігалося поступове збіль-
шення кількості приїжджих як по Україні, так 
і в Одеській області, що є добрим знаком після 
кризи 2013-2014 рр. Ця позитивна тенденція 
супроводжувалася перерозподілом рейтингових 
позицій серед регіонів України. За досліджува-
ний період Одеська область в абсолютних по-
казниках збільшила загальну кількість обслу-
гованих приїжджих у готелях на 256 259 осіб, 
а кількість іноземців, що були обслуговані в го-
телях, зросла на 37 630 осіб, що, своєю чер-
гою, відбилося у рейтингових позиціях області. 
Рейтингова оцінка Одеської області піднялася 
з сьомого місця у 2014 р. на четверту позицію 
у 2016 р. Але структура приїжджих, що розмі-
щувалися в готелях Одеської області, змінюва-
лася з 2014 по 2016 р. у бік зменшення питомої 
ваги іноземців (з 17,21% у 2014 р. до 15,40% 
у 2016 р.), що є результатом більш повільного 
зростання кількості іноземних туристів порів-
няно з внутрішніми туристами [10, с. 314]. 

Аналізуючи розподіл іноземців, які прожи-
вали в готелях Одеської області, за організацій-
но-правовою формою можемо констатувати не-
гативні зрушення з тенденцією до стабілізації. 
Послугами готелів Одеської області скориста-
лися 42,79 тис. іноземних туристів із 80 країн 
світу. Найбільша кількість іноземних туристів 
у 2016 р. прибула зі США – 6,14 тис. (табл. 2) 
[9, с. 116].ек
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Таблиця 1 
Місце Одеської області за кількістю обслугованих приїжджих готелями  

(юридичними особами) [6]
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м. Київ 767877 278705 36,30 1 926161 339717 36,68 1 1131050 448888 39,69 1
Львівська 311225 38105 12,24 2 441080 54136 12,27 2 736813 93409 12,68 2
Дніпропетров-
ська 159409 15393 9,66 3 161320 16103 9,98 3 386642 16872 4,36 3

Одеська 102323 17607 17,21 7 148201 25343 17,10 5 358582 55237 15,40 4
Київська 111572 17935 16,07 6 121888 20385 16,72 7 231766 27457 11,85 5
Харківська 137323 27253 19,85 4 150737 28249 18,74 4 221404 29014 13,10 6
Запорізька 46663 6855 14,69 15 39168 3946 10,07 18 202674 1705 0,84 7
Івано-Франків-
ська 113762 6468 5,69 5 133208 9973 7,49 6 202033 11389 5,64 8

Полтавська 63808 3826 6,00 12 93120 4227 4,54 8 193037 5972 3,09 9
Закарпатська 65579 6770 10,32 10 64472 5271 8,18 12 158697 19048 12,00 10
Україна 2505221 480302 19,17 - 2907793 577194 19,85 - 4 987 201 767358 15,39 -

Таблиця 2
Розподіл іноземців у готелях за країнами світу, з яких вони прибули до Одеської області [6]

Країни, з яких прибули 
іноземці

2014 р. 2015 р. 2016 р. Абс. 2016 / 
2014 рр., осіб

Тпр. 2016 / 
2014 рр., %Осіб Місце Осіб Місце Осіб Місце

США 1733 2 2559 2 6141 1 4408 254,4
Туреччина 1319 3 3109 1 5669 2 4350 329,8
Ізраїль 545 8 1124 7 3844 3 3299 605,3
Сполучене Королівство 719 7 1346 6 2646 4 1927 268,0
Німеччина 1161 4 1638 4 2568 5 1407 121,2
Російська Федерація 3166 1 1480 5 2283 6 -883 -27,9
Молдова 1086 5 1956 3 2179 7 1093 100,6
Білорусь 290 15 746 12 1411 8 1121 386,6
Італія 431 11 558 15 1249 9 818 189,8
Франція 873 6 978 9 1213 10 340 38,9
Загалом 17607 - 26370  - 42789 - 25182 143,0

Треба відзначити падіння попиту на прожи-
вання в Одеській області туристів із Російської 
Федерації – на 27,9% (зменшення з 3 166 у 2014 р. 
до 2 283 у 2016 р.). Проте спостерігається зрос-
тання кількості туристів із таких країн, як: Із-
раїль – підвищення на 605,3% (у 2014 р. – 545, 
у 2016 р. – 3 844 туристи), Білорусь – підви-
щення на 386,6% (у 2014 р. – 290, у 2016 р. – 
1 411 туристів), Туреччина – підвищення на 
329,8% (у 2014 р. – 1 319, у 2016 р. – 5 669 ту-
ристів), Сполучене Королівство – підвищення на 
268,0% (у 2014 р. – 719, у 2016 р. – 2646 турис-
тів), США – підвищення на 254,4% (у 2014 р. – 
1 733 туристи, у 2016 р. – 6 141 турист) [3, с. 208].

Ця тенденція свідчить про стабілізацію імі-
джу країни та окремо взятої Одеської області 
в очах іноземних туристів. 

За кількістю готелів у 2016 р. Одеська об-
ласть займала третє місце (75 готелів – юри-
дичних осіб) та поступалася Львівській облас-
ті та м. Києву (табл. 3). В Одеській області за 

2014-2016 рр. спостерігається збільшення го-
телів у загальній кількості (на 19,0%), що по-
рівняно зі зрушеннями у таких областями, як 
Львівська, Дніпропетровська, Хмельницька 
та м. Київ, є позитивним [11, с. 7].

За місткістю готелів Одеська область за-
ймала у 2016 р. третє місце, надаючи 7,47 тис. 
місць (табл. 4). Майже у два рази більше місць 
пропонує м. Київ – 14 976. На другому місці 
Львівська область із показником 10 892. За 
2014-2016 рр. в Одеській області спостерігало-
ся збільшення місць на 5,0%, що порівняно із 
загальним по країні зменшенням ліжко-місць 
відображує оживлення галузі. 

Одним з основних показників ефективності 
експлуатації готельного господарства вважають 
коефіцієнт використання місткості, що дає ін-
формацію про завантаження готелю в окремо 
взятий період часу [4, с. 180]. 

Одеська область серед готелів юридичних 
осіб за коефіцієнтом займає 14-е місце і демон-
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струє 13,0% за середньостатистичних 26,0% по 
Україні. Це надто низький результат, що свід-
чить про нерівномірний попит на готельні по-
слуги. Сезонність впливає на Одеську область 
більшою мірою та є актуальним питанням для 
підприємців [1]. 

Якщо розглядати коефіцієнт використання 
місткості Одеської області за 2014-2016 рр., то 
спостерігається незначне зростання – з 11,0% 
у 2014 р. до 13,0% у 2016 р. Але треба зазна-
чити, що 2014 р. для досліджуваного регіону 
був рекордно низьким. Тобто ми спостерігаємо 
стабілізацію після депресивного 2014 р. 

Як відомо, якість надання готельних по-
слуг залежить від системності інфраструктури, 
якою володіє готель. Для аналізу різноманіття 
додаткових послуг використовується кількіс-
ний показник структурних підрозділів. Одесь-
ка область займає друге місце, поступаючись 
тільки Львівський, і випереджує м. Київ. Кіль-
кість структурних підрозділів в Одеській облас-
ті збільшилася за останні три роки у 1,2 рази 
(табл. 6). До переліку підрозділів належать: пе-
рукарня, пункт прокату, пральня, сауна, пла-
вальний басейн, тенісний корт, тренажерний 
зал, автостоянка, заклади громадського хар-
чування, заклади торгівлі. З вищенаведених 
в Одеській області наявна нестача пунктів про-

кату автомобілів. Можемо розглядати це як по-
тенційний ресурс розвитку.

За обсягом доходу від надання послуг готе-
лями Одеська область у 2016 р. займала четвер-
те місце, поступаючись м. Києву, Львівській 
та Івано-Франківській областям. Загальний 
доход у 2016 р. становив 317 609,8 тис. грн., 
що на 188 465,6 тис. грн. більше, ніж 
у 2014 р. (табл. 7). Якщо порівняти дохід 
Одеської області та м. Києва, отримаємо різ-
ницю у 8,7 рази, що, на нашу думку, є дуже 
великим відставанням. 

Показник середнього доходу від надання по-
слуг готелями в Одеській області показує шосте 
місце за юридичними особами. У розрахунку 
на одно підприємство в 2016 р. в Одеській об-
ласті юридична особа отримувала в середньому 
4 234,8 тис. грн. на рік. За період 2014-2016 рр. 
показник середнього доходу за готелями – фі-
зичними особами – підприємцями значно збіль-
шився: у 2014 р. він становив 2 049,9 тис. грн., 
а в 2016 р. – 4 234,8 тис. грн., що дало змогу 
області зайняти шосте місце [5, с. 46].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У ціло-
му можна відзначити формування певних тен-
денцій сучасного стану готельного господарства 
Одеської області: 

Таблиця 3
Місце Одеської області за кількістю готелів, од. [6]

Регіон
2014 р. 2015 р. 2016 р. Тпр. 2016 / 

2014 рр., %готелів місце готелів місце готелів місце
Львівська 97 2 90 2 93 1 -4,1
м. Київ 104 1 99 1 85 2 -18,3
Одеська 63 3 74 3 75 3 19,0
Київська 42 4 42 5 54 4 28,6
Дніпропетровська 63 3 56 4 52 5 -17,5
Івано-Франківська 39 5 34 6 40 6 2,6
Харківська 37 6 33 7 37 7 0
Закарпатська 34 7 33 7 36 8 5,9
Полтавська 27 8 28 8 32 9 18,5
Хмельницька 22 10 21 10 21 10 -4,5
Україна 759  - 729  - 745 - -1,8

Таблиця 4
Місце Одеської області за місткістю готелів, місць [6]

Регіон
2014 р. 2015 р. 2016 р. Тпр. 2016 / 

2014 рр., %ліжко-місць місце ліжко-місць місце ліжко-місць місце

м. Київ 17 551 1 17 082 1 14976 1 -14,7

Львівська 10 503 2 11 084 2 10892 2 3,7

Одеська 7 118 3 7 995 3 7474 3 5,0

Івано-Франківська 4 271 5 4 031 5 4723 4 10,6

Дніпропетровська 5 137 4 5 026 4 4359 5 -15,1

Київська 3 206 7 3 552 6 3635 6 13,4

Харківська 3 317 6 3 141 7 3227 7 -2,7

Закарпатська 2 802 8 2 366 8 2942 8 5,0

Полтавська 1 804 10 1 906 9 2186 9 21,2

Чернівецька 1 947 9 1 819 10 1771 10 -9,0

Україна 74849 - 75055 - 72860 - -2,7
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– Одеська область увійшла за показником 
кількості обслугованих приїжджих у п’ятірку 
лідерів серед регіонів України, що робить цей 
регіон привабливим для залучення інвестицій 
на організацію нових підприємств з організа-
ційно-правовою формою «юридична особа»; 

– велику частку з обслугованих приїжджих 
становлять іноземці – 15,40%, що може пози-
тивно вплинути на ймовірність входу на ринок 
міжнародних операторів;

– нестабільна політична ситуація впливає на 
показники Одеської області та спричиняє необ-
хідність перерозподілу туристопотоків. Збіль-
шується питома вага внутрішніх туристів, що 
користуються готельними послугами;

– найбільша кількість іноземних туристів 
у 2016 р. прибула до Одеської області зі США – 
6 141, на другому місці Туреччина з показником 
5669, третє місце посідає Ізраїль із 3 844 при-
їжджими;

Таблиця 5
Місце Одеської області за коефіцієнтом використання місткості (юр. особи)

№ Регіон
2014 р. 2015 р. 2016 р.

КВМ Місце КВМ Місце КВМ Місце
1 Івано-Франківська 0,19 8 0,32 2 0,35 1
2 м. Київ 0,26 4 0,27 5 0,33 2
3 Львівська 0,33 2 0,24 7 0,32 3
4 Волинська 0,28 3 0,3 3 0,3 4
5 Чернігівська 0,26 4 0,28 4 0,26 5
6 Житомирська 0,21 7 0,25 6 0,26 5
7 Дніпропетровська 0,24 5 0,2 10 0,25 6
8 Рівненська 0,26 4 0,27 5 0,24 7
9 Запорізька 0,35 1 0,22 8 0,24 7
10 Полтавська 0,19 8 0,21 9 0,24 7
11 Сумська 0,23 6 0,2 10 0,24 7
12 Харківська 0,18 9 0,19 11 0,24 7
13 Хмельницька 0,33 2 0,32 2 0,23 8
14 Черкаська 0,18 9 0,19 11 0,23 8
15 Кіровоградська 0,18 9 0,2 10 0,22 9
16 Миколаївська 0,19 8 0,2 10 0,22 9
17 Луганська 0,14 12 0,46 1 0,19 10
18 Закарпатська 0,15 11 0,21 9 0,19 10
19 Тернопільська 0,18 9 0,19 11 0,19 10
20 Київська 0,16 10 0,15 12 0,19 10
21 Вінницька 0,11 13 0,12 14 0,18 11
22 Донецька 0,18 9 0,24 7 0,17 12
23 Чернівецька 0,08 14 0,14 13 0,15 13
24 Одеська 0,11 13 0,14 13 0,13 14
25 Херсонська 0,11 13 0,15 12 0,1 15
26 Україна 0,22 - 0,23 - 0,26 -

Таблиця 6
Місце Одеської області за структурними підрозділами сфери сервісу готелів [6]

Регіон
2014 р. 2015 р. 2016 р.

Кількість Місце у 
рейтингу Кількість Місце у 

рейтингу Кількість Місце у 
рейтингу

Львівська 315 1 321 1 334 1

Одеська 202 3 247 2 240 2

м. Київ 250 2 218 3 189 3

Київська 126 4 137 4 171 4

Івано-Франківська 99 7 92 7 102 5

Закарпатська 106 6 107 5 95 6

Полтавська 82 8 87 8 95 6

Дніпропетровська 112 5 93 6 88 7

Харківська 73 9 64 9 75 8

Хмельницька 65 10 60 10 64 9

Донецька 55 11 26 15 46 10

Україна, усього 1808 - 1735 - 1808 -
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– за кількістю готелів у 2016 р. Одеська об-
ласть займала третє місце, що робить цей регі-
он одним із найбільш адаптованих для прийому 
іноземних громадян;

– низький коефіцієнт використання місткос-
ті свідчить про нерівномірний попит на готельні 
послуги. Проблема сезонності впливає на Одесь-
ку область та спонукає підприємців займатися 
цим актуальним питанням.
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Таблиця 7
Місце Одеської області за доходами від наданих послуг готелями, тис. грн. [6]

Регіон
2014 р. 2015 р. 2016 р.

Дохід, млн. грн. Місце Дохід, млн. грн. Місце Дохід, млн. грн. Місце
м. Київ 1380948,9 1 2211649,4 1 2787530,6 1
Львівська 395478,9 2 769911,5 2 884847,6 2
Івано-Франківська 163314,9 3 283668,6 3 352779,4 3
Одеська 129144,2 4 199078,0 4 317609,8 4
Київська 117647,0 6 150516,0 6 201874,6 5
Харківська 81098,4 8 110162,3 7 191353,7 6
Дніпропетровська 122513,2 5 154204,4 5 169956,6 7
Полтавська 33417,3 11 44891,0 11 89804,1 8
Закарпатська 54119,1 9 67744,8 9 83782,3 9
Донецька 92918,5 7 77987,7 8 79808,9 10
Україна 2848570,2 - 4415386,3 - 5620868,6 -

Таблиця 8
Місце Одеської області за середніми доходами від наданих послуг готелями, тис. грн. [6]

Регіон
2014 р. 2015 р. 2016 р.

Дохід, млн. грн. Місце Дохід, млн. грн. Місце Дохід, млн. грн. Місце
м. Київ 13278,4 1 22339,9 1 32794,5 1
Львівська 4077,1 4 8554,6 2 9514,5 2
Івано-Франківська 4187,6 3 8343,2 3 8819,5 3
Донецька 5162,1 2 7089,8 4 6139,1 4
Харківська 2191,8 7 3338,3 6 5171,7 5
Одеська 2049,9 8 2690,2 9 4234,8 6
Запорізька 2255,5 6 2353,2 10 3827,5 7
Київська 2801,1 5 3583,7 5 3738,4 8
Дніпропетровська 1944,7 9 2753,7 8 3268,4 9
Чернівецька 1279,2 14 1695,0 15 3010,4 10
Україна 3753,1 - 6056,8 - 7544,8 -
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE FOOD INDUSTRY  
OF CHERNIVTSI REGION

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан харчової промисло-

вості Чернівецької області. Визначено провідні галузі харчової 
промисловості Буковини. Досліджено динаміку індексу про-
мислової продукції з виробництва харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів. Визначено питому вагу галузей харчо-
вої промисловості Чернівецької області в загальнодержавній 
структурі харчової промисловості України. Досліджено рівень 
завантаження виробничих потужностей галузей харчової про-
мисловості Чернівецької області.

Ключові слова: харчова промисловість, основні фонди, 
індекс промислової продукції, експортний попит, виробнича 
потужність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное состояние пи-

щевой промышленности Черновицкой области. Определены 
ведущие отрасли пищевой промышленности Буковины. Ис-
следована динамика индекса промышленной продукции по 
производству пищевых продуктов, напитков и табачных изде-
лий. Определен удельный вес отраслей пищевой промышлен-
ности Черновицкой области в общегосударственной структуре 
пищевой промышленности. Исследован уровень загрузки про-
изводственных мощностей отраслей пищевой промышленно-
сти Черновицкой области.

Ключевые слова: пищевая промышленность, основные 
фонды, индекс промышленной продукции, экспортный спрос, 
производственная мощность.

ANNOTATION
The article analyzes the current state of the food industry of 

Chernivtsi region. Determined leading food industry of Bukovyna. 
The dynamics of the industrial production index for the production 
of food, beverages and tobacco products was investigated. De-
termined share food industries of Chernivtsi region in the national 
structure of the food industry. The level of capacity utilization food 
industry Chernivtsi region was investigated.

Key words: food processing, fixed assets, the index of indus-
trial production, export demand, production capacity.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
років структура української економіки зазнала 
істотних змін, які особливо зачепили харчову 
промисловість. Харчова промисловість має ве-
лике значення як для країни загалом, так і для 
окремих її регіонів. Тому в нинішніх умовах 
господарювання надзвичайно актуальним стає 
завдання підтримки конкурентоспроможності 
та розвитку вітчизняних підприємств в мінли-
вих умовах зовнішнього середовища, адже ви-
значальними рисами сучасного світу є високий 
ступінь невизначеності, підвищена динаміч-
ність, глобалізація, жорстка конкуренція,

Саме тому дослідження сучасного стану різних 
видів промисловості набуло виняткового значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням сучасного стану справ у промисловості 
Чернівецької області займалася велика кількість 
вчених, зокрема В.К. Євдокименко [2, с. 104-117], 
С.І. Іщук [3, с. 138], В.В. Ковалевський [8, с. 141], 
С.Є. Ткаченко [10, с. 108-112].

Так, В.В. Ковалевський вважає, що про-
мисловість – технічно найдосконаліша галузь 
матеріального виробництва, основа індустріа-
лізації економіки, яка має вирішальний вплив 
на розвиток продуктивних сил; сукупність під-
приємств з вироблення електроенергії, знарядь 
праці для галузей економіки, видобутку сиро-
вини, палива, заготівлі лісу, переробки продук-
ції, випущеної промисловістю або виробленої 
сільським господарством; видобуток і пере-
робка сировини, виробництво товарів і послуг 
[8, с. 141].

С.І. Іщук вважає, що промисловість має 
велике значення для розвитку країни зага-
лом і для окремого її регіону. На сучасному 
етапі економічного розвитку найважливішою 
є паливно-енергетична проблема. Успішне її 
розв’язання визначає можливості, темпи й на-
прями економічного та соціального розвитку. 
Значення палива для економіки будь-якої дер-
жави величезне, адже без нього неможливий 
виробничий процес, а особливо робота промис-
ловості тощо [3, с. 138].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відповідно до мети виділено 
такі частини загальної проблеми:

– визначити питому вагу кожної галузі 
Чернівецької області в структурі харчової про-
мисловості станом на 2016 р.;

– дослідити динаміку індексу промислової 
продукції з виробництва харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів Чернівецької об-
ласті;

– визначити питому вагу галузей харчової 
промисловості Чернівецької області в загаль-
нодержавній структурі харчової промисловості 
України (2016 р.);

– визначити рівень завантаження виробни-
чих потужностей галузей харчової промисло-
вості Чернівецької області станом на 2016 р.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз сучасного стану 
харчової промисловості Чернівецької області. ек
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Чернівецькій області сформований розвине-
ний промисловий комплекс, до складу якого 
входять підприємства харчової промисловості, 
виробництва та розподілу електроенергії, газу 
та води, машинобудування, легкої промисло-
вості, металургії та обробки металу, виробни-
цтва деревини та виробів із деревини, хімічної, 
коксохімічної, металургійної, нафтопереробної, 
вугільної промисловості [5].

В області діють близько 230 промислових 
підприємств, обсяг виробництва яких становить 
0,4% загального обсягу в Україні. Середньо-
місячна номінальна заробітна плата штатного 
працівника підприємств, установ, організацій 
області (з кількістю найманих працівників 
10 і більше осіб) за січень-лютий 2017 р. ста-
новила 4 755 грн. і зросла порівняно із січнем-
лютим 2016 р. на 48,7% [10].

Володіючи значною сировинною базою, осо-
бливого розвитку набула харчова промисло-
вість, де зайнята майже чверть всіх штатних 
працівників промисловості, а також зосередже-
на п’ята частина основних фондів області.

Харчова промисловість Буковини представ-
лена різними галузями, які зображені на рис. 1.
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Рис. 1. Галузі харчової промисловості  
Чернівецької області (станом на 2016 р., %)

Джерело: складено автором на основі джерел [1; 11]

Беручи до уваги результати рис. 1, можна 
сказати, що станом на 2016 р. найбільшу пито-
му вагу в загальній структурі харчової промис-
ловості займає м’ясна галузь (33,4%), а най-
меншу – олійно-жирова (4,4%).

Важливо буде зазначити, що у виробництві 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виро-
бів індекс промислової продукції в січні-берез-
ні 2017 р. порівняно із січнем-березнем 2016 р. 
склав 87,4%. Зокрема, у виробництві молочних 
продуктів індекс склав 105,4%, олії та тварин-
них жирів – 102,2%, напоїв – 100,6%, у пере-
робленні та консервуванні риби, ракоподібних 
і молюсків – 95,9%, у виробництві хліба, хлі-
бобулочних та борошняних виробів – 89,8%, 
м’яса та м’ясних продуктів – 84,3%, у пере-
робленні та консервуванні фруктів та овочів – 
43,9% [8].

Можемо зробити висновок, що цей показник 
досягнув свого найвищого значення у вироб-
ництві молочних продуктів (105,4%), найниж-
чим же стало консервування фруктів та овочів 
(43,9%) [8].

Крім того, протягом 2013-2016 рр. можемо 
спостерігати значне падіння індексу промисло-
вої продукції у виробництві харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів (рис. 2).

 

 

Рис. 2. Динаміка індексу промислової продукції 
з виробництва харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів Чернівецької області

Джерело: складено автором на основі джерела [2]

Таким чином, можемо сказати, що у 2013 р. 
індекс промислової продукції зріс на 84,6% 
порівняно з 2012 р. Проте вже у 2014 р. він 
досягнув свого максимального значення і ста-
новив 99,9% порівняно з 2013 р. Протягом 
2015-2016 рр. величина індексу промислової 
продукції харчової промисловості Чернівецької 
області зменшувалася.

Основними причинами такого стану нині є:
– зменшення обсягів іноземних замовлень 

(експортного попиту) на виробництво продукції;
– зростання відпускних цін на продукцію;
– уповільнення темпів зменшення кількості 

працівників на підприємствах харчової промис-
ловості.

В загальнодержавній структурі галузі харчо-
вої промисловості Чернівецької області займа-
ють не досить високі позиції (рис. 3).

Така ситуація спричинена тим, що в Чер-
нівецькій області простежуються такі тенден-
ції повільного розвитку споживчого ринку, як 
і у більшості регіонів України: ринок недостат-
ньо насичений товарами місцевого виробни-
цтва, що призводить до того, що не задовольня-
ються вимоги раціонального харчування згідно 
з нормами споживання.

Таким чином, можна спостерігати, що най-
більшу питому вагу в загальній структурі хар-
чової промисловості України займає м’ясна 
(включаючи субпродукти І категорії) (2,5%), а 
найменшу – борошняна (1,4%).

На нашу думку, важливою причиною ситу-
ації, що склалася, є неповне завантаження ви-
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робничих потужностей підприємств харчової 
промисловості (рис. 4).

Беручи до уваги результати рис. 4, можемо 
сказати, що у 2016 р. відбулося значне підви-
щення рівня завантаженості виробничих по-
тужностей підприємств харчової промисловості 
Чернівецької області порівняно з 2010 р. Проте 
спостерігається спад у такій галузі, як виробни-
цтво напоїв (на 11% порівняно з 2010 р.).

Причиною такої ситуації є перш за все від-
сутність правильно обраної стратегії, що вияв-
ляється у погіршенні фінансового стану, збитко-
вості їх значної частини, недостатності обігових 
коштів, великих боргах деяких підприємств.

У січні-березні 2017 р. підприємствами об-
ласті було вироблено продуктів готових та кон-
сервованих з м’яса чи субпродуктів, інших 
(включаючи продукти з крові тварин; крім ви-
робів ковбасних та подібних продуктів, гомоге-
нізованих продуктів, виробів з печінки та страв 
готових) 258 т (у 2,5 рази більше, ніж у січні-
березні 2016 р.), м’яса великої рогатої худоби 
свіжого чи охолодженого 335 т (у 1,8 разів біль-

ше), молока рідкого обробленого (пастеризова-
ного, стерилізованого, гомогенізованого, топле-
ного, пептизованого) 201 т (на 33,1% більше), 
виробів здобних 82 т (на 28,1%), м’яса свиней 
свіжого чи охолодженого 523 т (на 15,7%), йо-
гурту та інших ферментованих чи сквашених 
молока та вершків 114 т (на 0,9% більше). 
Водночас тортів вироблено 16 т, що на 5,9% 
менше, ніж у січні-березні 2016р., виробів 
ковбасних та подібних продуктів з м’яса, суб-
продуктів чи крові тварин та подібних виробів 
і харчових продуктів на їхній основі – 322 т 
(на 13,2%), хліба та виробів хлібобулочних, не-
тривалого зберігання – 4,3 тис. т. (на 13,3%), 
м’яса свійської птиці свіжого чи охолоджено-
го – 2,1 тис. т (на 19,4% менше) [8].

Висновки. Таким чином, для розвитку хар-
чової промисловості Чернівецької області важ-
ливим буде вивчення фінансово-економічного 
стану кожного конкретного підприємства. Це 
дасть змогу:

– оцінити результати й ефективність діяль-
ності підприємства, його поточний фінансовий 
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Рис. 3. Питома вага галузей харчової промисловості Чернівецької області 
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Джерело: складено автором на основі джерел [4; 5; 6; 8]

Рис. 4. Рівень завантаження виробничих потужностей галузей харчової промисловості 
Чернівецької області

Джерело: складено автором на основі джерел [1; 6; 8; 10; 11]
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стан, скласти прогноз розвитку фінансово-еко-
номічних показників на найближчу перспек-
тиву;

– оцінити динаміку фінансових показників 
за певний період часу і фактори, що викликали 
відповідні зміни;

– оцінити наявні фінансові обмеження на 
шляху реалізації організаційних перетворень;

– виявити й оцінити можливі джерела фі-
нансування заходів щодо реструктуризації 
і можливий ефект від їх реалізації;

– розпочати процес прогресу в харчовій 
промисловості Чернівецької області і вивести її 
на істотно новий рівень розвитку.

Найважливішою задачею аналізу фінансово-
го стану підприємства в нинішніх умовах пови-
нно стати визначення можливостей для досяг-
нення такого рівня дохідності діючих активів 
та перспективних стратегічних планів, резуль-
татом якого б стало перекривання альтернатив-
них витрат капіталу.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Аналіз промислового комплексу Чернівецької області // 

Нова географія. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.novageografia.com/vogels-986-1.html

2. Євдокименко В.К. Стратегія соціально-економічного розви-
тку територіальної одиниці: концептуальний підхід у сучас-

них умовах / В.К. Євдокименко // Регіональна економіка. – 
2004. – № 2. – С. 104-117.

3. Індекси промислової продукції за основними видами ді-
яльності у 2013-2016 рр. // Головне управління статис-
тики у Чернівецькій області. – 2017. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/statinf/
proms/ind_rik_d.htm

4. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна ор-
ганізація виробництва: [навчальний посібник] / С.І. Іщук. – 
К.: Видавництво Паливода А.А., 2002. – 260 с. 

5. Офіційний сайт Державної підтримки українського експор-
ту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrexport.
gov.ua

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

7. Офіційний сайт журналу «Агробізнес» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: www.agro-business.com.ua

8. Розміщення продуктивних сил: [підручник] / за ред. В.В. Ко-
валевського. – К.: Знання, 2000. – 546 с. 

9. Соціально-економічне становище Чернівецької області за 
січень-березень 2017 р. // Офіційний сайт Чернівецької об-
ласної ради. – 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://oblrada.cv.ua/passport/15

10. Ткаченко С.Є. Впив промисловості на соціальний розвиток 
країни / С.Є. Ткаченко // Фінанси України. – 2008. – № 7. – 
С. 108-112.

11. Чернівецька область // Вікіпедія (вільна енциклопе-
дія). – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чернівецька_область



51Приазовський економічний вісник

УДК 005.21/.35:631.11

Мазурок П.С.
аспірант

Білоцерківського національного аграрного університету

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

FORMATION OF A CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У науковій статті наведено переваги сільськогосподар-

ського підприємства на шляху формування його ключових 
компетенцій соціальної відповідальності. Напрацьовано кар-
ту корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) сільсько-
господарських підприємств, що формується з економічного 
впливу, економічної безпеки, умов праці, соціальних інвести-
цій, внутрішніх зацікавлених сторін та зовнішніх зацікавлених 
сторін. Формування стратегії корпоративної соціальної відпо-
відальності сільськогосподарських підприємств визначають за 
цільовими напрямами, такими як підвищення динаміки інно-
ваційного розвитку; відповідальне корпоративне управління; 
співпраця з групами впливу; розвиток людського капіталу; гід-
на праця та соціальний діалог; суспільний добробут; підприєм-
ництво та ініціативність; збереження та відтворення довкілля; 
відповідальна інтеграція у міжнародні ринки.

Ключові слова: стратегія, інноваційний розвиток, корпо-
ративна соціальна відповідальність.

АННОТАЦИЯ
В научной статье приведены преимущества сельскохозяй-

ственного предприятия на пути формирования его ключевых 
компетенций социальной ответственности. Наработана карта 
корпоративной социальной ответственности (КСО) сельскохо-
зяйственных предприятий, которая формируется из экономи-
ческого влияния, экономической безопасности, условий тру-
да, социальных инвестиций, внутренних заинтересованных 
сторон и внешних заинтересованных сторон. Формирование 
стратегии корпоративной социальной ответственности сель-
скохозяйственных предприятий определяют по целевым на-
правлениям, таким как повышение динамики инновационного 
развития; ответственное корпоративное управление; сотруд-
ничество с группами влияния; развитие человеческого капи-
тала; достойный труд и социальный диалог; общественное 
благосостояние; предпринимательство и инициативность; со-
хранение и восстановление окружающей среды; ответствен-
ная интеграция в международные рынки.

Ключевые слова: стратегия, инновационное развитие, 
корпоративная социальная ответственность.

ANNOTATION
In the scientific article the advantages of farming on the way 

of forming its core competencies of social responsibility. Map elab-
orated CSR farms consisting of: economic impact, economic se-
curity, working conditions, social investment, internal stakeholders 
and external stakeholders. Isolate target areas of strategy forma-
tion CSR farms should be implemented in the following target ar-
eas: improving the dynamics of innovation; responsible corporate 
governance; working with groups of influence; human capital de-
velopment; decent work and social dialogue; social welfare; en-
trepreneurship and initiative; conservation and restoration of the 
environment; responsible integration into international markets.

Key words: strategy, innovative development, corporate so-
cial responsibility.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання успішність діяльності підпри-

ємств залежить більшою мірою від їхньої по-
ведінки на ринку, від їхніх цінностей і прин-
ципів, що є основними засадами корпоративної 
культури підприємства, яка, власне, і формує 
усі бізнес-процеси та позитивний імідж підпри-
ємства. Нині особливо визначальним є вплив 
корпоративної соціальної відповідальності як 
на покращення результатів господарювання 
сільськогосподарських підприємств, так і на 
підвищення ефективності управління персона-
лом підприємств аграрної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемними питаннями в аграрній сфері за-
ймались такі науковці, як, зокрема, Г.П. Абра-
мова, Н.Н. Андрєева, Р. Бренсон, С.В. Гончаров, 
Н.І. Греков, Е.В. Закшевська, Л. Карданова, 
Р. Коулз, В.П. Неганова, Д. Норвелл, А.Н. Люк-
шинов, А.А. Пакуліна, Ю.А. Ципкін. Дослі-
дженням корпоративної соціальної відповідаль-
ності займались такі вчені, як, наприклад, 
В.Г. Бульба, О.А. Буян, О.П. Гогуля, Л.А. Гор-
дієнко, В.А. Євтушенко, І.П. Кудінова, О.С. Мо-
черна, Н.О. Ткаченко, М.В. Третяк, А.О. Харла-
мова, В.О. Хрущ, Т.С. Шабатурка, В.В. Ярова.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою наукової статті є формування 
основних положень соціальної відповідаль-
ності бізнесової етики сільськогосподарських 
підприємств та доведення необхідності засто-
сування етичних норм під час ведення підпри-
ємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Компанії, які беруть активну участь у вирішен-
ні соціально значимих проблем, можуть зроби-
ти вагомий внесок у формування суспільного 
договору, вибудовувати свою стратегію розви-
тку, передбачаючи можливості та загрози, що 
несуть із собою нові суспільно-політичні та еко-
номічні процеси в державі [14].

Реалізуючи принципи колективної соціаль-
ної відповідальності, підприємство здійснює 
впровадження соціальних програм та постійно 
знаходиться у пошуку рівноваги ефективнос-
ті заходів для суспільства, держави і переваг 
для підприємства від їх реалізації. Тобто під-
приємства, організації знаходяться постійно на 
межі визначення доцільності реалізації таких 
проектів та небезпек, які вони приховують. Ві- ек
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рогідність виникнення однієї з ситуацій тісно 
пов’язана з поняттям невизначеності та кате-
горією ризику, адже ризик – це економічна 
категорія, яка відображає результат реалізації 
вибраного рішення у вигляді успіху, невдачі 
або відхилення від поставленої цілі у ході ді-
яльності з урахуванням впливу внутрішнього 
та зовнішнього середовищ [13].

Корпоративна соціальна відповідальність – 
добровільна ініціатива власника підприємства 
або засновників організації щодо розробки 
і реалізації певних соціально спрямованих, не-
прибуткових заходів, що мають на меті якісне 
покращення зовнішнього та внутрішнього се-
редовищ підприємства [11].

Стратегія корпоративної соціальної відпові-
дальності с/г підприємства – це корпоративна 
позиція, що визначає цінності, стандарти і нор-
ми, якими керується компанія в своїй діяль-
ності щодо співробітників, партнерів, громад 
і екології, а також яка пов’язана з її бізнес-
стратегією [5].

Формування стратегії корпоративної соці-
альної відповідальності сільськогосподарських 
підприємств залежить від таких факторів:

1) територіальне розміщення; очевидно, що 
стратегія може залежати від розміщення під-
приємства у сільській чи міській місцевості, від 
соціального оточення підприємства, від цього 
залежить побудова стратегії КСВ, орієнтована 
на персонал чи на соціальне середовище;

2) розміри підприємства; розмір підприєм-
ства деякою мірою впливає на пріоритетність 
чинників впровадження корпоративної со-
ціальної відповідальності; так, чим більше за 
розміром підприємство, тим менше вага таких 
чинників, як моральні міркування та зростання 
обсягу продажів, тим більше вага таких факто-
рів, як запит з боку профспілок, органів міс-
цевої влади, вимоги іноземних партнерів, ви-
світлення в ЗМІ, сприяння формуванню іміджу 
підприємства, необхідність компенсувати шко-
ду, заподіяну середовищу діяльністю або про-
дукцією підприємства [8], тому очевидно, що 
великі підприємства мають більше фінансових 
ресурсів до впровадження стратегії, ніж малі;

3) види діяльності (вид продукції); форму-
вання стратегії КСВ підприємства с/г залежить 
від такого фактору, як вид діяльності органі-
зації; проте варто зазначити, що не всі україн-
ські підприємства впроваджують стратегію кор-
поративної соціальної відповідальності свого 
бізнесу; основними перешкодами стають брак 
коштів; податковий тиск та недосконалість 
нормативно-правової бази; відсутність стиму-
лів з боку держави (пільгових); недостатність 
власного досвіду, невідпрацьований механізм 
впровадження КСВ; неможливість контролю за 
використанням наданих коштів; недостатність 
інформації щодо позитивних прикладів впрова-
дження корпоративної соціальної відповідаль-
ності, організацій, які б змогли надати таку до-
помогу [8];

4) рівень корпоративної безпеки на підпри-
ємстві; якщо розглядати корпоративну безпеку 
підприємства як результат ефективної реаліза-
ції сучасної концепції соціальної відповідаль-
ності, можна зробити висновок про надзвичай-
ну необхідність її розвитку в національному 
масштабі; адже сталий розвиток національних 
суб’єктів господарювання у довгостроковій пер-
спективі виступає гарантом стабільності зайня-
тості населення країни, поповнення державного 
бюджету, зниження рівня соціальної напруги;

5) місце позиції на ринку внутрішньому 
та міжнародному; формування стратегії КСВ 
сільськогосподарських підприємств на внутріш-
ньому ринку ставить не такі пріоритети, як на 
міжнародному; сьогодні в багатьох зарубіжних 
країнах уже давно діють державні програми, що 
пропонують соціально відповідальним компані-
ям істотні преференції у сфері оподаткування, 
державних закупівель і кредитування; Украї-
на нині проходить важливий період реалізації 
своєї мети щодо підвищення рівня соціального, 
економічного та демократичного життя;

6) рівень та кваліфікація забезпечення пер-
соналом; впровадження стратегії та тактики 
КСВ залежить від наявності персоналу підпри-
ємства, його кваліфікації; цілі та заходи стра-
тегії насамперед повинні бути спрямовані на 
підвищення соціального рівня працівників, їх 
кар’єрного зростання та підвищення ефектив-
ності підприємницької діяльності.

Сільськогосподарські підприємства, які пла-
нують визначити власну політику у сфері кор-
поративної соціальної відповідальності, мають 
керуватись низкою стратегій, засобів, методів. 
Загалом, їх можна поділити на три групи, які 
використовуються сільськогосподарськими під-
приємствами поступово залежно від стадії їх 
«соціальної зрілості»:

1) окремі проекти, пов’язані з корпоратив-
ною соціальною відповідальністю;

2) програми КСВ, що поєднують декілька 
проектів, ініціатив тощо;

3) впровадження стратегії корпоративної 
соціальної відповідальності у всі основні про-
цеси діяльності компанії [10]; структура стра-
тегії корпоративної соціальної відповідальності 
визначається чинниками економічного впливу, 
економічної безпеки, умов праці, соціальних 
інвестицій (рис. 1).

Для підвищення динаміки інноваційного 
розвитку сільськогосподарського підприємства 
необхідно забезпечити підвищення товарообігу 
та прибутковості, підвищення гнучкості та при-
стосування до ринкових умов, які мають відо-
бражатися у діяльності компаній; підвищення 
прибутковості в умовах збереження суспільної 
вартості; підвищення динаміки генерування 
знань; підвищення темпів впровадження нових 
технологій, створення нових товарів та послуг, 
прискорення інноваційних процесів; розвиток 
та комерціалізацію співпраці з групами впли-
ву; співпрацю з дослідницькими структурами, 
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бізнес-партнерами, галузевими, регіональними 
та міжнародними бізнес-асоціаціями; застосу-
вання підходів, спрямованих на покращення 
якості та безпеки продукту, проведення сер-
тифікації на відповідність міжнародним стан-
дартам, участь у програмах порівняльного 
тестування, рейтингах виробників з метою під-
вищення задоволеності споживачів; нарощення 
капіталізації; підвищення ефективності управ-
ління процесом змін [3].

Без належних умов функціонування на кор-
поративному рівні СВБ може залишитися лише 
теорією. Тільки стратегічний та системний під-
ходи до впровадження СВБ дають змогу забезпе-
чити послідовність зусиль компаній в цій сфері.

З метою здійснення відповідального корпо-
ративного управління сільськогосподарсько-
го підприємства потрібно визначити такі цілі: 
залучення власників, акціонерів та інвесторів 
у процес визначення СВБ, розуміння принци-
пів діяльності та поширення принципів СВБ на 
всі напрями діяльності компанії, а саме мар-
кетинг, розробку, виробництво, продаж, пере-
профілювання бізнесу тощо; система інтегро-
ваного управління СВБ, тобто методи розробки 
та впровадження нових програм, основ діяль-
ності та проектів задля забезпечення політики 
СВБ; прозорість ведення бізнесу, зокрема про-
зора структура капіталу та надання інформації 
про безпосередніх власників; сприяння розви-
тку інвестиційних процесів, підвищення довіри 
інвесторів [15].

Співпраця з групами впливу сільськогос-
подарського підприємства може включати ви-
значені підцілі: система організації та систе-
матичність роботи з різними групами впливу, 
наявність каналів комунікації та співпраці, 
відокремлення роботи з групами впливу від по-
літичних процесів та маркетингових заходів; 
залучення у процес обміну досвідом з групами 
впливу на комерційній основі та партнерських 
засадах; співпраця з органами управління на 
усіх рівнях, етика представлення власних біз-
нес-інтересів; робота з місцевою громадою, 
участь у культурному, громадському житті; 
співпраця з навчальними та дослідницькими 
закладами; співпраця з органами колективного 
представництва інтересів працівників; партнер-
ство з неурядовими організаціями [2].

Людський капітал є основою конкуренто-
спроможності як підприємств, так і країни 
загалом. Проте питання його розвитку постає 
особливо гостро по відношенню до країн з пере-
хідною економікою, тому таку категорію слід 
розглядати окремо. Для того щоб вплинути на 
розвиток людського капіталу сільськогоспо-
дарського підприємства, спираючись на досвід 
провідних зарубіжних підприємств, необхідно 
стимулювати розвиток освіти, освітніх і на-
вчальних програм серед працівників, підвищен-
ня якості освіти; підвищення якості знань, ком-
петенцій та навичок працівників; забезпечення 
умов для якісної освіти «впродовж життя», по-
кращення розуміння необхідності постійного 

Рис. 1. Структура стратегії корпоративної соціальної відповідальності  
сільськогосподарських підприємств

Джерело: власна розробка автора
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підвищення рівня професійних навичок; під-
вищення якості змістовного наповнення праці, 
підсилення ролі управлінських та аналітико-до-
слідницьких посад, забезпечення умов самореа-
лізації для працівників; сприяння поширенню 
гнучких форм зайнятості, зокрема для праців-
ників з вразливих категорій; участь роботодав-
ців у професійній орієнтації випускників шкіл 
та інтернатних закладів, надання змістовних 
місць для проходження практик, стажувань, 
працевлаштування фахівців, що пройшли про-
фесійну перепідготовку; перенавчання і реінте-
грацію працівників приватизованих структур, а 
також військовослужбовців та мігрантів з сіль-
ської місцевості [1].

Роль с/г підприємства у забезпеченні гідної 
праці, відповідальність за робочі місця та ро-
бітників, залучення у діалог з працівниками 
та державою (соціальний діалог) є визначаль-
ними критеріями стану впровадження принци-
пів СВБ та сталого розвитку на підприємстві. 
Як показали дослідження, для цього необхідно 
зосереджуватись на визначенні таких підцілей: 
забезпечення права на безпечні умови праці 
працівників на робочому місці та підвищення 
рівня правової культури; безпека та охорона 
праці; зміна заробітної платні відповідно до 
гідного прожиткового рівня; турбота про пра-
цівників підприємства після досягнення ними 
пенсійного віку; соціально відповідальна ре-
структуризація; запобігання ненормованій три-
валості робочого дня та нехтуванню приватного 
життя [12].

Водночас суспільний добробут сільськогос-
подарського підприємства може включати такі 
підцілі як: сприяння подоланню бідності; забез-
печення доступного, якісного та найсучаснішо-
го медичного обслуговування для працівників; 
доброчинність, зокрема розвиток, відтворення 
та збереження культурно-мистецьких здобутків 
та спадщини; збереження, розвиток культурних 
традицій та їх інтеграція у новітні умови ве-
дення бізнесу. Саме бізнес за визначенням несе 
пряму відповідальність за забезпечення покра-
щення добробуту суспільства шляхом продажу 
товарів та надання послуг, тому постійне впро-
вадження нових рішень, зокрема соціальних, 
здатне підсилити роль бізнесу у суспільстві.

З цією метою для здійснення підприємни-
цтва та ініціативності сільськогосподарсько-
го підприємства необхідно до системи цілей 
включити впровадження виробництв, що спри-
яють вирішенню соціальних або екологічних 
проблем; розвиток наукоємних технологій; за-
охочення ініціативи серед працівників, членів 
їхніх родин, місцевої громади та суспільства 
загалом; відзначення активності та ініціативи 
щодо покращення якості життя та ефективнос-
ті роботи [16].

Водночас зменшення антропогенного наван-
таження на довкілля та інтеграція концепції 
сталого розвитку в систему управління, страте-
гію та методи прийняття рішень є пріоритет-

ними завданнями українського бізнесу з огля-
ду на потреби прийдешніх поколінь українців. 
Для збереження та відтворення довкілля сіль-
ськогосподарського підприємства необхідні по-
кращення екологічних характеристик товарів 
та послуг, зокрема відмова від небезпечних для 
здоров’я людини та природного середовища 
компонентів, матеріалів, технологій тощо; від-
повідальність за продукт на різних стадіях жит-
тєвого циклу; зменшення кількості відходів, 
утилізація і переробка відходів, використання 
вторинної сировини; відтворення природних ре-
сурсів, зокрема сприяння створенню територій, 
що мають статус тих, що перебувають під охо-
роною, вивільнення земельних ресурсів вироб-
ничого призначення, відновлення забруднених 
територій; зменшення викидів і скидів, засто-
сування екологічно дружніх технологій, зокре-
ма створення замкнутих виробничих циклів.

Стратегічна спрямованість щодо формування 
відповідальної інтеграції сільськогосподарського 
підприємства у міжнародні ринки може вклю-
чати такі напрями: акредитація/сертифікація 
згідно з міжнародними стандартами управлін-
ня та виробництва (стандарти якості, соціальні, 
екологічні характеристики товарів/послуг); ви-
конання інвестиційних зобов’язань під час за-
лучення іноземного капіталу у статутний фонд; 
підтримка міжнародних ініціатив у сфері СВБ; 
ознайомлення керівництва та працівників під-
приємств із соціальними та екологічними пробле-
мами в країнах ведення діяльності; розширення 
функцій українських офісів, як регіональних, 
так і головних міжнародних [9].

Висновки. У науковій статті визначено осно-
вні положення формування стратегії КСВ на 
підприємствах, а саме трактування сутності со-
ціальної відповідальності, принципи КСВ сіль-
ськогосподарських підприємств, фактори, що 
впливають на соціальну відповідальність: тери-
торіального розміщення підприємства, розмірів 
(масштабів діяльності) підприємства (велике, 
середнє, мале); видів діяльності сільськогос-
подарського підприємства; від рівня та квалі-
фікації забезпечення персоналом; рівня кор-
поративної безпеки на підприємстві; від місця 
позиції на ринку внутрішньому та міжнародно-
му. Наведено основні положення формування 
основних положень соціальної відповідальності 
бізнесової етики сільськогосподарських підпри-
ємств: розвиток соціальної привабливості під-
приємств (відповідальне корпоративне управ-
ління, розвиток людського капіталу, гідна 
праця і соціальний діалог, співпраця з групами 
впливу), розвиток інвестиційної привабливості 
(підвищення динаміки інноваційного розвитку, 
розвиток підприємництва та ініціативності, 
відповідальна інтеграція у міжнародні ринки), 
збереження та відтворення довкілля. Перспек-
тивними з точки зору подальших досліджень 
можна вважати аспекти впровадження корпо-
ративної соціальної відповідальності залежно 
від видів сільськогосподарської діяльності.
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ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ESTIMATION OF LABOR POTENTIAL OF DOMESTIC ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано теоретичні основи трудового потен-

ціалу, розглянуто трудовий потенціал як двигун розвитку ві-
тчизняних підприємств, здійснено аналіз вітчизняних методик 
оцінки трудового потенціалу підприємства, проаналізовано 
складові трудового потенціалу, запропоновано варіанти його 
оцінки. Проаналізовано чинники, які впливають на формуван-
ня й забезпечення ефективної діяльності підприємств.

Ключові слова: трудовий потенціал, оцінка трудового по-
тенціалу, трудові ресурси підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы теоретические основы трудового 

потенциала, рассмотрен трудовой потенциал как двигатель 
развития отечественных предприятий, осуществлен анализ 
отечественных методик оценки трудового потенциала пред-
приятия, проанализированы составляющие трудового потен-
циала, предложены варианты его оценки. Проанализированы 
факторы, влияющие на формирование и обеспечение эффек-
тивной деятельности предприятий.

Ключевые слова: трудовой потенциал, оценка трудового 
потенциала, трудовые ресурсы предприятия.

ANNOTATION
The theoretical bases of labor potential are grounded In the 

article, labor potential as an engine of development of domestic 
enterprises is considered, the analysis of domestic methods of 
estimation of labor potential of the enterprise is analyzed briefly, 
the components of labor potential are analyzed, and variants of 
its estimation are offered. A number of factors which influence on 
formation and maintenance of effective activity of the enterprises 
are analyzed.

Key words: labor potential, estimation of labor potential, labor 
potential of the enterprise.

Постановка проблеми. Сучасні передумови 
розвитку ринку, збільшення масштабів виробни-
цтва, покращення технологій та автоматизація 
технологічних засобів – все це є об’єктивними 
причинами оцінки трудового потенціалу під-
приємства. Передумовою успішної роботи на 
будь-якому підприємстві, що виробляє това-
ри чи надає послуги, є ефективна робота його 
працівників. Підприємці формують свій бізнес 
задля успіху, а отримання максимального при-
бутку – це результат їхньої діяльності, тому 
для них дуже важливо, щоб їх продукція була 
якісною, послуги були корисними. Для того 
щоб працівник виконав поставлені перед ним 
обов’язки, йому необхідно мати певну освіту, 
навички та знання в цій сфері. Тому роботодав-
ці зацікавлені у вдосконаленні кваліфікацій-

ного рівня всіх учасників виробничого процесу 
та збільшенні їх трудового потенціалу, що за-
безпечить успішне функціонування підприєм-
ства в умовах конкурентного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання і проблеми, що пов’язані з оцінкою 
та підвищенням рівня трудового потенціалу 
підприємства, шляхи їх розв’язання ставили 
перед собою чимало науковців, такі як, напри-
клад, В.В. Адамчук, К.Л. Андреєва, Л.С. Блях-
ман, Б.Г. Генкін, О.В. Іванісов, С.О. Ракова, 
О.С. Федоніна, О.А. Харун, О.О. Шевченко.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В кожного з науковців скла-
дається різне бачення щодо вирішення про-
блеми. Проте не існує єдиного методичного 
підходу, тому багато питань економічного об-
ґрунтування, ефективних шляхів формування 
та оцінки трудового потенціалу залишаються 
невизначеними.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у наданні тео-
ретичної аргументації оцінки стану трудового 
потенціалу, його економічної сутності і ролі 
у виробничому процесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній науковій літературі термін «трудо-
вий потенціал» застосовується для відображен-
ня основних та суттєвих властивостей економіч-
них процесів та явищ, які пов’язані з людиною 
як учасником виробничих відносин.

Розвиток вітчизняної економіки передусім 
залежить від ефективності функціонування під-
приємств. Підприємство не може продуктивно 
виробляти без людей, так і людина не може іс-
нувати без підприємства, тому що воно надає 
робочі місця, тим самим забезпечуючи матері-
альне задоволення людських потреб. Відбува-
ється взаємодія між двома суб’єктами ринку. 
Працівник виступає генератором, за рахунок 
якого відбувається розвиток підприємства. 
Саме від вмінь, навиків і професіоналізму пра-
цівників залежать кінцеві результати діяльнос-
ті підприємства.

Сукупність людських фізичних та духовних 
здібностей (наявних або прихованих), які забез-ек
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печують продуктивне створення та реалізацію 
економічного продукту, називають трудовим 
потенціалом підприємства. Трудовий потенціал 
підприємства є не лише чинником економічно-
го росту, алей й безпосередньо людьми з їх бага-
тогранними здібностями та різноманітними по-
требами, задоволення яких стає першочерговим 
завданням економіки.

А.О. Тітікова, В.І. Дибленко, О.О. Шев-
ченко вважають, що трудовий потенціал під-
приємства формується з внутрішніх якостей 
і можливостей його працівників, а формування 
та збереження трудового потенціалу підприєм-
ства шляхом удосконалення наявних і розроб-
ки та впровадження нових методів управління 
персоналом спрямовані на ефективне викорис-
тання персоналу [4].

Ю.М. Уткіна, І.В. Соломников під трудовим 
потенціалом розуміють наявні та перспективні 
можливості трудового колективу підприємства, 
які обумовлені раціональним поєднанням про-
фесійно-кваліфікаційної, психофізіологічної 
та особистісної складової трудового потенціалу 
підприємства, кількісно та якісно задовольняти 
потреби підприємства та найактивнішим чином 
реалізувати його цілі за наявності відповідного 
ресурсного забезпечення [7].

Як зазначає К.О. Компанійцева, трудовий по-
тенціал колективу підприємства не є величиною 
постійною. Навпаки, його кількісні та якісні 
характеристики постійно змінюються під дією 
не лише об’єктивних чинників (змін у речово-
му компоненті виробництва, у виробничих сто-
сунках), але й управлінських рішень. Саме тому 
оцінка трудового потенціалу підприємства – не-
обхідний етап стратегічного аналізу і управлін-
ня кадровою політикою та підприємством зага-
лом. Вона має на меті зіставити реальний зміст, 
якість, обсяги й інтенсивність робіт з їхніми по-
тенційно можливими параметрами [2].

На думку О.А. Харун, кількісно трудовий 
потенціал віддзеркалює можливості суспільства 
забезпечити роботою працездатне населення, 
а якісно – можливість повного використання 
отриманих за рахунок інвестицій у трудовий 
потенціал знань, умінь і професійних навичок. 
Недостатність кількісних оцінок та їхня низь-
ка ефективність під час здійснення управління 
трудовим потенціалом вимагають застосуван-
ня якісних показників. Абсолютні та відносні 
кількісні показники використовують для ви-
явлення симптомів і проблем, що мають якісні 
корені. Коефіцієнтна методика аналізу трудово-
го потенціалу дає змогу встановити рівні потен-
ціалу та запропонувати управлінські рішення 
щодо його подальшого розвитку [1].

О.В. Лазненко зазначає, що ефективна ді-
яльність підприємства та лідерські позиції се-
ред конкурентів та загалом розвиток підпри-
ємства тісно пов’язані з підвищенням рівня 
його потенціалу, який можна досягти за раху-
нок підвищення рівня складових потенціалу 
підприємства, зокрема трудового потенціалу. 

Результати оцінки рівня трудового потенціа-
лу є основою для розробки комплексу заходів, 
метою яких є підвищення ефективності управ-
ління трудовим потенціалом підприємства, 
узгодження інтересів кожного працівника з ці-
лями розвитку підприємства. Введення системи 
оцінювання дасть змогу ефективно впливати на 
поточний стан та тенденції розвитку підприєм-
ства, встановлювати розміри та напрями змін, 
виявляти більш вагомі фактори такого зростан-
ня, складати прогнози й плани подальшого вдо-
сконалення процесів відтворення, використан-
ня та управління трудовим потенціалом. Тому 
основною характеристикою трудового потенці-
алу в процесі такого оцінювання повинна бути 
його цінність для досягнення зазначених цілей, 
що може бути визначена за допомогою показни-
ків та методів [6].

Існує велика кількість методик оцінки тру-
дового потенціалу, проте науково-прикладні 
розробки є недосконалими у цій сфері, що не 
дає можливості встановити хоча б декілька 
альтернативних методик, які б стали основою 
для створення універсальної методики оцінки. 
Тому саме цей науковий напрям потребує осо-
бливої уваги під час дослідження та якомога 
скорішої розробки.

Узагальнюючи погляди вітчизняних науков-
ців, можна сказати про різноманітність підхо-
дів до визначення поняття «трудовий потен-
ціал», а також про відсутність спільної думки 
щодо цього визначення.

На нашу думку, кваліфіковані працівники 
забезпечують лише ефективне функціонування 
підприємства на базі рівня, який вже встанов-
лений в галузі. На сучасному етапі для того, 
щоб досягнути ефективного розвитку, недостат-
ньо орієнтуватись тільки на знання, які надані 
працівникам у вищих навчальних закладах, це 
не завжди дає підприємству настільки можли-
ве широке впровадження чогось нового. Необ-
хідно більше звертати увагу на практичний 
досвід та на особисті здібності працівників, до 
яких відносяться відповідальність, адаптова-
ність, мобільність, активність, ініціативність, 
інноваційність, розумові здібності працівника 
тощо. Людина, яка набула практичний досвід 
в різних сферах роботи, сформувала певні люд-
ські якості, здібності та вимоги до роботи, які 
слугуватимуть хорошим прикладом під час за-
провадження чогось нового у виробництво, що 
дасть можливість не лише функціонувати серед 
підприємств, які вже сформовані, але й забез-
печити прибутковість фірми.

В Україні нині використання трудового по-
тенціалу (професійні знання та навички, осо-
бистісні та демографічні характеристики, ді-
лові зв’язки) характеризується низькими 
показниками. Багато науковців говорять про 
необхідність вивчення трудових ресурсів, що 
дасть змогу визначити, яким прихованим по-
тенціалом володіють працівники, які навики 
необхідно розвивати у працівників, а які вдо-
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сконалювати, що буде забезпечувати надійний 
розцвіт компанії.

Сучасні підприємства потребують впрова-
дження та пристосування до нових методів 
та форм оцінки трудового потенціалу, а також 
до модернізованих прийомів та показників ана-
лізу трудових відносин, які будуть розроблені 
незалежними експертами у сфері праці і будуть 
не лише відображати та забезпечувати реаль-
ний стан, але й гарантувати розробку рекомен-
дацій та консультування з питань виробництва 
та управління персоналом підприємства, орга-
нізації праці, надання допомоги у практичній 
діяльності, спрямованої на зростання резуль-
тативності економічної та соціально-трудової 
діяльності організації, тому що без аргументо-
ваного дослідження всіх цих критеріїв немож-
ливо досягнути результативного застосування 
трудового потенціалу. Отже, актуально запро-
понувати метод діагностики оцінки трудового 
потенціалу, адже він дасть змогу визначити 
можливі шляхи вирішення поставленого за-
вдання та встановити, чи володіє підприємство 
необхідними матеріальними, часовими та фі-
нансовими ресурсами, а також технічною ква-
ліфікацією для вирішення проблеми.

Більшість науковців пропонує під час визна-
чення системи показників трудового потенціа-
лу працівників підприємства використовувати 
комплексний, динамічний та кількісний підходи.

За комплексного підходу повинні враховува-
тись особистісний, психофізіологічний аспекти 
трудового потенціалу.

Динамічний підхід передбачає здійснення ре-
троспективного аналізу минулих і сучасних тео-
ретичних і практичних досліджень, використан-
ня науково-дослідної літератури з цієї проблеми 
та виконання перспективного аналізу (прогноз).

Застосування кількісного підходу передба-
чає можливість переходу від якісних оцінок до 
кількісних за допомогою математичних і ста-
тистичних методів.

Кількісна оцінка заснована на показниках 
чисельності промислово-виробничого персона-
лу і персоналу непромислових підрозділів, ві-
ковому та кваліфікаційному складі персоналу, 
структурі персоналу, показниках руху робочої 
сили, кількості робочого часу, можливого до 
відпрацювання за нормального рівня інтенсив-
ності праці та показниках ефективності праці. 
Отже, оцінюючи трудовий потенціал підпри-
ємства, можна визначити величину кількісної 
складової, проте із позиції вимог сьогоднішньо-
го дня цього недостатньо. Тому в умовах інно-
ваційного розвитку основний акцент робиться 
на якісному складі, який представлений фізі-
ологічною, соціально-психологічною, квалі-
фікаційною, інтелектуальною, інноваційною 
та культурно-моральною складовими.

Існує велика кількість чинників, які спри-
яють формуванню трудового потенціалу. Дея-
кі з них впливають опосередковано, інші пря-
мо впливають на суб’єкти господарювання. 

Трудовий потенціал формується на базі таких 
чинників, як освіта, що включає в себе серед-
ню та професійну освіту, професійну орієнта-
цію, професійну підготовку та перепідготовку 
кадрів, розвиток працівників на виробництві 
тощо. Тому що саме така детермінанта обумов-
лює якість і можливості трудового потенціалу 
на будь-якому рівні.

Оцінку трудового потенціалу службовців 
і фахівців промислового підприємства потрібно 
здійснювати за коефіцієнтною методикою, яка 
включає в себе такі показники: коефіцієнт ста-
ну здоров’я, коефіцієнт фізичної працездатнос-
ті, коефіцієнт кваліфікації робітників, коефіці-
єнт оперативності виконання робіт, коефіцієнт 
конфліктності, коефіцієнт освіченості, коефіці-
єнт фахового досвіду, коефіцієнт підвищення 
кваліфікації, коефіцієнт раціоналізаторської 
активності.

Підвищення ефективності діяльності під-
приємства є кінцевим результатом інноваційної 
діяльності, адже визначається коефіцієнт но-
ваторства. Він характеризує результативність 
інноваційної діяльності керівника в результаті 
впровадження нових і вдосконалених методів 
роботи, впровадження технологій і винаходів.

І.Г. Корнієнко вважає, що доцільно внести 
до поняття трудового потенціалу низку уточ-
нень, що дасть змогу здійснювати його реальну 
оцінку:

1) за кількісною ознакою, а саме чисель-
ність фізичних осіб у межах даної економічної 
території, яка на момент обліку відноситься до 
робочої сили;

2) за якісною ознакою, а саме соціально-
економічні характеристики робочої сили: ква-
ліфікація, спеціалізація, сімейний стан, рівень 
освіти, спеціальність тощо.

Якість трудового потенціалу промислового 
підприємства є підсумковим показником осо-
бистого фактору виробництва, пов’язаним тіль-
ки зі здатністю і схильністю менеджера до пра-
ці, станом здоров’я, тобто всім тим, що відбиває 
фізичний і психологічний потенціал; з обсягом 
загальних і спеціальних знань, трудових нави-
чок і вмінь, що визначають здатність до праці 
певної кваліфікації.

Система якості трудового потенціалу як склад-
на та багаторівнева системна характеристика 
включає в себе такі підсистеми: натурально-нор-
мативні, організаційно-економічні та соціальні.

Натурально-нормативна підсистема через 
свої демографічні, соціально-культурні та про-
фесійно-освітні компоненти відображає харак-
теристики, притаманні об’єкту дослідження.

Організаційно-економічна підсистема за до-
помогою споживчої та вартісної компонент ві-
дображає якісні характеристики з позиції їх 
можливого використання.

Соціальна підсистема через мотиваційну 
та гуманістичну компоненти відображає якісні 
трансформації в системі виробничих відносин 
та продуктивних сил.
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Методи, що використовуються в процесі 
оцінки сукупного трудового потенціалу підпри-
ємства включають низку показників, що дають 
змогу охарактеризувати якісний і кількісний 
стан потенціалу працівників. Для характеристи-
ки сукупного трудового потенціалу за кількіс-
ною ознакою використовуються такі показники:

– чисельність промислово-виробничого пер-
соналу і персоналу непромислових підрозділів;

– кількість робочого часу, необхідного для 
виробітку за нормального рівня інтенсивності 
праці (межі можливої участі працівника в праці).

Чисельність промислово-виробничого пер-
соналу (ЧППП) є одним з найважливіших по-
казників, що характеризують виробничі мож-
ливості підприємства. Чим більше чисельність, 
тим за інших рівних умов більше обсяг виро-
бленої продукції. Такий шлях збільшення об-
сягу виробництва класифікується як екстенсив-
ний. Проте показник чисельності працівників 
за видами діяльності (зайняті основною діяль-
ністю, зайняті в невиробничих підрозділах під-
приємства тощо) та за категоріями промислово-
виробничого персоналу недостатній для повної 
характеристики трудового потенціалу, особливо 
для цілей управління кадрами в умовах ринко-
вої економіки [3].

Однак, незважаючи на велику кількість на-
укових доробок з цієї проблематики, не всі ві-
тчизняні підприємства приділяють достатньої 
уваги питанням дослідження трудового потенці-
алу, що негативно відбивається на економічних 
результатах їхньої діяльності. Розвиток трудо-
вого потенціалу є багатогранним процесом, що 
характеризується впливом багатьох чинників, 
його узагальнено за даними [8].

Велике значення для забезпечення ефек-
тивності діяльності підприємств мають такі 
чинники:

– соціально-економічні;
– демографічні;
– соціально-психологічні;
– еколого-географічні;
– інформаційно-комунікативні;
– техніко-організаційні;
– галузеві.
Провідна роль серед них належить соціаль-

но-економічним чинникам, таким як харак-
тер відносин власності; специфіка трудових 
відносин; система освіти й механізм підготов-
ки та перепідготовки кадрів; інвестиційна ак-
тивність у регіонах; динаміка темпу інфляції; 
особливості фінансово-кредитної та податкової 
політики; законодавча база у сфері праці; осо-
бливості виробничо-господарського механізму.

Кількісно трудовий потенціал визначаєть-
ся демографічними чинниками (статевовіковим 
складом, показниками природного приросту, 
стану здоров’я, міграційної рухомості). Демогра-
фічні чинники надають кількісні та якісні ха-
рактеристики трудового потенціалу, визначають 
його фізичну, інтелектуальну й соціально-еко-
номічну складові загалом та за різними вікови-

ми групами. За допомогою кількісних чинни-
ків визначають демографічну ситуацію в країні 
та у регіонах. Водночас вікова структура насе-
лення уможливлює визначення економічного 
навантаження працездатної частини населення, 
впливає на його мобільність, рівень суспільної 
продуктивності праці, освітню та професійно-
кваліфікаційну структуру тощо. Важливу роль 
також відіграють міграційні процеси.

Соціально-психологічні чинники є ключови-
ми під час формування якісних характеристик 
трудового потенціалу та його ефективного ви-
користання. Вони визначають ставлення пра-
цівників до трудової діяльності, соціально-пси-
хологічний клімат у колективі, задоволеність 
працею тощо.

Еколого-географічні чинники характеризу-
ють кліматичні особливості країни, її природні 
ресурси (зокрема, природну родючість ґрунтів), 
ступінь освоєння території тощо.

Інформаційно-комунікативні чинники спри-
яють швидкому й ефективному виконанню 
управлінських рішень, підвищенню гнучкості 
реакції, тобто можливості оперативно визна-
чати раціональні шляхи вирішення проблем, 
зокрема на перспективу. Від уміння керуючих 
працівників сприймати із зовнішнього середо-
вища потрібні інформаційні сигнали, обробляти 
їх і генерувати конкурентоспроможне управлін-
ське рішення безпосередньо залежить вартісна 
оцінка трудового потенціалу персоналу.

Техніко-організаційні чинники впливають 
на структуру та форми зайнятості, продуктив-
ність праці та її організацію, розвиток горизон-
тальних комунікацій у процесі нововведень, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку 
трудового потенціалу. До цієї групи чинників 
належать умови праці, що склалися на підпри-
ємстві, система управління персоналом, яка ха-
рактеризує забезпеченість підприємства кадра-
ми, адаптацію та подальший його розвиток.

Галузеві чинники встановлюють зовнішні 
умови діяльності підприємства і переважно ха-
рактеризують галузь з погляду її специфіки, 
темпів розвитку, фондоозброєності праці. На 
розвиток трудового потенціалу впливають се-
редньогалузева заробітна плата, система пільг, 
що надаються за роботу в тій чи іншій галузі, а 
також її престиж і галузева мобільність.

В узагальненому вигляді ключові чинники, 
під впливом яких відбувається розвиток трудо-
вого потенціалу, представлені в джерелі [8].

Назвемо чинники, що впливають на трудо-
вий потенціал.

Позитивні:
– розвинена система освіти з гарною підго-

товкою технічних спеціальностей;
– наявність невикористаних трудових ре-

сурсів;
– високий природно-ресурсний потенціал;
– зростання ролі освіти як фактору еконо-

мічного зростання;
– інвестиційна привабливість регіонів;
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– людський потенціал розвитку;
– відносно висока ціна робочої сили.
Негативні:
– високий рівень смертності чоловіків пра-

цездатного віку;
– різка диференціація доходів населення;
– висока частка тіньової економіки та не-

формальної зайнятості;
– низький рівень соціальної захищеності;
– високий рівень імміграції, слабка керова-

ність міграційними процесами;
– низький природний приріст населення;
– старіння нації.
Висновки. Трудовий потенціал є водночас 

основою та джерелом формування ринкових пе-
реваг та обов’язковою передумовою конкурен-
тоспроможності вітчизняної економіки. Однак 
останнім часом загострилась і зросла проблема 
забезпечення ринку праці висококваліфіко-
ваною робочою силою, з’являються негативні 
тенденції до зниження потужності трудового 
потенціалу, звужується демографічна база його 
відтворення, а також практично не скорочуєть-
ся невідповідність ринковим потребам у робо-
чій силі. Саме тому з’являється необхідність 
у комплексному визначенні чинників, які при-
водять до зміни кількісних та якісних характе-
ристик трудового потенціалу у багатогранному 
процесі його розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості формування трудового 

потенціалу. Досліджено соціально-економічні чинники фор-
мування трудового потенціалу. Звернено увагу на тенденції 
формування трудового потенціалу. Відзначено найважливішу 
особливість сфери зайнятості на селі, а саме сезонність сіль-
ськогосподарських робіт. Визначено особливості сільського 
трудового потенціалу.

Ключові слова: трудовий потенціал, сільський трудовий 
потенціал, населення, сезонність, формування, використання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности формирования тру-

дового потенциала. Исследованы социально-экономические 
факторы формирования трудового потенциала. Обращено 
внимание на тенденции формирования трудового потенциала. 
Отмечена важнейшая особенность сферы занятости на селе, 
а именно сезонность сельскохозяйственных работ. Определе-
ны особенности сельского трудового потенциала.

Ключевые слова: трудовой потенциал, сельский трудо-
вой потенциал, население, сезонность, формирование, ис-
пользование.

ANNOTATION
The article considers the peculiarities of the formation of labor 

potential. The socio-economic factors of labor potential formation 
are investigated. The attention is paid to the tendencies of the for-
mation of labor potential. The most important feature of the sphere 
of employment in the countryside was noted, namely, seasonality 
of agricultural work. The features of rural labor potential were de-
termined.

Key words: labor potential, rural labor potential, population, 
seasonality, formation, use.

Постановка проблеми. Трудовий потенціал 
є невід’ємною частиною суспільного виробни-
цтва. Як специфічна характеристика населення 
він впливає на співвідношення екстенсивного 
й інтенсивного способів економічного зростан-
ня, рівень зайнятості, розподіл зайнятих за ви-
дами економічної діяльності. Будучи важливою 
складовою економічного потенціалу, зростання 
і нарощування трудового потенціалу має важли-
вий вплив на ріст виробництва. Водночас стан 
трудового потенціалу, його формування і раціо-
нальне використання залежать від різних чин-
ників (факторів) або умов його відтворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок в дослідження проблем фор-
мування, використання трудового потенціалу 
і його складових зробили і роблять такі відо-
мі вчені як, зокрема, О. Бугуцький, Д. Богиня, 
М. Голдін, М. Долішній, В. Дієсперов, В. Злуп-
ко, О. Котляр, В. Костаков, Г. Купалова, В. Ли-

шиленко, Е. Лібанова, І. Лукінов, В. Онікієн-
ко, Б. Попов, П. Саблук, М. Скаржинський, 
К. Якуба. Проте останнім часом зменшується 
кількість вчених, які глибоко вивчають проце-
си формування і використання трудового потен-
ціалу, а також скорочується кількість публіка-
цій, що висвітлюють сучасний стан та проблеми 
використання трудового потенціалу. До цього 
часу не існує єдиної думки щодо визначення 
сутності трудового потенціалу та факторів його 
формування і використання.

В праці О. Бугуцького, Г. Купалової, М. Орла-
того фактори, пов’язані з відтворенням трудово-
го потенціалу, а отже, його формуванням і ви-
користанням, поділяються на дві групи, а саме 
організаційні та соціальні [1, с. 147]. До першої 
групи автори відносять відновлення поколінь 
працівників за рахунок поповнення чисельності 
їх контингентів; визначення рівня забезпечення 
господарств трудовим потенціалом; визначення 
статевого і вікового складу працівників аграр-
них підприємств; формування здатності до пра-
ці і постійне підвищення ділової кваліфікації; 
створення умов для ефективного використання 
трудового потенціалу; пом’якшення сезонності 
праці на селі; відповідність рівня оплати праці 
розміру трудових вкладень.

Соціальна група факторів, на думку авто-
рів, включає забезпечення населення житлом, 
комунальними послугами, впорядкованими до-
рогами, медичним обслуговуванням, закладами 
освіти, культури, фізичного виховання, торгів-
лі, громадського харчування і зв’язку.

М. Пітюлич, М. Бібен, В. Мікловда у своїй 
праці відзначають, що ефективність використан-
ня трудового потенціалу опосередковується рин-
ковими відносинами з обов’язковим врахуван-
ням стану суспільно-політичного життя, рівня 
свідомості, культури, професійної підготовки, 
національної специфіки, інтересів, традицій, що 
склалися в сфері трудових відносин [2, с. 15].

До факторів зростання трудового потенці-
алу М. Ким відносить природний приріст на-
селення, особливо працездатного; покращення 
стану здоров’я, фізичного стану, морального 
стану суспільства, які підсилюють дієздатність 
робочої сили; ріст культурно-технічного рівня 
населення, особливо освітнього і кваліфікацій-
ного; обставини, що збільшують сукупний фонд ек
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робочого часу. При цьому автор вважає, що 
фактором зміни величини трудового потенціа-
лу виступає міграція працездатного населення, 
точніше сальдо міграційних потоків [3, с. 39].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Для досягнення мети планування 
та раціонального розвитку сільського трудово-
го потенціалу автор має розглянути особливості 
його формування, а саме дослідити, визначити 
та згрупувати соціально-економічні чинники 
формування трудового потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
процес формування і використання трудового 
потенціалу великий вплив мають зміни соціаль-
но-демографічних основ формування чисельності 
населення і його статевовікової структури, освіт-
ньо-професійного складу і національного складу 
населення (склад, режими відтворення населен-
ня, спрямованість та інтенсивність міграційних 
процесів, щільність його розміщення й концен-
трації, рівень урбанізації, створення умов по-
вного залучення до праці всіх верств населення 
шляхом роботи з неповним робочим днем, по-
кращення медичного обслуговування жінок і ді-
тей, матеріальне стимулювання народжуваності, 
заборона праці жінок в низці професій).

Природною основою трудового потенціалу 
суспільства, регіону, території, галузі є еконо-
мічно активне працездатне населення. Між його 
кількісно-якісними параметрами і масштабами 
виробництва існують прямі й зворотні зв’язки. 
Зростання виробництва швидшими темпами 
по відношенню до зростання чисельності насе-
лення є умовою відтворення і якісного вдоско-
налення трудового потенціалу, а рівень і пер-
спективи розвитку техніко-економічних основ 
виробництва впливають на якісні параметри 
і напрям розвитку трудового потенціалу. Крім 
того, є певні вимоги до працівників, яких вима-
гають умови праці, а саме рівень їх підготовки, 
інтелектуального розвитку, техніко-технологіч-
ні умови виробництва, що впливають на якісну 
структуру трудового потенціалу, сприяючи її 
вдосконаленню або деградації.

Динаміка показників чисельності і складу 
населення впливає на ефективність суспільного 
виробництва через показники економічної ак-
тивності, тобто ступінь участі його працездат-
ної частини в суспільному виробництві. Межі 
економічної активності визначаються статево-
віковою структурою населення, що впливає на 
чисельність населення в працездатному віці, 
станом здоров’я і добробутом людей за його 
можливостями і умовами зайнятості. Будь-які 
зміни у статевовіковій структурі працездатно-
го населення внаслідок зміни тенденцій демо-
графічного розвитку не можуть не позначатися 
на темпах зростання суспільного виробництва 
(особливо за переважання екстенсивного типу 
економічного зростання).

Динаміка структури населення в послідовнос-
ті вікових інтервалів за їх питомою вагою в чи-
сельності економічно активного населення, од-

нозначно відбиваючись на послідовності вікових 
інтервалах чисельності зайнятих і їх виробничій 
активності, впливає на співвідношення двох ти-
пів економічного розвитку через продуктивність 
праці. Залежно від зміни у віковій структурі за-
йнятих демографічний фактор може виступати 
фактором зростання або зниження продуктив-
ності суспільної праці. У разі кризових тенден-
цій демографічного розвитку амортизатором їх 
негативного впливу на найважливіші параметри 
суспільного виробництва може і повинно стати 
зростання продуктивності праці на основі онов-
лення техніки і технології виробництва і відпо-
відного зростання освітньо-професійних харак-
теристик працездатного населення.

На жаль, нині в Україні негативні тенденції 
природного відтворення і розвитку матеріаль-
но-технічної складової економічного потенціалу 
не найкращим чином впливають на відтворен-
ня трудового потенціалу, його кількісні і якісні 
характеристики та кінцеві результати суспіль-
ного виробництва. Негативний вплив тенденцій 
природної динаміки населення на кількісні па-
раметри трудового потенціалу характерний для 
більшості регіонів країни.

На формування трудового потенціалу зна-
чний вплив мають також медично-біологіч-
ні умови, що визначають природно-біологічні 
якості його носіїв: стан здоров’я і психофізіо-
логічну придатність до праці, їх відповідність 
вимогам виробництва. Здоров’я в широкому 
розумінні як фізіологічному, так і в психічно-
му, духовному стані людини забезпечує опти-
мальний рівень функціонування організму. 
Психофізіологічна здатність до праці обумов-
люється санітарно-гігієнічними умовами пра-
ці, раціональним режимом праці і відпочинку, 
рівнем побутового обслуговування на виробни-
цтві. Перспективи науково-технічного прогресу 
в Україні надалі будуть чинити суперечливий 
вплив на людину, породжуючи неоднозначні 
тенденції в стані її здоров’я: з одного боку, вдо-
сконалюючи умови праці, з іншого боку, збіль-
шуючи напруженість, психічні навантаження, 
стресові ситуації.

Науково-технічний рівень сучасного вироб-
ництва й інформаційна революція висувають 
підвищені вимоги до психофізичного стану 
працівника, його реакції, зібраності, зосеред-
женості, уважності, відповідальності тощо. Ці 
нові вимоги сучасного виробництва до людини 
вступають інколи в суперечність з природними 
можливостями працівників. Виникають істотні 
втрати трудового потенціалу внаслідок зростан-
ня захворюваності, інвалідності і смертності.

Нині значно зростає вплив екологічних 
умов (збереження чистоти повітряного і вод-
ного басейнів, зниження рівня захворювань, 
пов’язаних з екологією, зниження рівня забруд-
неності навколишнього середовища, раціональ-
не планування розміщення виробничих комп-
лексів і житлових масивів, оптимальна густота 
населення і поселенської мережі) на режим від-



63Приазовський економічний вісник

творення і якість населення. Стан і зміна на-
вколишнього середовища, будучи пов’язаними 
з результатами трудової діяльності і побутом, 
активно впливають на стан здоров’я і генетичні 
властивості людини, природно-біологічні якості 
і можливості розвитку населення. Вже сьогодні 
суспільство несе великі втрати трудового потен-
ціалу і національного прибутку, оскільки стан 
екології зайнятості недостатньо враховується 
в господарській практиці.

Під час формування і розвитку трудового по-
тенціалу будь-якого структурного рівня ведуча 
роль належить соціально-економічним чинни-
кам таким як:

– характер відносин власності, що визна-
чає умови зайнятості, її рівень та використан-
ня праці різних статевовікових груп населення, 
форми зайнятості, співвідношення рівнів за-
йнятості і безробіття, галузеву структуру; спе-
цифіка трудових відносин, яка відображає умо-
ви найму, рівень організації праці та її оплати, 
форми морального та матеріального стимулю-
вання; система освіти та механізм підготовки 
і перепідготовки, що впливає істотним чином 
на якість і віддачу трудового потенціалу;

– розподільні відносини, що визначають 
умови відтворення населення, рівень життя лю-
дей, можливості повноцінного харчування, лі-
кування і відпочинку, професійного становлен-
ня, отримання освіти, житлово-побутові умови;

– особливості виробничо-господарського ме-
ханізму та психологічний клімат, який також 
має вагомий вплив на формування і викорис-
тання трудового потенціалу; він виражається 
через характер і зміст праці, рівень комплексної 
механізації і автоматизації виробництва, рівень 
організації праці, технічну озброєність праці 
і забезпеченість робочого місця; на жаль, нині 
багато керівників сільськогосподарських під-
приємств ігнорують позитивну дію цього фак-
тору, що призводить до зменшення зайнятих 
в сільському господарстві; зокрема, мало уваги 
приділяється профорієнтаційній роботі з молод-
дю, як результат, після навчання у містах мало 
хто повертається в сільську місцевість, а отже, 
і в сільське господарство.

Крім факторів загального характеру, на 
кількісно-якісні параметри трудового потенціа-
лу впливають конкретні умови господарювання 
різних територіальних суб’єктів.

Йдеться про природно-географічні умови 
(кліматичні особливості, наявність і розробка 
природних ресурсів, природна родючість ґрун-
тів, рівень освоєння території тощо).

До вищезгаданих чинників також можна 
віднести розвиток соціальної інфраструктури. 
За ступенем впливу на формування і розвиток 
міських і сільських населених пунктів, як місь-
кої, так і сільської території загалом, соціаль-
не середовище відіграє важливу роль. Зокрема, 
від соціальних умов залежать розвиток та ефек-
тивність сільськогосподарського виробництва 
та відродження села взагалі. Проте слід зазна-

чити, що зараз більшість сільських поселень не 
в змозі надати селянам необхідний асортимент 
соціальних послуг. Через відсутність значної 
кількості об’єктів соціальної сфери на селі пе-
реважна частина сільських жителів змушена 
одержувати їх за межами постійного проживан-
ня. Тому доступність їх для кожного сільсько-
го жителя є одним із визначальних показників 
соціальної характеристики населених пунктів 
та сільських територій. На цей показник впли-
вають густота і людність населених пунктів, 
житлові умови, рівень забезпеченості об’єктами 
соціальної інфраструктури (дитячими дошкіль-
ними закладами, закладами охорони здоров’я, 
відпочинку, дозвілля), їх потужність, розвиток 
торгівлі, громадського харчування, транспорт-
ної та телефонної мережі тощо.

На жаль, нині соціальний розвиток села пе-
реживає не найкращі часи, що породжує низку 
досить складних проблем, внаслідок чого досить 
низьким залишається благоустрій сіл: постачан-
ня води, газифікація, телефонізація, забезпечен-
ня каналізаційними комунікаціями тощо. Як 
результат, погіршення умов праці та життєво-
го рівня спричиняють зростання захворювання 
та смертність сільського населення. Із сільської 
місцевості мігрує населення, переважно населен-
ня працездатного віку. Відбувається активний 
процес скорочення сільського населення. Відпо-
відно, це негативно впливає на процес форму-
вання і використання трудового потенціалу.

Таким чином, на трудовий потенціал, тен-
денції його відтворення, масштаби, якість і ре-
зультативність використання впливають багато 
чинників. Для зручності аналізу їх можна звес-
ти в такі укрупнені групи: 1) соціально-демогра-
фічні; 2) медично-біологічні; 3) соціально-еко-
номічні; 4) природно-географічні; 5) екологічні 
умови; 6) розвиток соціальної інфраструктури. 
Вплив цих макрочинників здійснюється через 
основні сфери життєдіяльності людини, а саме 
трудову, економічну і соціальну.

Політичні, етичні й екологічні умови форму-
вання здатності населення до праці впливають на 
трудовий потенціал через певні суспільні форми 
буття, а саме відносини власності, спосіб життя, 
стан навколишнього середовища, інститут осві-
ти. Йдеться про багатосторонній вплив на кожну 
людину різних чинників. Їх вплив працівник ви-
пробовує практично безперервно на всіх етапах 
становлення і розвитку, а саме в сім’ї, учбових 
закладах, трудовому колективі тощо.

Для дії всіх перерахованих чинників харак-
терні взаємозв’язок і соціальна спрямованість. 
На демографічний накладається комплекс ге-
нетичних, медично-біологічних, техніко-тех-
нологічних, соціально-економічних чинників; 
на соціально-економічний – вплив демографіч-
ного, еколого-географічного; на екологічний – 
техніко-технологічного і соціально-економіч-
ного. Крім того, на кожний чинник, а також 
їх сукупність впливає сукупність суспільних 
відносин.
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Якщо розглядати сільський трудовий по-
тенціал, то на його сучасний стан, формуван-
ня і використання також важливий вплив має 
специфіка розвитку та формування сільської 
території, природа соціально-економічних рис 
села, зокрема специфіка зайнятості сільсько-
го населення. Специфічність і місце сільської 
місцевості в суспільній структурі полягають 
в тому, що сільська сфера історично сформува-
лася переважно як аграрна. Специфіка зайня-
тості в сільській сфері порівняно з міською ви-
ражається в таких положеннях:

– переважання сільського господарства, 
відповідно, домінуючою сферою зайнятості на 
селі є сільськогосподарське виробництво, де 
в окремих регіонах частка працівників у ньому 
досягає 80%;

– сезонність сільськогосподарських робіт; 
саме сезонність за сформованої на селі виробни-
чій структурі створює тимчасові значні резерви 
праці, однак у визначені періоди з’являється 
потреба в додатковій робочій силі на деяких ви-
дах робіт, переважно ручних;

– більш низький рівень розвитку в ній ви-
робничих і невиробничих галузей;

– різне співвідношення виробничих і неви-
робничих галузей;

– якісні характеристики сфер прикладання 
праці на селі, яких, на жаль, недостатньо, про 
що свідчать низькі показники продуктивнос-
ті та ефективності, фондо-, енерго- й електро-
озброєності праці; особливо згадані показники 
найнижчі саме у сільському господарстві;

– більш вузький набір фахів, за котрими мо-
жуть бути використані працівники, крім того, 
в сільській місцевості вужче коло посад і фахів 
усередині підприємств і обмежене число самих 
підприємств і організацій, сільські працівники 
не мають достатніх можливостей для перериван-
ня праці взагалі і з метою службового росту, від-
повідно, тут недостатні, а навіть можна сказати, 
відсутні умови для виробничого росту;

– умови праці і життя сімей тісно пов’язані, 
як правило, з одним господарством і з результа-
тами його діяльності, рівнем його економічного 
розвитку, що значно зменшує можливості ма-
неврування сільського трудового потенціалу;

– за нинішньої структури видів праці в сіль-
ському господарстві гостро постає проблема ви-
користання жіночої праці на селі, тому що на 
багатьох сільськогосподарських роботах, зокре-
ма механізованих, умови праці несприятливі 
для жінок;

– недостатньо розвинута соціальна інфра-
структура, яка, на нашу думку, має досить ва-
гомий вплив на закріплення тут працівників, їх 
здатність до праці.

Відповідно, в сільській сфері формується 
специфічна професійно-кваліфікаційна, со-

ціально-економічна і демографічна структура 
працівників. До цього можна додати, що од-
ними з основних чинників, котрі впливають 
на використання сільських трудових ресурсів, 
нині є обмеженість видів діяльності на селі і не-
задоволеність працівників тими видами праці, 
що село їм може дати, а також недостатня увага 
держави в забезпеченні нормальних соціальних 
умов життя і праці сільських жителів.

Висновки. Визнання похідного характеру па-
раметрів трудового потенціалу і стан його ви-
користання на всіх рівнях від сукупності ма-
теріально-технічних, соціально-економічних, 
демографічних і природно-біологічних чинників 
принципово важливе. Виявлення механізму їх 
взаємовпливу показує необхідність і напрями 
вдосконалення форм і методів регулювання від-
творювальних зв’язків трудового потенціалу, 
впровадження обґрунтованих заходів щодо за-
безпечення його ефективного використання на 
рівні окремих територій і суспільства загалом, 
оскільки поліпшення використання трудового 
потенціалу можна вважати основним джерелом 
соціально-економічного зростання. Звідси ви-
пливає очевидне значення постійного вивчення 
й аналізу основних чинників, які впливають на 
процеси формування, використання, відтворення 
сільського трудового потенціалу, його професійну 
структуру і кваліфікацію, рівень загальної і спе-
ціальної підготовки та рівень ефективності праці, 
вносити пропозиції, адекватні реформам та рин-
ковим відносинам, щодо згаданих процесів.

У розв’язанні цих проблем необхідний сис-
темний підхід, який би передбачав дослідження 
проблем ефективності праці в тісному поєднан-
ні з розвитком виробництва, вдосконаленням 
суспільних відносин та змінами в системі гос-
подарювання й управління.

Під час вивчення саме сільського трудового 
потенціалу завжди потрібно враховувати його 
специфіку, не можна процес його формування 
і використання пускати на самоплив. Ці проце-
си повинні мати підтримку як на державному, 
так і на територіальному рівнях. Крім того, для 
характеристики та оцінки сільського трудово-
го потенціалу необхідна своя, особлива система 
показників, яка б давала змогу виявляти його 
потенціальні можливості.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR MANAGING THE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано концептуальний підхід до управ-

ління забезпеченням розвитку промислового підприємства. 
Основу розробленої концепції складають дивергентно-кон-
вергентний та ситуаційний підходи, які створюють механізм 
управління. Як складові елементи механізму управління за-
пропоновані відповідні методи та моделі, що обумовлюють 
підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку 
промислового підприємства. У роботі наведено авторську ін-
фологічну схему концепції управління забезпеченням розвитку 
промислового підприємства.

Ключові слова: концепція, модель, цілі, забезпечення, 
розвиток, підприємство, ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье предложен концептуальный подход к управлению 

обеспечением развития промышленного предприятия. Основу 
разработанной концепции составляют дивергентно-конвер-
гентный и ситуационный подходы, которые создают механизм 
управления. Как составляющие элементы механизма управ-
ления предложены соответствующие методы и модели, обу-
словливающие повышение эффективности управления обе-
спечением развития промышленного предприятия. В работе 
приведена авторская инфологическая схема концепции управ-
ления обеспечением развития промышленного предприятия.

Ключевые слова: концепция, модель, цели, обеспечение, 
развитие, предприятие, ресурсы.

ANNOTATION
The article proposes a conceptual approach to the manage-

ment of the development of the industrial enterprise, the basis of 
which is the divergent-convergent approach and situational, which 
create a management mechanism; the constituent elements are 
the corresponding methods and models, which determine the in-
crease of the management effectiveness of the development of 
the industrial enterprise. The author’s information-logical scheme 
of the concept of management of development of industrial enter-
prise development is presented in the work.

Key words: concept, model, goals, provision, development, 
enterprise, resources.

Постановка проблеми. Розробка концепту-
альних положень управління забезпеченням 
розвитку промислових підприємств необхідна 
з системної точки зору, адже тільки за умови 
існування єдиного взаємозв’язаного механізму 
управління може бути здійснено досягнення 
стратегічних цілей розвитку. Погоджуючись 
з думкою, що наведено в роботі [1], відзначимо, 
що підприємства як економічні суб’єкти госпо-
дарювання мають в повному обсязі використову-
вати власні ресурси та мобілізувати прогресивні 
ресурси, які в кінцевому результаті забезпечать 
досягнення ефекту економічного, соціального, 

екологічного, інноваційного. Мати достатні ре-
сурси для підприємства означає мати у своєму 
розпорядженні необхідні можливості і певні 
умови для свого розвитку й нормального функ-
ціонування відповідно до поставлених цілей [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перш ніж перейдемо до процесу розроблення 
концепції, її складових елементів, проведемо 
аналіз наявних підходів до управління забезпе-
ченням розвитку промислових підприємств, а 
з урахуванням визначених переваг та обмежень 
у використанні запропонуємо авторський кон-
цептуальний підхід.

Так, робота І.Г. Сокиринської [2] присвячена 
питанням вдосконалення форм і методів форму-
вання й управління фінансовим забезпеченням 
підприємства. В роботі теоретично обґрунтовано 
необхідність і доцільність застосування еконо-
мічної діагностики в процесі управління підпри-
ємством, а також запропоновано методологію її 
здійснення на прикладі створення моделі еко-
номічної діагностики фінансового забезпечен-
ня підприємства [2]. Розроблено оригінальну 
логіко-класифікаційну модель діагностики фі-
нансового забезпечення підприємства, яка дає 
змогу досить точно діагностувати структуру як 
капітального, так і поточного фінансування на 
підприємстві і виявляти «вузькі місця» у фі-
нансово-господарській діяльності підприємства. 
За кожним з виділених критеріїв є можливість 
отримання досить повної характеристики ситуа-
ції щодо того напряму, який діагностується.

Автором доведено, що застосування запро-
понованої методики економічної діагностики 
на базі логіко-класифікаційної моделі сприяє 
підвищенню якості управлінських рішень, що 
приймаються в економічній діяльності під-
приємства. На підставі проведених досліджень 
І.Г. Сокиринською вирішено наукове завдання 
щодо обґрунтування економічної діагностики 
як самостійного елементу процесу управління 
та розроблення методології її здійснення на 
основі створення моделі економічної діагности-
ки фінансового забезпечення підприємства [2].

Перевагами використання цього підходу 
є можливість оперативно отримувати та в най-
коротші терміни обробляти інформацію щодо 
фінансового стану підприємства, ліквідовувати ек
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причини та наслідки дисбалансів у фінансовому 
забезпеченні підприємства. Проте, незважаючи 
на суттєві переваги у використанні цього під-
ходу, його не можна вважати універсальним 
інструментом управління забезпечення підпри-
ємства в процесі розвитку, лише доповнюючим.

В дослідженні [3] К.С. Жадько розглянуті пи-
тання організації і вдосконалення інформаційно-
го забезпечення управління підприємств. Авто-
ром визначено дихотомію і склад інформаційної 
структури управління, експертним шляхом вста-
новлено в ній частку системи обліку і аудиту. 
К.С. Жадько пропонує доповнити фази розвитку 
інформаційного обміну в соціально-економічних 
системах, а саме комп’ютерну фазу деталізува-
ти на мережеву та комунікаційну. Досліджені 
і практично обґрунтовані етапи життєвого циклу 
впровадження та супроводження інформаційних 
систем. Проаналізовано перспективу побудови 
відкритих економічних інформаційних систем, 
їх наповнення. З метою забезпечення інтересів 
управлінського апарату підприємства пропону-
ється використовувати оціночну модель вибору 
програмного забезпечення [3].

Перевагами використання цього підходу 
є те, що результати проведеного дослідження 
з урахуванням досягнутого ними рівня новизни 
вирішують наукове завдання з організації і ме-
тодики інформаційного забезпечення управлін-
ня підприємствами. Проте суттєвим обмежен-
ням у використанні цього підходу є складність 
в розробці такого програмного забезпечення, 
характеристики якого відповідали б функціо-
налу, що запропоновано в дослідженні [3].

Т.В. Малаєвою в роботі [4] удосконалено 
аналітичне забезпечення стратегічного управ-
ління машинобудівних підприємств, а саме 
удосконалено аналітичні прийоми оцінки кон-
курентоспроможного потенціалу та конкурен-
тоспроможності підприємства, які базуються 
на положеннях векторної алгебри, а також да-
ють можливість, по-перше, врахувати реальні 
досягнення підприємств-конкурентів, що дає 
змогу уникнути суб’єктивізму в судженнях 
та об’єктивно оцінити рейтинг підприємств; 
по-друге, сформувати динамічну рейтингову 
систему, що характеризує місце кожного під-
приємства в конкурентній боротьбі, а також 
оцінити стабільність становища конкурентів 
у визначеній зоні. Обґрунтовано доцільність 
застосування елементів методики дисперсій-
ного аналізу з метою визначення меж етапів 
життєвого циклу підприємства. Запропоновано 
підхід, в основу якого покладено порівняння 
статистичних показників, що характеризують 
періоди функціонування підприємства на різ-
них етапах життєвого циклу, спрямований на 
обґрунтування найбільш ефективної стратегії 
підприємства на ринку [4].

Перевагами використання цього підходу 
є можливість проведення обґрунтованої оцін-
ки потенціалу підприємства в конкурентному 
середовищі, визначення сильних та слабких 

напрямів діяльності тощо. Проте використан-
ня цього підходу більш орієнтовано на аналіз 
та оцінку зовнішніх факторів конкурентоспро-
можності підприємства без врахування управ-
лінських аспектів внутрішнього середовища.

В дослідженні [5] Я.О. Дрожжина та Н.В. Ва-
щенко зробили висновок про те, що більшість 
підприємств України потребує впровадження 
ефективної системи контролінгу як засобу за-
безпечення стабільного розвитку підприємств, 
але відсутність кваліфікованих спеціалістів 
і розуміння необхідності заміни старої системи 
управління на систему контролінгу не сприя-
ють реалізації цих потреб. Автори стверджу-
ють, що умовами забезпечення стабільного роз-
витку підприємств України мають бути чіткий 
взаємозв’язок оперативного та стратегічного 
планування через систему контролінгу, розробка 
системи стратегічних планів підприємства. Стра-
тегічні плани українських підприємств здебіль-
шого збігаються з оперативними і відображають 
бажання власника максимізувати прибуток на 
теперішній момент. Стратегічні плани західних 
підприємств відображають необхідність стабіль-
ного розвитку в майбутньому за оптимальних 
доходів у теперішньому часі. Тобто українські 
і західні підприємства мають різні стратегічні 
цілі і зазвичай досягають різних результатів [5].

Автори вважають, що для забезпечення ста-
лого розвитку підприємства необхідно створити 
систему ефективного стратегічного планування 
підприємств; впровадити методологію досяг-
нення стратегічних цілей за допомогою системи 
контролінгу [5].

Цей підхід носить інформативний характер 
та може використовуватись лише з позиції по-
єднання оперативного та стратегічного плану-
вання через призму контролінгу, що може ви-
кликати труднощі в практичній реалізації через 
складність в системі планування завдяки дина-
мічному мінливому зовнішньому середовищу.

В дослідженні [6] С.М. Бортнік зробила 
висновок, що система матеріально-технічно-
го забезпечення (МТЗ) повинна розглядатись 
з урахуванням концептуальних положень 
управління логістичною системою. Отже, на 
думку С.М. Бортнік, вдосконалення управління 
системою матеріально-технічного забезпечення 
підприємств слід здійснювати на основі логіс-
тичного підходу, що забезпечує раціональну 
інтеграцію підприємств-замовників МТЗ з дже-
релами ресурсного забезпечення за принципами 
сорсингового постачання. Для реалізації цього 
завдання С.М. Бортнік пропонує розглядати 
систему МТЗ як відкриту, адаптивну, інтегро-
вану логістичну систему підприємства, функ-
ціонуючу на принципах сорсингу, який забез-
печує оптимальне поєднання використання 
внутрішніх ресурсів підприємства з ресурсами 
зовнішніх джерел постачання [6].

До переваг запропонованого підходу 
С.М. Бортнік відносить підвищення якості мате-
ріально-технічного постачання, прозорість про-
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цесів ресурсного забезпечення, скорочення три-
валості логістичного циклу; підвищення ступеня 
задоволення споживачів; скорочення сукупних 
витрат на управління системою матеріально-
технічного забезпечення. Загалом визначено, 
що практична реалізація окреслених завдань 
у сукупності сприятиме підвищенню ефектив-
ності управління логістичною системою матері-
ально-технічного забезпечення підприємства [6]. 
Але цей підхід принципово не вирішує наявних 
проблем в системі забезпечення підприємства 
та може вважатися як формально описовий про-
цес дії одного з модулів MRP-системи.

В роботі [7] Л.М. Демиденко визначила, що 
для забезпечення стійкого розвитку підприєм-
ства особливо великого значення набуває під-
система забезпечення, що включає ресурсне 
й інформаційне забезпечення діяльності під-
приємства, а також інструменти і методи меха-
нізму стійкого розвитку підприємства. Л.М. Де-
миденко до таких відносить розробку стратегії 
стійкого розвитку підприємства, використання 
збалансованої системи показників оцінки ді-
яльності підприємства для виявлення можли-
востей до стійкого розвитку, стимулювання са-

моуправління та самоорганізації, аутсорсинг, 
реінжиніринг, бенчмаркинг тощо (рис. 1 [7]).

На думку дослідників [8], здійснення ресурс-
ного забезпечення має ґрунтуватися на таких 
принципах:

1) автономність – можливість повністю за-
безпечити виробництво ресурсами або звести 
залежність від постачальників до мінімуму;

2) безперервність – забезпечення ритмічнос-
ті виробництва та зменшення простоїв;

3) відповідність – наявні ресурси мають за-
безпечити виконання поставлених цілей і мети;

4) адаптивність (гнучкість) – реагування на 
зміни і вплив факторів зовнішнього і внутріш-
нього середовища;

5) плановість – має здійснюватися з ураху-
ванням певної складеної програми розвитку на 
підприємстві;

6) цілеспрямованість – ресурси мають залу-
чатися тільки на досягнення поставлених за-
вдань і виконання поставлених цілей і задач 
функціонування;

7) ресурсозбереження – ощадливе використан-
ня ресурсів, які не підлягають відтворенню, вико-
ристання енергозберігаючих технологій [8; 9].

Рис. 1. Концептуальна модель забезпечення стійкого розвитку підприємства [7]
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Ці принципи можуть бути використані в про-
цесі розроблення концептуальних положень 
управління забезпеченням розвитку промисло-
вого підприємства.

В роботі [10] Г.В. Шуруповим обґрунтовано, 
що процес матеріального забезпечення є віднос-
но відокремленою в просторі складну економіч-
ну систему з явно вираженими властивостями 
кібернетичних систем, що розвиток механізму 
управління її складовими частинами повинен 
здійснюватися переважно на основі системно-
го підходу, що у визначенні цілей і виробленні 
принципів управління потрібно використовува-
ти ієрархічний підхід. Г.В. Шуруповим запро-
поновано системний підхід до розвитку меха-
нізму управління і класифікацію необхідних 
для цього передумов; організаційну структуру 
відділу матеріального забезпечення і підхід до 
формування структури матричного типу; сис-
тему цілей та показників, відповідно до яких 
потрібно оцінювати і стимулювати роботу пер-
соналу відділу, методику створення у відділі 
фонду матеріального стимулювання, систему 
критеріїв оцінки стану управління [10].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою роботи є розробка концептуаль-
ного підходу до управління забезпеченням роз-
витку промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час розроблення концептуальних положень 
управління забезпеченням розвитку промис-
лового підприємства можуть бути використані 
деякі аспекти системного підходу до розробки 
механізму управління, викладені в дослідженні 
І.С. Грозного [11].

За визначенням Л.М. Демиденко, інстру-
менти і методи механізму стійкого розвитку 
підприємства, що представлені на рис. 1, да-
ють змогу впровадити на підприємстві і по-
стійно науково обґрунтовані правила, і проце-
дури побудови та ефективного функціонування 
підприємства.

Методика моніторингу стану та ефективнос-
ті системи забезпечення стійкого розвитку під-
приємства дають змогу здійснити її комплексну 
оцінку, визначити її конкурентоспроможність 
(порівнявши комплексну оцінку системи забез-
печення стійкого розвитку підприємства-конку-
рента з аналогічною оцінкою на своєму підприєм-
стві), а також визначити «вузькі місця» в системі 
та намітити заходи щодо їх ліквідації [7].

Запропонований підхід в роботі [7] можна 
вважати більш близьким до універсального 
та використовувати деякі його аспекти під час 
побудови концептуальних положень управлін-
ня забезпеченням розвитку промислового під-
приємства.

Під час формування стратегії розвитку про-
мислового підприємства важливим етапом 
є формування системи цілей та формування 
системи забезпечення цих цілей. Пропонуємо 
для цього використовувати дивергентно-кон-
вергентний підхід. Дивергентно-конвергентний 

підхід під час цілепокладання має на увазі, що 
цілі встановлюються за такими принципами:

– на дивергентній стадії формується «ві-
яло» можливих цілей, які визначають різні на-
прями розвитку промислового підприємства;

– на конвергентній стадії множина альтер-
нативних цілей звужується до однієї страте-
гічної мети та пов’язаних з нею допоміжних 
цілей.

Для визначення «віяла» цілей та їх подаль-
шого звуження пропонується використовувати 
конкурентноорієнтоване цілепокладання, тоб-
то цілепокладання на базі аналізу конкурен-
тів, їх досягнень, можливостей та результатів. 
Встановлення цілей промислового підприємства 
в результаті порівняння з конкурентами дасть 
змогу забезпечити ефективну діяльність цього 
підприємства та вирішення найбільш актуаль-
них питань за рахунок того, що розвиток про-
мислового підприємства буде здійснюватись 
у напрямі концентрації зусиль на отриманні 
конкурентних переваг.

Таким чином, на дивергентному етапі здій-
снюється порівняння показників конкурентоз-
датності з іншими промисловими підприємства-
ми та формується перелік потенційних цілей, 
досягнення яких дасть змогу підвищити ці по-
казники до необхідного рівня. На конвергентно-
му етапі потенційні цілі оцінюються з погляду 
необхідних для їх досягнення витрат ресурсів 
та ранжуються за важливістю, внаслідок чого 
може бути побудовано ієрархію цілей та від-
кинуто недосяжні цілі або цілі, що потребують 
значних ресурсів та дають замалу віддачу.

На рис. 2 представлено авторський концеп-
туальний підхід до управління забезпеченням 
розвитку промислового підприємства, основу 
якого складають дивергентно-конвергентний 
підхід та ситуаційний. Цей підхід дає змогу 
обрати таку модель системи управління забез-
печенням, за якої керування ресурсами за умо-
ви їх скорочення або незмінного обсягу робить 
можливим отримання їх максимальної віддачі.

Так, за рахунок використання економіко-
математичної моделі оцінки впливу складових 
системи забезпечення на реалізацію проек-
тів розвитку промислового підприємства стає 
можливим отримання конкретних величин 
залежності проекту розвитку від компонент 
системи забезпечення. На базі представленої 
моделі стає можливо робити прогнози реаліза-
ції проектів розвитку залежно від кількості/
якості забезпечуюючих ресурсів та приймати 
управлінські рішення, спрямовані на стиму-
лювання пріоритетних факторів, що мають 
найбільший вплив на кінцеві показники реалі-
зації проектів розвитку.

Іншим інструментом є модель з оптимізації 
системи забезпечення розвитку промислового 
підприємства за альтернативними проектами 
розвитку, в основу якого покладено та виріше-
но задачу лінійного програмування з пошуку 
оптимальних варіантів з модернізації парку ви-
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робничого обладнання за заданих ресурсних об-
межень. Пошук рішення розробленої економі-
ко-математичної моделі забезпечує визначення 
максимальної продуктивності альтернативних 
варіантів з покупки нового, вдосконалення або 
ремонту наявного обладнання за повної заді-
яності трудових ресурсів та заощадження ви-
робничої сировини.

Залежно від глибини впровадження про-
ектів розвитку може відбуватись коригування 
системи постачання на підприємстві (наявної 
або новоствореної), тому іншим важливим 
інструментом управління є методичний під-
хід до управління постачанням матеріально-
го забезпечення в процесі розвитку промис-
лового підприємства. В основі цього підходу 
лежить метод вибору стратегії матеріального 
постачання залежно від ступеня новизни за-
стосовуваної технології виробництва та необ-
хідних ресурсів для її підтримання. Залежно 
від глибини реалізації проектів розвитку, що 
викликають якісні та кількісні зміни в на-
явній або новоствореній системі постачання 
матеріального забезпечення, запропоновано 
метод оцінки фірм постачальників, що дає 
змогу визначити найкращого постачальника 
з потенційних або прийнятних, встановити 
сильні та слабкі сторони взаємодії з обраною 
фірмою-постачальником.

Інфологічна схема взаємозв’язку складових 
елементів концепції управління забезпеченням 
розвитку промислового підприємства представ-
лена на рис. 3.

Висновки. Доведено, що дивергентно-кон-
вергентний підхід відрізняється генерацією 
значної кількості альтернатив розвитку та не-
обхідністю зменшити ці альтернативи до тієї 
кількості, яку може бути реалізовано. На цій 
основі запропоновано концепцію управління 
забезпеченням розвитку промислового підпри-
ємства, основу якої складають дивергентно-
конвергентний та ситуаційний підходи, які 
створюють механізм управління, складовими 
елементами якого є відповідні методи та моде-
лі, що обумовлюють підвищення ефективності 
управління забезпеченням розвитку промисло-
вого підприємства.
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АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ  
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО БУМУ
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АНОТАЦІЯ
В роботі розглянуто особливості формуванні методичних 

підходів та інструментів для підтримки аналітичної діяльності 
менеджерів підприємств і організацій в умовах прискореного 
зростання обсягів інформації, доступної для аналізу. Відповід-
но до зазначеної проблемної ситуації визначено два основні 
напрями розвитку її досліджень, а саме техніко-методологіч-
ний та людський. Охарактеризовано основні бар’єри цих на-
прямів, з якими стикаються дослідники в межах аналітичного 
процесу. Наведено типові способи формування неадекватної 
і недостовірної інформації. Визначено три найбільш перспек-
тивні напрями досліджень у забезпеченні реалізації аналітич-
ної функції в менеджменті.

Ключові слова: функції менеджменту, аналіз, аналітична 
діяльність, інформаційний бум, методичні інструменті, здібнос-
ті менеджера.

АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены особенности формирования мето-

дических подходов и инструментов для поддержки аналити-
ческой деятельности менеджеров предприятий и организаций 
в условиях ускоренного роста объемов информации, доступ-
ной для анализа. Согласно указанной проблемной ситуации 
определены два основных направления развития ее исследо-
ваний, а именно технико-методологический и человеческий. 
Охарактеризованы основные барьеры этих направлений, с ко-
торыми сталкиваются исследователи в пределах аналитиче-
ского процесса. Приведены типичные способы формирования 
неадекватной и недостоверной информации. Определены три 
наиболее перспективные направления исследований в обе-
спечении реализации аналитической функции в менеджменте.

Ключевые слова: функции менеджмента, анализ, анали-
тическая деятельность, информационный бум, методические 
инструменты, способности менеджера.

АNNOTATION
The paper considers the peculiarities of the formation of me-

thodical approaches and tools, to support the analytical activity 
of managers of enterprises and organizations in the conditions 
of accelerated growth of the amount of information available for 
analysis. In accordance with the mentioned problem situation, two 
main directions of development of its research are determined – 
techno-methodological and human. The main barriers of these ar-
eas, which researchers encounter within the analytical process, 
are described. The typical ways of forming inadequate and incor-
rect information are given. Three of the most promising areas of 
research are defined in ensuring the implementation of analytical 
function in management.

Key words: management functions, analysis, analytical activi-
ty, information boom, methodical tools, manager’s abilities.

Постановка проблеми. Істотну роль у забез-
печенні ефективної роботи менеджменту під-
приємств, установ та організацій відіграє його 
аналітична функція. Неважливо, легальну або 
«тіньову» діяльність здійснює господарюючий 
суб’єкт, але від того, наскільки точно, відповід-

но до реалій, він формалізує і відтворює «кар-
тину» умов і стану цієї діяльності, залежить і її 
результат. В сучасних умовах соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства виникають склад-
нощі, пов’язані з великою чисельністю суб’єктів 
і факторів ведення господарства, великим сту-
пенем ризику і невизначеності. Це супроводжу-
ється перш за все значним зростанням обсягів 
«доступної» інформації, а також ускладненням 
її логічної структури в результаті численності 
зв’язків з іншими сферами діяльності і знань. 
Як наслідок, це зумовлює наявність двоїстої 
проблеми реалізації аналітичної функції в ме-
неджменті: з одного боку, це необхідність за-
безпечення керівників інформацією відповідної 
якості (обсягу, достовірності та обґрунтованос-
ті), з іншого боку, потреба в наявності у мене-
джерів відповідних особливостей економічного 
мислення (здатність і вміння роботи з велики-
ми, нечіткими інформаційними масивами).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З позиції різних шкіл менеджменту «аналіз» 
може розглядатися як одна з основних («ана-
ліз», «планування», «організація», «мотива-
ція», «контроль») або як супутня (наприклад 
«контролю» та/або «планування») функція. Але 
і в тому, і в іншому випадках аналіз є функцією 
управління, яка використовує засоби і методи 
вивчення обставин, проблем, ситуацій шляхом 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 
подіями та умовами, а також оцінки їх стану 
і тенденцій змін з метою визначення альтерна-
тив і створення основи для прийняття управ-
лінського рішення. Залежно від типу задач, що 
вирішуються за допомогою аналітичних про-
цедур, в управлінні підприємствами сформува-
лися декілька методичних підходів, таких як, 
наприклад, економічний аналіз, економічна 
діагностика, управлінський аналіз, фінансовий 
аналіз, стратегічний аналіз. Над різними аспек-
тами аналітичної діяльності на підприємствах 
працювали такі провідні вітчизняні дослідни-
ки, як, зокрема, О.О. Гетьман, К.І. Редченко 
Г.В. Савицька, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет.

Загалом організація аналітичної роботи в су-
часних публікаціях розглядається як така, що 
складається з проектування та удосконалення 
аналітичних процесів, організації праці ана-
літиків, оптимального розподілу аналітичних ек
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функцій, удосконалення методичного та ін-
формаційного забезпечення аналітичної роботи 
та аналізу наявного і майбутнього стану його 
зовнішнього середовища [1].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Одним з найбільш значи-
мих для людини ефектів сучасного світу є ін-
формаційний бум. Згідно з оцінками фахівців, 
у цього явища є багато причин. Найбільш оче-
видним є розвиток технологій, оскільки мож-
ливості цифрових пристроїв стрімко зростають, 
ціни падають, сенсори та гаджети створюють 
все більше цифрової інформації, яка раніше 
не була доступною. Все більше людей отриму-
ють доступ до все більш потужних інструмен-
тів. Наприклад, в світі зареєстровано близько 
6 млрд. абонентів стільникового зв’язку (хоча 
багато людей мають більше однієї SIM-карти), а 
3-4 млрд. людей користуються Інтернетом.

Обсяг цифрової інформації збільшується 
в геометричній прогресії: в 1942 році вперше за 
6 000 років загальна інформація у світі збільши-
лася в 2 рази; з 1942 по 1975 роки – в 4 рази, 
з 1975 до 1986 роки – у 8 разів, з 1986 до 
1992 роки – у 16 разів, з 1992 до 1996 роки – 
в 32 рази, з 1996 до 1999 роки – в 64 рази. Зараз 
ця інформація подвоюється кожен день. Впро-
довж наступних років обсяг інформації у Всесвіт-
ній мережі буде подовжуватись кожні 11 годин.

У 2011 році загальний світовий обсяг згене-
рованих людством даних склав більше 1,8 зетта-
байту (1,8 трлн. Гб), що в 57 разів більше, ніж 
піщинок на всіх пляжах Землі. Згідно з даними 
«Cisco», виробника комунікаційного обладнан-
ня, до 2013 року річний інтернет-трафік досяг 
667 екзабайтів. І кількість переданих даних зрос-
тає швидше, ніж здатність мережі їх передавати.

При цьому, згідно з оцінками експертів, до 
2020 року частка корисної інформації складе 
лише 35% від усієї згенерованої.

Згідно з даними Вікіпедії до основних чин-
ників інформаційного вибуху належать:

– стрімке зростання нової інформації, яка 
виробляється;

– простота дублювання і передачі даних че-
рез Інтернет;

– збільшення доступних каналів вхідної 
інформації (наприклад, телефон, електронна 
пошта, миттєвий обмін повідомленнями, rss);

– велика кількість історичних відомостей;
– суперечності і неточності в наявній інфор-

мації;
– низьке співвідношення «сигнал / шум»;
– відсутність методу порівняння й обробки 

різних видів інформації;
– те, що частки інформації не пов’язані між 

собою або не мають загальної структури для ви-
явлення їхніх стосунків.

Нині методичний апарат кількісної оцінки 
процесів, що відбуваються, розвинений слабо. 
Як правило, дослідження ведуться на рівні за-
гальнотеоретичних моделей (ентропійні моделі, 
моделі теорії катастроф, теорії керованого ха-

осу тощо), які дають скоріше якісну картину 
того, що відбувається, неефективну кількісну. 
Крім того, вони складні за спроби проведення, 
наприклад, порівняльного аналізу окремих со-
ціально-економічних суб’єктів-підприємств, а 
тим більше, індивідуумів-менеджерів.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Тому на даній стадії наукових дослі-
джень існує актуальна задача, що формує мету 
статі і полягає у формуванні методичних підхо-
дів та інструментів для підтримки аналітичної 
діяльності менеджерів підприємств і організа-
цій в умовах прискореного зростання обсягів 
інформації, доступної для аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до зазначеного вище визначення 
проблемної ситуації можна виділити два осно-
вні напрями розвитку її досліджень. По-перше, 
це розробка певних зовнішніх (відносно мене-
джера) засобів, методології і методів, які дають 
змогу опрацьовувати великі масиви інформації, 
що мають властивості нечіткості і невизначе-
ності. По-друге, це дослідження і формування 
методів розвитку здібностей власне менеджера 
до виконання складних аналітичних завдань.

У рамках першого напряму можна виділи-
ти роботи з таких наукових сфер, як, зокрема, 
економічна кібернетика, інформаційні системи 
і технології, економетрія, математична логіка. 
Що стосується методологічної бази, то її осно-
ву складають розробки у сфері системного, си-
туаційного та лінгвістичного (аналіз дискурсу 
і контенту) підходів, а також прикладних ме-
тодів економічного, стратегічного, фінансового, 
маркетингового аналізу тощо.

Одним з найбільш значних результатів сим-
біозу технічних і методологічних можливостей 
виконання аналітичних процедур є розробка так 
званих експертних систем на базі нейронних 
мереж. Але сьогодні їх інструментарій та тех-
нічна реалізація є досить складними й дороги-
ми, тому не кожне підприємство має можли-
вість використовувати потужності експертних 
систем. Не менш масштабним і значно більш 
доступним в прикладному аспекті є розвиток 
fuzzy-технології, що є поширеною в світі техно-
логією обробки даних і вирішення аналітичних 
завдань в умовах невизначеності. Її розробки 
використовують у своїй практиці такі компанії 
світового масштабу, як, наприклад, «Bosch», 
«Samsung», «LG» [2, с. 4]. В Україні в цьому 
напрямі відомими є доведені до практичного 
використання розробки консалтингової компа-
нії «ІНЕКС» (Київ), зокрема В.П. Бочарникова 
і С.В. Свєшнікова [2-4]. Саме на їх публікації 
посилаються автори більш «свіжих» праць.

Між тим слід зазначити, що розвиток «зо-
внішнього» інструментарію, тобто і fuzzy-
технологій, і більш складних штучно інтелек-
туальних продуктів для аналітичної роботи 
менеджера, значною мірою гальмується необ-
хідністю відповідного рівня готовності самого 
менеджера до його використання. Ця ситуація 
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є центром уваги іншого напряму – розвитку 
власних здібностей менеджерів, а завдання та-
кого плану сьогодні досліджуються в межах та-
ких наукових дисциплін, як, зокрема, менедж-
мент персоналу, теорія і практика прийняття 
управлінських рішень, економічна психологія, 
соціоніка. В останні десятиліття дві вищезаз-
начені напрями з успіхом синтезувалися під 
егідою досить нового наукового напряму – ког-
нітивного менеджменту, яким, наприклад, на 
думку Ю.В. Стаховської, є:

1) «технологическая схема (совокупность 
инструментов, инфраструктура), позволяющая 
сохранить, отфильтровать, проанализировать 
и эффективно использовать знания на практи-
ке; сюда входят средства автоматизации груп-
повой (коллективной) работы («groupware»), 
информационные сети внутри организации 
(«intranet»), управление документооборотом, 
поисковые программы, создание хранилищ дан-
ных («data warehousing»), их онлайновая ана-
литическая обработка («OLAP/Online Analytical 
Processing»), метаданные, описывающие харак-
теристики данных в хранилище, и т. д.;

2) организационная схема для практической 
реализации идеи выявления, структурирова-
ния, сохранения знаний в компании и обмена 
ними; в этом блоке существует два основных 
подхода к управлению знаниями, а именно «ко-
дификация» («people-content-people»), которая 
предполагает обязательную формализацию тех 
знаний и информации, которые особенно важ-
ны для компании <…>, и «персонализация» 
(«people-to-people»), предполагающая непосред-
ственное общение сотрудников на различных 
мероприятиях» [5, с. 44].

Однак навіть фахівці цього новітнього на-
пряму приділяють, як правило, увагу одній 
з цих складових когнітивного менеджменту, зо-
середжуючись або на «людському факторі» (як, 
наприклад, Є.І. Кудрявцева [6] або В.А. Буров 
[7]), або на технологічних аспектах (як, напри-
клад, Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев [8]). На 
нашу думку, особливості поєднання двох цих 
складових (техніко-методологічної та людської) 
аналітичного процесу, через які дослідники 
стикаються з певними бар’єрами, полягають 
у таких положеннях.

1) Техніко-методологічна частина аналізу 
формалізується і досліджується за правилами 
і принципами нечіткої логіки. При цьому вва-
жається, що мислення «решателя» (аналітика) 
автоматично пристосовується до цих правил, 
він «розуміє», що відбувається всередині само-
го аналітичного процесу і може легко розуміти 
і формалізувати інформацію на будь-якій його 
стадії. Цю ситуацію можна проілюструвати ци-
татою з роботи В.А. Бурова: «В 20-м веке сло-
жилось убеждение, что образование и наука 
обладают всеми возможностями для решения 
большей части материальных проблем, волную-
щих человечество. Сегодня это уже не так. Дей-
ствующая модель специалиста и специального 

научного знания не обеспечивает решения за-
дач современного развития. Всё чаще говорят о 
«снижении уровня профессионализма». На наш 
взгляд, причина в том, что обнаружился куль-
турно-антропологический потолок этой модели, 
который оказался ниже уровня сложности се-
годняшних проблем» [7, с. 104-105].

Тобто рівень інструментарію та методології 
аналізу більш складний, ніж рівень можливос-
тей аналітика до його сприйняття. Аналітик на-
магається виконати «нечітко-логічний» аналіз 
за допомогою формально-логічного мислення. 
Ситуаційну картину цього явища можна допо-
внити ще однією цитатою В.А. Бурова: «Нор-
мой того мышления, которому обучают в школе 
и университетах, являются однозначные кон-
тексты. Они обеспечивают возможность про-
стого взаимного понимания при речевом вза-
имодействии. Ответственной за такую работу 
является кора левого полушария мозга. Много-
значная же реальность составляет большие 
затруднения для речевой коммуникации. От-
ветственной за работу с многозначными контек-
стами является кора правого полушария мозга. 
В регуляции участвует и миндалевидное тело. 
Эта работа коры правого полушария и минда-
левидного тела не рассматривается в действу-
ющей модели научного знания и образования» 
[7, с. 113].

2) Не враховується можлива невідповідність 
інтересів (цілей) вирішуваного завдання інтер-
есам (цілям) самого «решателя», а також вну-
трішня конфліктність інтересів аналітика. Тобто 
дуже часто аналітик змушений вирішувати за-
вдання, які суперечать його внутрішнім установ-
кам, або взагалі такі установки не є стійкими.

3) «Когнитивный менеджмент начинается 
с умения добывать и структурировать необходи-
мую информацию для удобного дальнейшего ис-
пользования. Важно умение правильно и ярко 
преподносить нужную информацию. Необходи-
мо обладать «развитым системным мышлением 
и навыками своеобразного «интеллектуального 
дизайна», уметь на базе имеющейся информа-
ции синтезировать новое знание так, что кажу-
щиеся сложными темы становятся более про-
стыми и понятными» [9]. Слід розуміти, що 
успішне вирішення цього завдання може бути 
анігільовано первинною умовою – отриманням 
якісної для виконання аналізу інформації.

Ефективність моделювання та прийняття на 
цій основі управлінських рішень значною мі-
рою залежить від адекватності та достовірності 
вхідних даних. Якщо, наприклад, в оптиміза-
ційну модель закласти дані сфальсифікованої 
(але прийнятої податковою службою) фінансо-
вої звітності підприємства, то і достовірність 
отриманого результату буде відповідною.

Загалом серед способів формування неадек-
ватної і недостовірної інформації можна виді-
лити такі групи (табл. 1).

Ті дослідники, які стикалися з підготовкою 
та використанням управлінської інформації 
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в теоретичному, методичному і особливо прак-
тичному плані, знають, що за достатніх навичок 
отримати «бажану», а не фактичну «цифру» 
часто нескладно. «Перетворити» прибуткове 
підприємство на збиткове, знизити або підви-
щити оціночну вартість фірми, «підкріпити» 
фінансову операцію незрівняними документа-
ми тощо. Так, наприклад, автор книги «Бізнес 
у стилі розпил» [10], завідувач кафедри анти-
кризового і стратегічного менеджменту РГТЕУ 
М.М. Мусін зазначає, що, проаналізувавши ра-
зом з іншими дослідниками фінансову звітність 
більше мільйона компаній, в 738 000 з них ви-
явив ознаки розкрадання та легалізації. При 
цьому у 80% випадків це зробили 5% найба-
гатших компаній. На галузевому та загально-
державному рівнях такої «якості» дані через 
Держкомстат стають базою для бюджетного 
планування та регуляції, де, крім усього іншо-
го, додаються свої елементи «гри в цифри». Але 
й на цьому ланцюжок «інформаційних ігор» 
не обривається. Дані потрапляють на біржові 
та інвестиційні ринки, в аналітичні, оціночні 
консалтингові компанії, де також часто стають 
об’єктом «маніпулювання».

Таблиця 1
Способи формування неадекватної 

і недостовірної інформації

Умовно 
законні

Лобіювання нормативів – формування та 
виконання «замовлень» окремих осіб або 
груп.
Оптимізація показників – використання 
нелегальних розрахункових схем, офшо-
рів тощо.

Проти-
законні

Шахрайство – підробка документів, по-
двійна бухгалтерія, навмисна фальсифіка-
ція даних.
Тіньова діяльність – нелегальні підпри-
ємства, протизаконні види діяльності з 
подальшою легалізацією фінансів тощо.

На основі цього виникає завдання того, яким 
чином, якщо не повністю запобігти, то хоча б 
зменшити негативний вплив неадекватної і/або 
недостовірної інформації (адекватна інформа-
ція – дані, які не містять протиріч і маніпу-
ляційних складових; достовірна інформація – 
дані, які відповідають реальному стану справ).

Висновки. Таким чином, можна позначи-
ти три найбільш перспективні напрями дослі-
джень у забезпеченні реалізації аналітичної 
функції в менеджменті:

1) формування методичного та програмно-
технічного інструментарію підготовки інформа-

ції для аналізу (методи аудиту та економічного 
аналізу використовуються для роботи з число-
вими даними, а психолінгвістичні підходи (ана-
ліз дискурсу і контенту) – для роботи з тексто-
вими масивами);

2) розвиток методів і програмних засо-
бів економіко-математичного моделювання на 
основі нечітких числових і текстових даних;

3) розробка та впровадження в систему осві-
ти методик вироблення навичок ефективного 
людського мислення в режимах багатозначних 
логік для вирішення завдань, в яких відсутні 
чітко виражені причинно-наслідкові зв’язки.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: 

[навч. посіб.] / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: 
Знання, 2007. – 668 с. 

2. Бочарников В.П. Fuzzy Technology: основы моделирова-
ния и решения экспертно-аналитических задач / В.П. Бо-
чарников, С.В. Свешников – К.: Эльга; Ника-Центр, 2003. – 
296 с. 

3. Бочарников В.П. Fuzzy Technology: модальности и принятие 
решений в маркетингових коммуникациях / В.П. Бочарни-
ков – К.: Эльга; Ника-Центр, 2002. – 224 с. 

4. Бочарников В.П. Fuzzy-технология: Математические 
основы. Практика моделирования в экономике / В.П. Бочар-
ников. – СПб.: Эльга; Наука РАН, 2001. – 328 с. 

5. Стаховская Ю.М. Роль когнитивного менеджмента в фор-
мировании метаспособностей при междисциплинарном 
подходе / Ю.М. Стаховская // Вестник Том. гос. ун-та. Фи-
лософия. Социология. Политология. – 2008. – № 3(4). – 
С. 40-46.

6. Кудрявцева Е.И. Когнитивный менеджмент: концептуали-
зация управленческой эффективности / Е.И. Кудрявце-
ва – Петрозаводск: Издательство Петрозаводского государ-
ственного университета, 2013. – 224 с. 

7. Буров В.А. Когнитивные коммуникации в онтологии слож-
ности. Передача неотделимого знания / В.А. Буров – М.: 
ООО НИЦ «Инженер», 2014. – 128 с. 

8. Гаврилова Т.А. Информационные технологии управления 
знаниями / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев // Инноваци-
онное развитие: экономика, интеллектуальное развитие, 
управление знаниями: [монография] / под ред. Б.З. Мильне-
ра. – М.: Инфра-М, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://bigc. ru/publications/bigspb/km/itkm

9. Шпак Н.В. Факторы управления знаниями / Н.В. Шпак // 
Менеджмент сегодня. – 2004. – № 1. – С. 67-79; 2004. – 
№ 2. – С. 14-19. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://grebennikon.ru/author-574.html

10. Мусин М.М. Бизнес в стиле распил. Куда уходят богатства 
родины. Хищения, легализация, однодневки, обналичка / 
М.М. Мусин. – М.: Книжный мир, 2012. – 288 с. 



76

Випуск 2(02) 2017

Класичний приватний університет

УДК 330.338.4

Чухрай Н.І.
доктор економічних наук, професор

Національного університету «Львівська політехніка»

Бохонко І.В.
аспірант

Національного університету «Львівська політехніка»
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FORMATION OF A SYSTEM OF ALTERNATIVE SOLUTIONS  
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ON OPERATIONAL ACTIVITIES OF ENERGY SUPPLY ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
В сучасних умовах господарювання рівень енергоспожи-

вання, ощадливе використання електроенергії є визначаль-
ними факторами економіки будь-якої країни, особливо там, де 
є наявний дефіцит енергоносіїв. Через обмеженість енергоре-
сурсів в Україні, а також приватизацію окремих енергетичних 
об’єктів втрати електроенергії перетворилися зі звичайного 
звітного показника на один з важелів керування економічною 
ефективністю роботи енергопостачальних підприємств. Акту-
алізується необхідність розроблення та застосування конкрет-
них рішень щодо зменшення втрат електроенергії під час її 
передавання електричними мережами.

Ключові слова: електроенергія, мережі, втрати, операцій-
ні витрати, техніко-технологічні рішення, організаційно-управ-
лінські, управлінсько-технологічні рішення.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях хозяйствования уровень энерго-

потребления, экономное использование электроэнергии явля-
ются определяющими факторами экономики любой страны, 
особенно там, где есть имеющийся дефицит энергоносителей. 
Из-за ограниченности энергоресурсов в Украине, а также при-
ватизации отдельных энергетических объектов потери элек-
троэнергии превратились из обычного отчетного показателя 
в один из рычагов управления экономической эффективно-
стью работы энергоснабжающих предприятий. Актуализирует-
ся необходимость разработки и применения конкретных реше-
ний по уменьшению потерь электроэнергии при ее передаче 
электрическими сетями.

Ключевые слова: электроэнергия, сети, потери, опера-
ционные расходы, технико-технологические решения, орга-
низационно-управленческие, управленческо-технологические 
решения.

ANNOTATION
In modern conditions of management, the level of energy con-

sumption, economical use of electricity are the determining factors 
of the economy of any country, especially where there is a short-
age of energy resources. Because of the limited energy resources 
in Ukraine, as well as the privatization of certain energy objects, 
the loss of electricity has been transformed from the usual report-
ing indicator into one of the tools for managing the economic ef-
ficiency of energy supply companies. There is an urgent need to 
develop and apply specific solutions to reduce electricity losses 
when it is transmitted by electricity grids.

Key words: electric power, networks, losses, operating ex-
penses, technical and technological solutions, organizational and 
managerial, managerial and technological solutions.

Постановка проблеми. Втрати електроенер-
гії в мережах є складовою операційних витрат 
підприємства, тому прийняття рішень щодо 

їх зменшення має принциповий характер для 
енергопостачальних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою зменшення втрат під час переда-
вання електроенергії займалися такі вчені, як 
Ю.С. Желєзко [1], І.А. Будзко [2], М.Й. Бурбе-
ло [3], В.Е. Воротніцкій [4], В.М. Казанцев [4].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте залишається неви-
рішеним питання вибору кращого рішення із 
множини альтернатив щодо зменшення втрат 
електроенергії.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виокремлення аль-
тернативних варіантів рішень, які можна 
сформувати в систему щодо зменшення втрат 
електроенергії під час її передавання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині склалися несприятливі умови, які загро-
жують надійному та сталому функціонуванню 
системи електрозабезпечення. Аналіз діяльнос-
ті енергопостачальних мереж доводить, що за-
старілі, немодернізовані електричні мережі всіх 
класів напруги призводять до втрат електрое-
нергії під час її передавання. Зростання кіль-
кості об’єктів, які відпрацювали свій технічний 
ресурс, призводить до погіршення показників 
надійності мереж підприємства.

Як видно з табл. 1, у ПАТ «Львівобленерго» 
відсоток ліній електропередач, що підлягають 
реконструкції та заміні, зменшився, що є пози-
тивним показником. За даними ПАТ «Прикар-
паттяобленерго» можна сказати, що ПЛ 110 кВ 
та ПЛ 35 кВ не були реконструйовані. А, на-
приклад, у 2013 році обсяг повітряних ЛЕП 
0,4 кВ, що вимагали реконструкції та повної 
заміни, складав 39,17% від загальної кількості, 
а станом на 2016 рік їх кількість зменшилася до 
31,28%. Так само можна сказати і про кабельні 
лінії, адже з кожним роком їхній стан покра-
щувався. Згідно з даними чотирьох років про-
аналізовано динаміку зміни ліній електропере-
дач ПАТ «Закарпаттяобленерго», звідки видно, 
що найбільші зміни відбулися по повітряних ек
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лініях 0,4 кВ, а саме на 11,96% змінився обсяг 
ліній в 2016 році порівняно до 2013 року.

Таблиця 1
Динаміка змін ліній електропередач, 
що підлягають реконструкції, заміні 
та технічному переоснащенню, по 

підприємствах

Лінії елек-
тропередач

Дані по роках, %
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
ПАТ «Львівобленерго»

ПЛ 110 0,55 0,37 0,39 0,29
ПЛ 35 2,78 2,66 2,61 2,61

ПЛ 10(6) 5,21 3,54 1,98 1,1
ПЛ 0,4 15,4 12,7 10,38 9,31

КЛ 10(6) 25,98 22,67 22,18 21,46
КЛ 0,4 32,14 30,87 28,77 27,96

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
ПЛ 110 кВ 0,45 0,45 0,45 0,45
ПЛ 35 кВ 0,55 0,55 0,52 0,52

ПЛ 10(6) кВ 9,10 8,80 7,01 8,10
ПЛ 0,4 кВ 39,17 38,65 34,99 31,28

КЛ 10(6) кВ 16,37 15,89 15,12 14,36
КЛ 0,4 кВ 13,72 11,84 12,08 11,33

ПАТ «Закарпаттяобленерго»
ПЛ 220 кВ 0 0 0 0
ПЛ 110 кВ 20,99 22,19 21,61 21,63
ПЛ 5 кВ 9,68 9,24 9,17 9,17

ПЛ 10(6) кВ 12,57 12,54 11,62 10,41
ПЛ 0,4 кВ 30,95 28,20 25,28 18,99

КЛ 10(6) кВ 23,84 21,41 17,59 16,08
КЛ 0,38 кВ 22,22 20,83 17,75 17,44

Джерело: розраховано авторами на основі даних до-
сліджуваних підприємств

Потреба у виборі рішення виявилася у про-
блемі великих втрат електроенергії під час 
її передавання. Усвідомлення проблеми або 
можливості є першим етапом процесу при-
йняття рішення. Воно вимагає вивчення зо-
внішнього і внутрішнього середовища щодо 
виявлення непередбачених відхилень і вар-
тих уваги керівництва перспектив [5]. Метою 
енергопостачального підприємства є вирішен-

ня цієї проблеми за допомогою прийняття від-
повідного рішення.

Аналіз емпіричних даних енергопостачаль-
них підприємств дав змогу оцінити поточний 
стан електроенергетичної галузі та виявити 
проблеми технологічного характеру. На основі 
цього можна сформувати систему рішень, яка 
дала б змогу вирішити проблеми, що склалися 
в енергопостачальних підприємствах. Отже, всі 
рішення, які пов’язані зі зменшенням втрат на 
енергопостачальних підприємствах, пропону-
ється поділити на групи (рис. 1).

Кожен вид рішень має свою особливість 
та важливість прийняття. Організаційно-
управлінські – це рішення, пов’язані з удоско-
наленням керування режимами електричних 
мереж та обліку електроенергії. Управлінсько-
технологічні – це рішення, що стосуються ав-
томатизації керування режимами електричних 
мереж та вдосконалення технічного обслугову-
вання електричних мереж. Техніко-техноло-
гічні – це рішення, пов’язані з поточним ста-
ном мереж та спрямовані на зменшення втрат 
електроенергії.

Рішеннями, пов’язаними зі зниженням 
втрат, удосконаленням технічного обслуговуван-
ня електричних мереж, передбачено зниження 
витрат електроенергії на власні потреби під-
станцій, скорочення тривалості технічного об-
слуговування і ремонту основного устаткування 
електричних мереж і електростанцій, а також 
виконання робіт під напругою. Оцінку можли-
востей щодо зменшення фактичних втрат елек-
троенергії на власні потреби необхідно проводити 
для кожної підстанції окремо, враховуючи при 
цьому специфіку енергетичного об’єкта, плани 
його реконструкції і технічного переоснащення, 
а також заходи, передбачені планами ремонтно-
технічного обслуговування [8].

Робота електроенергетичної галузі висуває 
підвищені вимоги до систем обліку електро-
енергії, а саме рівня їх автоматизації, точності, 
надійності. Основна мета удосконалення систе-
ми обліку полягає у створенні можливості отри-
мання достовірного балансу виробництва, пере-
дачі, розподілення та споживання електричної 

 

Види альтернативних 
рішень

Організаційно-
управлінські

Техніко-
технологічні

Управлінсько-
технологічні

Рис. 1. Види альтернативних рішень щодо зменшення втрат електроенергії  
на енергопостачальних підприємствах

Джерело: авторська розробка
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потужності та енергії як на окремому спожива-
чі електроенергії, так і в державі загалом [6].

Усі рішення мають бути взаємопов’язаними 
між собою, тобто практично завжди необхід-
ним є загальносистемний підхід до вибору цих 
рішень. Як наслідок, ми пропонуємо створити 
систему альтернативних рішень, щоб досягти 
бажаного результату. Як і кожна система, так 
і система альтернативних рішень повинні базу-
ватись на своїх принципах, які об’єднують ці 
рішення в цілісну систему, а саме на принци-
пах структурності, надійності, цілеспрямова-
ності дій, взаємозалежності, ієрархічності, аль-
тернативності.

Структурність означає те, що кожне рішен-
ня має свою структуру, яка характеризує ор-
ганізованість системи альтернативних рішень 
на енергопостачальних підприємствах. Струк-
турність зв’язків даної системи є відносно не-
залежною, тобто рішення можуть прийматися 

як цілісно, так і поодинично. Надійність озна-
чає, що за виявлення порушення одного ком-
понента функціонування системи альтернатив-
них рішень відбудеться негайна заміна на інше 
рішення із збереженням кінцевого бажаного 
результату проекту. Взаємозалежність означає 
те, що рішення пов’язані між собою, а також із 
зовнішнім середовищем, що дасть можливість 
більш точно оцінити ситуацію та вибрати пра-
вильне альтернативне рішення. Ієрархічність 
означає, що в системі альтернативних рішень 
на енергопостачальних підприємствах ставить-
ся план першочергового прийняття рішень 
та наступних з меншою вагомістю. Цілеспря-
мованість дій означає те, що діяльність системи 
альтернативних рішень на енергопостачальних 
підприємствах підпорядкована одній меті – 
зменшенню втрат електроенергії. Альтернатив-
ність означає, що кожен елемент системи може 
розглядатися як окрема система рішень для 

Рис. 2. Механізм прийняття альтернативних рішень  
в системі зменшення втрат енергопостачальних підприємств

Джерело: удосконалено авторами
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виконання поставлених цілей. На рис. 2 пред-
ставлений механізм вибору рішення із системи 
альтернативних рішень.

Енергопостачальні підприємства, планую-
чи свою діяльність, ставлять перед собою цілі, 
досягнення яких можливе внаслідок дій, які 
будуть виконуватися в певній послідовності. 
Найбільш складним етапом є прийняття пра-
вильного рішення, яке дасть найкращий резуль-
тат. Рішення лише тоді принесе користь, коли 
буде націлено на ефективне використання ре-
сурсів енергетичного підприємства і може бути 
ним реалізовано. Отже, сформувавши систему 
альтернативних рішень для зменшення втрат 
електроенергії на енергопостачальних підприєм-
ствах, ми маємо можливість вирішити постав-
лені перед підприємством проблеми, пов’язані 
з втратами електроенергії під час її передавання.

Висновки. Основними проблемами розви-
тку електроенергетики в Україні можна вва-
жати спрацювання устаткування енергомереж 
та електростанцій; недосконалу систему ціно-
утворення, що не стимулює скорочення втрат; 
неузгодженість державних програм в галузі 
електроенергетики з іншими програмами со-
ціально-економічного розвитку, а також від-
сутність їх повного фінансового забезпечення. 
Сформульовано систему альтернативних рішень 
для енергопостачальних підприємств, яка від-
повідає за прийняття управлінських рішень 
та відрізняється від інших систем своїм поділом 
на категорії рішень (організаційно-управлін-
ські, техніко-технологічні, управлінсько-тех-
нологічні) Запропонована система базується на 
принципах структурності, надійності, цілеспря-
мованості дій, взаємозалежності, ієрархічності, 
альтернативності. Удосконалено механізм при-
йняття альтернативних рішень в системі змен-

шення втрат енергопостачальних підприємств. 
Побудувавши механізм прийняття рішень щодо 
зменшення втрат електроенергії, можна сказа-
ти, як саме приймаються рішення, а також хто 
і що на них впливають. Мета ухвалення рішен-
ня полягає у тому, щоб зробити кращий вибір 
з декількох наявних можливостей, щоб домог-
тися визначеного результату. Отже, ця систе-
ма альтернативних рішень дасть змогу підпри-
ємствам ефективно функціонувати за рахунок 
зменшення втрат електроенергії.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Железко Ю.С. Недоучет электроэнергии, допустимые 

небалансы и их отражение в нормативах потерь / Ю.С. Же-
лезко // Электрические станции. – 2003. – № 11. – С. 18-22.

2. Электроснабжение сельского хозяйства / [И.А. Будзко, 
Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов]. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 

3. Маркетинг енергії: [навчальний посібник] / [М.Й. Бурбело, 
О.О. Бірюков, Л.М. Мельничук]. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 
119 с. 

4. Потери электроэнергии в электрических сетях 
энергосистем / [В.Э. Воротницкий, Ю.С. Железко, В.Н. Ка-
занцев]. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 368 с. 

5. Лежнюк П.Д. Оцінка чутливості втрат потужності в елек-
тричних мережах: [моногр.] / П.Д. Лежнюк, В.О. Лесько. – 
2010. – 120 с. 

6. Облік електроенергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zodchestvo.info/elektrooborudovanie/oblik-elektroenergiji

7. Бурбело М.Й. Стимулювання зменшення втрат в мережах: 
[монографія] / М.Й. Бурбело, Л.М. Мельничук. – Вінниця: 
УНІВЕРСУМ, 2008.

8. Справочник по электроснабжению промышленных пред-
приятий / [С.И. Вершинина, С.И. Гамазин, Ю.М. Голонов, 
Э.А. Киреева, А.И. Кирпа, Е.А. Конюхова, Э.Т. Сидоренко, 
Г.В. Стульников, А.А. Федоров]; под. ред. А.А. Федорова, 
Г.В. Сербиновского. – М.: Энергия, 1972. – 528 с. 



80

Випуск 2(02) 2017

Класичний приватний університет

УДК 658.56:338

Шаповал В.М.
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри економіки підприємства
Національного гірничого університету

Герасименко Т.В.
кандидат геологічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки підприємства
Національного гірничого університету

Шпак М.В.
кандидат географічних наук,

доцент кафедри економіки підприємства
Національного гірничого університету

РОЗРОБКА АКТУАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ  
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

DEVELOPMENT OF ACTUAL ECONOMIC STRATEGIES  
OF TOURISTIC INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито питання розробки і реалізації еконо-

мічної стратегії розвитку для підприємств туристичної галузі 
України. Авторами запропоновано структуровану модель еко-
номічної стратегії для інтеграційного стратегічного розвитку 
туристичної галузі, а також визначено індикатори фіксації 
досягнення поставлених стратегічних цілей для кожного ета-
пу, такі як економічний прибуток, посилення конкурентної по-
зиції, зростання вартості/цінності підприємства. Економічна 
стратегія дає змогу знайти взаємозв’язок між прибутковістю 
і вартістю капіталу в прийнятті найбільш оптимальних стра-
тегічних рішень у конкурентному середовищі, де діє велика 
кількість економічних агентів, кожен з яких прагне максимізу-
вати свій дохід та прибуток.

Ключові слова: підприємство туристичної галузі, ефек-
тивність діяльності, економічна стратегія туристичного підпри-
ємства, вартість компанії, максимізація прибутку.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты вопросы разработки и реализации 

экономической стратегии развития для предприятий туристи-
ческой отрасли Украины. Авторами предложена структуриро-
ванная модель экономической стратегии для интегративного 
стратегического развития предприятий туристической отрас-
ли, а также определены индикаторы фиксации достижения 
поставленных стратегических целей для каждого этапа, такие 
как достижение экономической прибыли, усиление конкурент-
ной позиции, рост стоимости/ценности предприятия. Эко-
номическая стратегия позволяет найти взаимосвязь между 
доходностью и стоимостью капитала в принятии наиболее 
оптимальных стратегических решений в конкурентной среде, 
где действует большое число экономических агентов, каждый 
из которых стремится максимизировать свой доход и прибыль.

Ключевые слова: предприятие туристического комплек-
са, эффективность деятельности, стратегия туристической от-
расли, стоимость компании, максимизация прибыли.

ANNOTATION
The article reveals the issues of development and implemen-

tation of the economic development strategy for the enterprises of 
the tourist industry of Ukraine. The authors proposed a structured 
model of the economic strategy for integrative strategic develop-
ment of enterprises in the tourism industry and identified indica-
tors of the achievement of the set strategic goals for each stage: 
achieving economic profit, strengthening the competitive position, 
increasing the value/cost of the enterprise. The economic strategy 
allows us to find the relationship between profitability and the cost 
of assets in making the most optimal strategic decisions in a com-

petitive environment where a large number of economic agents op-
erate, each of which seeks how to maximize its income and profit.

Key words: tourist complex enterprise, activity efficiency, tour-
ism industry strategy, value of the company, profit maximization.

Постановка проблеми. Поява на українсько-
му ринку туристичних послуг окремих госпо-
дарюючих суб’єктів, які активно застосовують 
стратегічне управління і нарощують свій кон-
курентний потенціал, привертає увагу багатьох 
учених і практиків. Нині в українській турис-
тичній індустрії діють, як правило, найбільші 
західні корпорації, мережі та об’єднання, які 
мають системно-цілісну і самостійну страте-
гічну поведінку. Чітко сформована економічна 
стратегія стала силою цих підприємств, гаран-
том виживання в періоди дії економічних криз.

Слід звернути увагу на логічну послідов-
ність стратегічних дій в Україні європейських 
і американських корпорацій. Усі їх рішення 
приймаються на основі оцінки сприятливих 
економічних наслідків для декількох великих 
іноземних учасників ринку туристичних послуг 
в Україні за відсутності серйозної конкуренції 
з боку українських партнерів.

Отже, на українському ринку туристичних 
послуг виникла ситуація, у якій окремі госпо-
дарюючі суб’єкти активно застосовують еконо-
мічну стратегію розвитку і нарощують свій кон-
курентний потенціал за допомогою унікальних 
і важкокопіювальних технологій, стають лідера-
ми туристичної галузі, інші ж компанії, повто-
рюючи сценарій минулих років, орієнтуються 
на кількісні показники і цінове позиціювання, 
йдуть у фарватері конкурентної боротьби.

Підприємство як суб’єкт стратегічного управ-
ління відіграє основну роль у розвитку індустрії 
туризму як відокремлена спеціалізована одини-
ця сфери послуг, основою якої є людські ресурси, 
здатні за допомогою наявних у їх розпорядженні 
засобів створювати необхідні споживачам послу-ек
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ги й отримувати прибуток. Від того, наскільки 
успішно працюють підприємства, залежать їх 
фінансовий стан, економічне благополуччя їх 
працівників і власників, стан туристичної галузі 
та всієї національної економіки.

Останніми роками в економічній літературі 
з’являються публікації, що містять опис еко-
номічної стратегії розвитку туристичних під-
приємств. Проблеми стратегічного розвитку 
туристичної галузі також привертають інтер-
ес зарубіжних та українських учених. Роботи, 
присвячені різним аспектам розвитку турист-
ських, готельних і ресторанних підприємств, 
публікуються в спеціалізованих журналах 
в Україні та закордоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стратегічного розвитку туристичної 
галузі привертають інтерес зарубіжних та укра-
їнських учених, зокрема проблеми та перспек-
тиви розвитку туристичної галузі досліджував 
І.В. Бурнашов [2]; розробці стратегії сталого 
розвитку туристичної галузі значна увага приді-
ляється в роботах В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєва, 
К.О. Бабікова, Г.О. Білявського, І.Г. Смирнова 
[4]; вплив змін у міжнародному туристично-
му бізнесі на стратегічний розвиток туристич-
ного українського підприємства досліджував 
В.І. Биркович [1]; стратегічні напрями підви-
щення конкурентоспроможності туристичних 
підприємств розглядалися у працях О.П. Са-
вицької [7], Л.П. Дядечка [3], М.П. Мальської 
[5], Т.І. Ткаченка [8] та інших науковців Отже, 
не можна не помітити наявність великої кіль-
кості публікацій з цієї проблеми.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас проблематика 
ефективного довгострокового розвитку туризму 
розроблена недостатньо. Так, до числа проблем-
них питань варто віднести визначення напря-
мів розвитку туристичного потенціалу, розроб-
ку економічної стратегії розвитку туризму, а 
також прийняття найбільш оптимальних стра-
тегічних рішень в конкурентному середовищі, 
де діє велика кількість економічних агентів.

Формулювання мети статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розвиток методології 
формування системи стратегічного управління 
на основі економічної стратегії як інструмента 
створення конкурентної переваги за допомогою 
отримання прибутку, зміцнення конкурентної 
позиції на ринку на основі компетентнісного під-
ходу і створення важкокопіювальних технологій 
управління підприємством туристичної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Галузь туризму як об’єкт дослідження сфери 
послуг включає організації, які надають послу-
ги та підтримують її функціонування. Вона ви-
ступає як складна, самостійна і відокремлена 
соціально-економічна система, яка взаємодіє із 
зовнішнім середовищем, залучає значні матері-
альні, фінансові й трудові ресурси.

Таке уявлення туристичної галузі дає мож-
ливість формулювати її закономірності, оціни-

ти типові характеристики. В основі туристичної 
галузі знаходяться підприємства життєзабезпе-
чення людей, що включають готелі, ресторани, 
підприємства пасажирського транспорту, до-
звілля, розваг тощо. Однак жодне з них не є ні 
результатом, ні винятковим об’єктом туризму.

Економіку туристичної галузі розглядають 
як сукупність підприємств, які знаходяться 
в тісному виробничому, діловому та іншому 
взаємозв’язку з державою і споживачами.

Усі компоненти ресурсів туристичної галузі 
можна класифікувати таким чином:

1) природно-кліматичні ресурси – це при-
родні умови країни (географічне положення, 
клімат, рельєф, флора, фауна), що впливають 
на політику в туристичній галузі, залежно від 
їх наявності або відсутності, раціонального або 
нераціонального використання;

2) культурно-історична спадщина, що вклю-
чає збереження пам’ятників історії і культури, іс-
торико-культурних територій та об’єктів, вивчен-
ня і розвиток культурної самобутності народу, 
його внесок у світову цивілізацію, є складовим 
елементом туристичного потенціалу території;

3) інфраструктура індустрії туризму – це 
комплекс споруд, інженерних і комунікаційних 
мереж, зокрема телекомунікаційні зв’язки, до-
роги, суміжні туріндустрії підприємства, що за-
безпечують належний доступ до ресурсів та їх 
належне використання в туристичній галузі;

4) матеріально-технічна база туристичної 
галузі на території, що передбачає наявність 
таких ресурсів, як житловий сектор (готелі, 
мотелі, кемпінги, пансіонати тощо); сектор гро-
мадського харчування (кафе, ресторани, заку-
сочні тощо); сектор пасажирського транспорту 
(повітряний, залізничний, водний, автомобіль-
ний), автопрокат тощо; сектор організації подо-
рожей (туроператори, турагентства, екскурсій-
ні фірми тощо); сектор розваг; інформаційний 
сектор (інформаційна туристична мережа); до-
даткові послуги та сервісна система;

5) людські та соціальні ресурси – це люди, 
зайняті суспільно корисною працею (трудові ре-
сурси), або організації, що сприяють швидкому 
розвитку туристичної галузі в регіоні та мають 
фінансові ресурси, освітньо-культурний рівень, 
здібності, знання, а також систему охорони 
здоров’я, навколишнього середовища, влас-
ність, інтереси місцевого населення тощо.

Слід зазначити, що відсутність хоча б одно-
го з перерахованих вище ресурсів унеможлив-
лює ефективний розвиток туристичної галузі на 
конкретній території.

В умовах конкуренції, що загострюється, 
стратегія зростання для підприємств туристич-
ної галузі є адекватною відповіддю на виклики 
зовнішнього середовища, що задовольняє запи-
ти суспільства, споживачів, власників бізнесу 
і працівників цих підприємств. Стратегія зрос-
тання підприємств туристичної галузі базується 
на двох основних концепціях, а саме органічно-
го та неорганічного зростання [3; 8].
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Дослідивши стратегії зростання, що засто-
совуються підприємствами туристичної галузі, 
ми пропонуємо їх класифікаційну модель, по-
дану на рис. 1.

 

Стратегії внутрішнього 
зростання

Стратегія 
диференціації

Стратегія 
диверсифікації 

(горизонтально-
вертикальної 

інтеграції)

Стратегія 
інтенсивного 

зростання

Стратегія 
модернізації

Стратегії зовнішнього 
росту

Стратегія злиття / 
придбання

Стратегія спільного 
підприємства

Стратегія 
франчайзингу

Стратегія 
глобалізації

Рис. 1. Класифікаційна модель стратегій зростання 
туристичних підприємств

Органічне зростання розглядається як внутріш-
нє зростання або зростання зсередини. Для під-
приємства це зростання є запланованим, воно від-
бувається повільно, поступово збільшуючи обсяг 
споживаних ресурсів. Підприємство може рости 
внутрішньо, вкладаючи прибуток щороку в розви-
ток свого бізнесу. Такий підхід веде до зростан-
ня виробництва і виручки. Внутрішнє зростання 
може забезпечуватися через збільшення продажів 
наявних послуг або за рахунок додавання нових.

Цим процесом легше управляти, оскільки він 
розвивається повільно. Шляхи, які використову-
ються для управління внутрішнім зростанням, 
включають диференціацію, інтенсифікацію, ін-
теграцію, диверсифікацію і модернізацію.

Неорганічне зростання – це зовнішнє зрос-
тання, яке реалізується через злиття двох або 
більше фірм. Фірми можуть об’єднуватися ра-
зом, щоб підвищити свою конкурентоспромож-
ність. Зовнішнє зростання зазвичай досягаєть-
ся через реалізацію таких стратегій, як злиття/
придбання, створення спільних підприємств, 
франчайзинг, глобалізація.

Неорганічне зростання протікає швидко і дає 
змогу через короткий проміжок часу придбати 
активи. Під час такого зростання відсутній ри-
зик надвиробництва, оскільки обсяг наданих по-
слуг залишається незмінним. Подібні злиття ве-
дуть до контрольованої конкуренції незалежних 
бізнес-одиниць, однак при цьому можна отрима-
ти економію на масштабі виробництва і модерні-
зувати використовувані виробничі ресурси.

Існує така логічна послідовність дій під час 
стратегічного планування (рис. 2):

1) економічна стратегія дає змогу 
об’єднувати всі аспекти дій бізнесу, мати комп-
лексний, системний і критеріальний характер, 
що дає можливість використовувати всі наявні 
ресурси і потенціал туристичного підприємства, 
щоб гармонізувати процес його розвитку;

2) стратегія передбачає проектування бізнес-
моделі, яка є відображенням реалізованої стра-
тегії і дає змогу підприємству досягти встанов-
лених цілей;

3) тактика є напрямом дій у межах, встанов-
лених бізнес-моделлю, і визначає, яка частина 
доданої вартості створюється туристичним під-
приємством.

Розвиток звичайних засобів розміщення 
в світовій туристичній галузі останніми роками 
привів до насичення ринку традиційними ту-
ристичними послугами. В результаті виникла 
необхідність пошуку нових видів розміщення, 
які потребують менших капітальних витрат 
і повніше враховують потреби різних сегментів 
споживачів, забезпечуючи при цьому успішний 

 

Стадія розробки економічної стратегії. 
Розробка економічної статегії підприємства 
функціонування на ринку

Стадія розробки бізнес-моделі. 
Розробка бізнес-моделі підприємства, що 
відповідає економічній стратегії

Стадія розробки тактики. 
Вибір тактики підприємства на основі 
вибраної бізнес-моделі

Рис. 2. Етапи побудови економічної стратегії,  
моделі й тактики туристичного підприємства
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продаж і завантаження номерного фонду. Стра-
тегічною метою першого інтеграційного етапу 
розвитку підприємства туристичної галузі є до-
сягнення економічного прибутку (рис. 3).

У цьому випадку всі складові портфеля еко-
номічної стратегії об’єднуються спільністю 
мети, засобів та індикаторів. Вихідним індика-
тором цього рівня є прагнення якомога швид-
ше заробити якомога більший капітал для по-
вернення кредитів і розширення бізнесу. При 
цьому мета полягає не в отриманні прибутку 
як такого, а саме в отриманні стабільного еко-
номічного прибутку, який може бути спрямо-
ваний як на споживання, так і на розширене 
відтворення.

Обґрунтованість цього набору стратегій зу-
мовлена такими факторами:

– максимізація прибутку, тобто доцільно 
використовувати в ситуації швидкого зростан-
ня, стабільного розвитку або в окремі коротко-
строкові періоди;

– отримання економічного прибутку 
з урахуванням альтернативних доходів, ризику 
втрат, рівня обмежень;

– мінімаксимізація економічних результа-
тів, тобто максимум мінімально очікуваних до-
ходів і мінімум максимально очікуваних втрат, 
необхідність захисту від збитків у результаті 
дій конкурентів;

– мотивація, тобто умови мотивації персо-
налу, рівень продуктивності праці, інновацій-
ний клімат;

– фінансова безпека, тобто стратегія спря-
мована на забезпечення такої величини прибут-

 

Товарна стратегія

Стратегія зниження виробничих витрат

Стратегія ціноутворення

Стратегія взаємодії з ринками виробничих ресурсів

Стратегія мотивації

Стратегія антикризового управління

 

1. Операції, пов’язані з 
постачальниками 

(логістика постачання)

2. Операції, що формують 
внутрішньофірмові 

витрати (виробництво і 
надання послуг і пов’язані 
з цим операції, маркетинг 

і збут, обслуговування 
клієнтів, загальні 

адміністративні операції)

3. Зовнішні операції, 
пов’язані з наближенням 

до послуги кінцевого 
споживача

Рис. 3. Стратегії досягнення економічного прибутку

Рис. 4. Ланцюжок наростання витрат в туристичних підприємствах
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ку, якої достатньо для фінансової стійкості або 
оздоровлення підприємства.

Важливим аспектом товарної стратегії є пла-
нування товарного асортименту. Автори дослі-
дження відстоюють точку зору, що перевага 
повинна віддаватися такому складу товарного 
асортименту, який забезпечує протягом трива-
лого періоду постійне перевищення (або принай-
мні збалансованість) прибутку, що залишається 
в розпорядженні туристичного підприємства, 
над потребами у фінансових ресурсах.

Стратегія зниження виробничих витрат визна-
чає прийоми досягнення туристичним підприєм-
ством низької вартості послуг і захоплення на цій 
основі лідерства на «центральному рингу» конку-
рентної боротьби. Ця стратегія утворює принципи 
регулювання процесу формування витрат як за 
рахунок факторів виробництва, так і за рахунок 
стратегічного аналізу витрат по всьому «ланцюж-
ку» наростання витрат від початку виробництва 
(надання послуги) до просування товарів (послу-
ги) на ринок до потенційного споживача.

Для розробки стратегії зниження виробни-
чих витрат авторами розроблений ланцюжок 
наростання витрат туристичного підприємства, 
у якому виділяються три основні ланки (рис. 4).

Стратегічний аналіз витрат повного ланцюжка 
наростання витрат необхідно проводити порівня-
но з основними конкурентами. Таке порівняння 
показує, чи має підприємство переваги порівняно 
з конкурентами. Цей аналіз допомагає виявити 
витрати, які є джерелом придбання переваги [6].

Другим інтегративним етапом розвитку ту-
ристичного підприємства є його стратегічна 
мета – посилення конкурентної позиції.

Зміцнення конкурентної позиції турис-
тичного підприємства досягається за рахунок 
створення і впровадження важкокопіювальних 
конкурентних переваг, а наслідком цього про-
цесу є збільшення ринкової частки [7]. Якщо 
ж ставити як стратегічну мету збільшення рин-
кової частки, що досягається ціновим позицію-
ванням, то такий підхід може призвести турис-
тичне підприємство до негативних наслідків, 
оскільки збільшується масштаб реалізації за 
низькими цінами і не окуповуються витрати.

Пропонований портфель стратегій поданий 
на рис. 5.

Третім інтегративним етапом розвитку ту-
ристичного підприємства є стратегічна мета – 
збільшення його вартості та цінності на ринку 
капіталу.

 

Стратегія конкуренції

Стратегія підвищення якості

Стратегія інноваційної діяльності

Стратегія посилення конкурентної позиції 
на ринку

Стратегія глобалізації

 

Інвестиційна стратегія

Стратегія економічного зростання

Стратегія бізнес-реінжинірингу

Стратегія максимізації вартості підприємства

Рис. 5. Стратегії посилення конкурентної позиції

Рис. 6. Стратегії збільшення вартості/цінності туристичної компанії
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Розроблений авторами портфель стратегій 
збільшення вартості/цінності туристичної ком-
панії наведений на рис. 6.

Висновки. В результаті змін в економічній 
ситуації і завдяки накопиченому досвіду ідея 
збільшення вартості й цінності туристичної ком-
панії виходить на перший план. З’являються 
управлінські технології, орієнтовані на цей на-
прям. Вартісний підхід у розвитку туристич-
ного підприємства, на думку авторів, вирішує 
такі завдання:

– довгостроковий розвиток туристичного під-
приємства визначається як постійне завдання;

– суми коштів, що спрямовуються на ін-
вестиції, повинні враховувати баланс інтересів 
розвитку і споживання;

– внутрішні показники, що використову-
ються для прогнозування і вимірювання резуль-
татів діяльності, повинні спонукати менедж-
мент підприємства на максимізацію прибутку;

– зовнішні показники діяльності туристич-
ного підприємства повинні давати змогу прово-
дити об’єктивну оцінку досягнутого і відобра-
жати потенціал створення вартості й цінності 
в майбутньому.

Вартість туристичного підприємства має дов-
гострокові перспективи зростання, якщо при-
сутні явні ознаки, що дають їй конкурентні 
переваги. Отже, реалізація концепції зростан-
ня вартості для туристичного підприємства, на 
думку авторів, повинна спиратися на знання, 
ключові компетенції та можливості збільшення 
активів, які й забезпечують збільшення ціннос-
ті бізнесу. Реальна вартість відповідає реальній 
ефективності використання ресурсів.

Оскільки економічний прибуток є мірою 
вартості, створеної за одиничний період часу 
(місяць, квартал, рік тощо) й обчислюється як 
добуток інвестованого капіталу на різницю між 
рентабельністю інвестованого капіталу та серед-
ньозваженою вартістю капіталу підприємства, 

ми пропонуємо такі основні способи збільшення 
вартості туристичного підприємства:

– підвищити рентабельність вже інвестова-
ного капіталу;

– здійснити нові інвестиції з більш високою 
рентабельністю, ніж вже інвестованого капіталу;

– збільшити темпи зростання, вимірювані 
як швидкість збільшення інвестованого капіта-
лу (але тільки у тому разі, якщо рентабельність 
інвестованого капіталу перевищує середньозва-
жені витрати на залучення капіталу);

– скоротити витрати на залучення капіталу.
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ:  
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

EQUITY OF THE TRADE ENTERPRISE:  
THE NATURE AND PECULIARITIES OF FORMATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто етапи виникнення та розвитку поняття 

«капітал», визначено термін «власний капітал» за поданням 
трактування різних вчених-економістів. Обґрунтовано підходи 
наукових економічних шкіл до трактування поняття капіталу. 
Висвітлено генезис дефініції «капітал підприємства» в сучас-
ній економічній літературі.

Ключові слова: капітал, фінансові ресурси, гроші, майно, 
оборотні засоби, власні джерела.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены этапы возникновения и развития по-

нятия «капитал», определен термин «собственный капитал» 
по представлению трактовки различных ученых-экономистов. 
Обоснованы подходы научных экономических школ к трактов-
ке понятия капитала. Освещен генезис дефиниции «капитал 
предприятия» в современной экономической литературе.

Ключевые слова: капитал, финансовые ресурсы, деньги, 
имущество, оборотные средства, собственные источники.

ANNOTATION
The article examines the stages of the emergence and de-

velopment of the concept of «capital», the term «equity» is de-
fined, according to the interpretation of various economists. The 
approaches of scientific and economic schools to the interpretation 
of the notion of capital are substantiated. The genesis of the defi-
nition of «enterprise capital» in the modern economic literature is 
highlighted.

Key words: capital, financial resources, money, property, cir-
culating assets, own sources.

Постановка проблеми. У ринкових умовах 
вітчизняні спеціалісти з бухгалтерського облі-
ку та звітності прагнуть змінити та наблизити 
вітчизняну методику облікового відображення 
фактів господарського життя до методики об-
лікового відображення західних країн. Тому 
постає проблема удосконалення форми і скла-
дових бухгалтерського балансу як основного 
джерела отримання інформації для управління 
капіталом. В умовах фінансової кризи інформа-
ційна база, яка впливає на прийняття управлін-
ських рішень в частині аналітичних розрізів, 
підлягає критиці. Так І.Й. Яремко відзначав: 
«Нині на рівні найвпливовіших фінансово-
економічних інституцій обговорюється дилема 
створення нової «фінансової архітектури», яка, 
своєю чергою, повинна бути забезпечена суттє-
во іншим інформаційно-аналітичним базисом 
та регуляторними інструментами (інституція-
ми)» [1, с. 549]. Серед американських вчених 
поширювалася думка про те, що саме бухгал-
тери мають нести відповідальність за крах під-
приємства [2, с. 48]. Тому поява нових видів 
підприємницької діяльності та форм співробіт-

ництва в Україні зумовила необхідність удо-
сконалення інформації, яку можна отримати із 
фінансової звітності, наприклад, з балансу для 
цілей управління такими підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У розвиток теорії управління капіталом на під-
приємствах значний внесок зробили І.О. Бланк, 
Н.О. Власова, Р.С. Квасницька, В.В. Ковальов, 
Г.О. Крамаренко, Л.М. Малярець, A.M. Поддє-
рьогін, В.О. Подольська, Н.М. Пономаренко, 
В.М. Суторміна, О.О. Терещенко та інші на-
уковці. Сучасні підходи до розв’язання мето-
дологічних проблем обліку й аналізу капіталу 
підприємства, зокрема торгівлі, пропонують 
такі вітчизняні вчені, як, наприклад, М.О. Бі-
лоусов, Ф.Ф. Бутинець, Р.В. Варичева, О.Й. Ві-
вчар, Т.В. Давидюк, О.О. Зеленіна, Л.М. Котен-
ко, Н.С. Марушко, Є.В. Мних, І.М. Назаренко, 
О.В. Олійник, Н.І. Петренко, О.І. Пилипенко, 
В.В. Сопко, Л.І. Цюцяк, О.В. Чумак, І.Й. Ярем-
ко, О.В. Ярощук.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте потребують погли-
бленого опрацювання теоретичні аспекти ви-
никнення та розвитку поняття «капітал» за 
етапами еволюції економічної думки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
та розвитку поняття «капітал» за етапами ево-
люції економічної думки, наукових підходів 
концептуальних основ функціонування науко-
вих економічних шкіл щодо трактування по-
няття власного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі життя в умовах надзвичай-
но швидкого розвитку інформаційного бізнесу 
економіка посідає перше місце. Сьогодні осно-
вою інноваційного розвитку будь-якого під-
приємства і зростання його ринкової вартості 
є інтелектуальний потенціал висококваліфіко-
ваних працівників. Доцільно розкрити поняття 
власного капіталу в умовах нинішнього ринку, 
оскільки торговельні підприємства не можуть 
існувати без економічного зростання.

Дослідження генезису економічної кате-
горії «капітал» за етапами доринкової (IV ст. 
до н. е. – ХVІІІ ст.), ринкової (ХVІІІ–ХІХ ст.) 
та соціально-орієнтованої ринкової економіки 
(ХХ–ХХІ ст.), результати якого наведено на 
рис. 1, доводить, що еволюція цієї економічної ек
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категорії відображає процес розвитку природи, 
форм руху, динаміки та структури товарного 
виробництва, а також свідчить про її багато-
гранність. У доринковій економіці першу спро-

бу визначення сутності капіталу було здійснено 
представниками економічної думки античного 
світу, а саме Ксенофонтом (430-455 рр. до н. е.), 
Платоном (427-347 рр. до н. е.) та Аристотелем 

ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ» 
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Маржиналізм: К. Менгер (1840–1921 рр.), Ф. Візер, Е. Бем-Баверк 
(1851–1919 рр.), В. Джевонс (1835–1882 рр.), Л. Вальрас (1834–1910 рр.).

Неокласицизм: А. Маршалл (1842–1924 рр.), А. Пігу (1877–1959 рр.), 
Д.Б. Кларк (1847–1938 рр.), К. Віксель (1851–1926 рр.), В. Паретто (1848–1923 рр.).

Кейнсіанство: Дж.М. Кейнс (1883–1946 рр.), Р.Ф. Харрод (1890–1978 рр.), 
Д. Домар (1914–1997 рр.), Е.Х. Хансен (1887–1975 рр.).

Соціально-орієнтована ринкова економіка (ХХ – ХХІ ст.)

Інституціоналізм: Т. Веблен (1857–1929 рр.), Дж. Коммонс (1862–1945 рр.), 
У. Мітчел (1874–1948 рр.).

Сучасний монетаризм: М. Фрідман (1912–2006 рр.), Дж. Хікс (1904–1989 рр.), 
А. Лаффер.

 
Рис. 1. Етапи виникнення та розвитку поняття «капітал»

Джерело: згруповано автором за даними [5]
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(384-322 рр. до н. е.). Вони не вживали безпо-
середньо термін «капітал», але розглядали його 
крізь призму накопичення багатства й зростан-
ня добробуту народу [3, с. 230].

Багато економістів, вчених досліджували 
сутність власного капіталу. Серед них були 
італійські (Л. Пачолі, Н. де Анастасіо), фран-
цузькі (Л. Батардон, Ж. Андре, Ж. Дюмар-
ше), німецькі (Ф. Ляйтнер, В. Рігер), російські 
(М. Лунський, М. Блатов, Р. Вейцман, І. Гала-
ган, М. Кіпарисов, Є. Сіверс та ін.) науковці [4]. 
З точки тору політекономії капітал є вартістю, 
яка має властивість самозростати, приносячи 
так звану додаткову вартість.

Представники класичної політичної економії 
(А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей та ін.) визначали 
капітал сукупністю матеріальних благ, що за-
довольняють людські потреби в зростанні вар-
тості. Тобто капітал ототожнювався із засоба-
ми виробництва. Подібні уявлення характерні 
також для неокласиків (А. Маршала та ін.), а 
також деяких сучасних економістів (П. Саму-
ельсона, С. Фішера та ін.).

Марксистська економічна теорія трактува-
ла капітал як сукупність певних виробничих 
відносин людей, властивих системі найманої 
праці, тобто відносин щодо привласнення влас-
никами засобів виробництва результату неопла-
ченої праці найманих робітників (так званої до-
даткової вартості). У цьому трактуванні капітал 
є носієм відносин з експлуатації найманої праці 
капіталістами.

Сучасний монетаризм (М. Фрідмен та ін.) ото-
тожнює капітал з грошима або їх замінниками – 
кредитними грошима, які у своєму русі (обігу) 
приносять дохід, тобто з цієї точки зору капі-
тал – це багатство, яке існує у формі грошей. 
Нарешті, прихильники маржиналізму, пред-
ставники австрійської економічної школи та їх 
сучасні послідовники, вважають, що капітал – 
це все, що приносить дохід як результат різної 
оцінки окремими економічними суб’єктами на-
явних і майбутніх економічних благ [6].

На нашу думку, особливої уваги заслугову-
ють погляди на економічну природу і сутність 
капіталу представників школи маржиналістів 
та неокласичної економічної теорії [6, с. 15-
22]; це доводить, що у трактуваннях категорії 
«капітал» простежуються, хоч і незначні, але 
розбіжності. Маржиналісти наголошують на 
матеріальній формі капіталу, особливістю якої 
є здатність приносити дохід, а неокласики роз-
глядають капітал як один із факторів виробни-
цтва, який визначається корисністю, а також до 
якого належать знання, організаційні здібності 
та відповідні виробничі й державні утворення, 
тобто фактори людської активності.

Науковий інтерес у ході дослідження капі-
талу викликають також економічні погляди 
представників школи кейнсіанства, засновни-
ком якої був Дж.М. Кейнс (1883-1946 рр.). Він 
та його прихильники (Р.Ф. Харрод, Д. Домар, 
Е.Х. Хансен та ін.) також привертали увагу до 

матеріальної форми капіталу і зауважували, що 
особливістю капіталу є здатність приносити до-
хід. При цьому вирішальну роль у забезпеченні 
зростання доходу і збільшенні виробничих по-
тужностей вони відводили інвестиціям [6, с. 16].

У першій половині XX ст. формується новий 
напрям економічної думки, а саме інституціо-
налізм, представниками якого були Т. Верлен, 
Дж. Коммонс, У. Мітчел. Засновник інститу-
ціоналізму Т. Веблен (1857-1929 рр.), гостро 
критикуючи монополії, обмежує їхню сутність 
утворенням «імматеріального багатства» – фік-
тивного капіталу. Він розрізняє промисловий 
та фінансовий капітал і стверджує, що «влас-
ність капіталістів втілюється не у засобах ви-
робництва, а в цінних паперах, що свідчить про 
її перехід із матеріальної форми у нематеріаль-
ну» [6, с. 17].

Формування поглядів на капітал у представ-
ників інституціоналізму відбувалося в епоху 
ринкового (грошового) господарства, характер-
ною особливістю якого вони вважали розрив 
між бізнесом та індустрією. Причиною останньо-
го, на їхню думку, було протиріччя власників 
і організаторів виробництва. «Підприємницький 
клас, отримавши бізнес у своє розпорядження, 
намагався отримати прибуток на капітал. Влас-
ники ж не вкладали цей капітал у виробництво, 
а надавали у кредит. Таким чином, для бізнес-
менів джерелом доходів була не індустрія, а фі-
нансова сфера» [6, с. 16]. Саме цим пояснюється 
перехід капіталу з матеріальної сфери у немате-
ріальну і його трактування інституціоналістами 
як багатств, за рахунок яких будуть придбані за-
соби виробництва з метою їх використання для 
розвитку суспільства. При цьому джерелом при-
росту капіталу визначались науковий прогрес, 
людські здібності та інновації.

Капітал – це незамінна структура виробни-
цтва в ринковій економіці, тобто це той ресурс, 
який приносить дохід. Слово «капітал» похо-
дить від латинського слова «сарitalis», що в пе-
рекладі означає «основний або головний» [7]. 
Власний капітал підприємства може показу-
вати частку майна підприємства, яка фінансу-
ється за рахунок вкладених коштів власників 
і власних засобів підприємства.

На думку Р.О. Хом’яка, власний капітал – 
це частина в активах підприємства, що зали-
шається після вирахування його зобов’язань, 
а власний капітал відображає суму, яку влас-
ники (засновники) передали в розпорядження 
підприємства як внески чи залишили у формі 
нерозподіленого прибутку, або суму, що підпри-
ємство одержало у своє розпорядження ззовні 
(від інших підприємств) без повернення [8].

Капітал в багатьох літературних джерелах 
та безпосередньо в роботах В.В. Завгородньо-
го, А.О. Коваленко, С.Ф. Голова [9] розгляда-
ється в загальних рисах. Більш інформативно 
та структуровано підійшли до вивчення ка-
тегорії «капітал» такі вчені, як І.Й. Яремко, 
В.В. Сопко, В.Д. Соколов [10]. Потрібні деталь-
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не вивчення зазначеної категорії, її інформа-
ційної сутності і представлення як об’єкта об-
ліку, за допомогою якого повинна формуватися 
повна і достовірна інформація, необхідна для 
ефективного функціонування та управління 
підприємством.

Так, Р. Алборов розглядає власний капітал 
як сукупність вкладів учасників (власників) 
в майно під час створення організації для за-
безпечення її діяльності в розмірах, визначених 
установчими документами. Тоді як A.Г. Загоро-
дній і Г.О. Партин [11] під власним капіталом 
розуміють сукупність економічних відносин, 
що дають змогу включити в господарський обіг 
фінансові ресурси, які належать або власни-
кам, або самому господарюючому суб’єкту. По-
іншому О.О. Литнєв [12] пропонує трактувати 
поняття власного капіталу з позиції вкладено-
го власниками капіталу: «власний капітал – 
це вартість майна, вкладеного (інвестованого) 
власником у підприємство». З цієї точки зору 
більш повне визначення надає О.В. Філімо-
ненков, який представляє власний капітал як 
власні джерела фінансування підприємства, які 
без визначення строку повернення внесені його 
засновниками або залишені ними на підприєм-
стві із суми чистого прибутку. Таке тлумачення 
більш точно відповідає принципам формування 
власного капіталу і пояснює джерела його фі-
нансування [16].

Заслуговує на увагу, дослідження B.В. Ко-
вальова, який пропонує трактувати власний 
капітал як аналог довгострокової заборгова-
ності підприємства перед своїми власниками. 
Але це твердження не передбачає його бук-
вальне розуміння, оскільки підприємство не 
має зобов’язання повернути кошти власникам; 
останні можуть отримати певний еквівалент 
вкладених ними коштів або через механізми 
ринку (наприклад, отримання дивідендів), або 
після ліквідації підприємства [13].

Визначення терміна «власний капітал», які 
подаються різними вченими-економістами, від-
різняються не дуже істотно. Генезис дефініцій 
«капітал підприємства» в сучасній економічній 
літературі наведено на рис. 2.

Таким чином, поняття «власний капітал» 
не має однозначного визначення. Це зумовлено 
його різноспрямованими функціями, які визна-
чаються наявністю декількох суб’єктів економіч-
них відносин, що мають різні інтереси стосовно 
власного капіталу. Цими суб’єктами є власники 
(засновники), кредитори та держава або муніци-
палітет. Відповідно до інтересів власників (засно-
вників) сума власного капіталу відображає обсяг 
їх прав. Для кредиторів власний капітал засно-
вника (засновників) виступає критерієм оцінки 
його (засновника) надійності та гарантом вико-
нання підприємством своїх зобов’язань. Стосов-
но державного та муніципального інтересу щодо 

Генезис дефініцій «капітал підприємства» в сучасній економічній літературі

А.Г. Аракелян, Т.Б. Кузенко, О.А. Бакурова,
Б. Курек, Й.Г. Бетге, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець,
Д. Легоєва, Дж. Сигел

«власний капітал – це 
загальна вартість засобів

підприємства»

«власний капітал – це власні 
джерела підприємства»

А.П. Бобяк, А.В. Глен, Д.Г. Шорт, Т.О. Гуренко,
В.Д. Новодворский, В.В. Марин, І.Р. Поліщук, 
В.В. Сопко

«власний капітал – це 
фінансові ресурси 

підприємства»

О.Й. Вівчар, Р.В. Варичева, Н.В. Гайдамака,
В.С. Терещенко, Г.О. Крамаренко, Т.А. Самойлова

«власний капітал – це 
вартість активів, втілена в 

кошти підприємства»

Н.В. Наумова, Е.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда,
А.В. Хмелевська, І.Ф. Шер, Т.С. Яровенко, 
К.П. Вистільник, Т.А. Городня, НП(С)БО

«власний капітал – це 
частина майна (капіталу), 

вкладена власниками»

О.О. Терещенко, С.В. Мочерний, Б.І. Нідлз,
М.І. Молдованов, І.А. Димова, В.В. Ковальов

 
Рис. 2. Генезис дефініцій «капітал підприємства» в сучасній економічній літературі

Джерело: згруповано автором
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власного капіталу підприємства, то він полягає 
у зміцненні стабільності підприємства та його 
розвитку в інтересах всього суспільства [12].

Висновки. На основі систематизації науко-
вих джерел встановлено, що ґенеза поняття 
«капітал» пройшла не простий шлях, а саме від 
зародження доринкової економіки до широкого 
поширення і використання в соціально-орієнто-
ваній ринковій економіки. При цьому джере-
лом приросту капіталу визначались науковий 
прогрес, людські здібності та інновації.
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ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

В РИНКОВИХ УМОВАХ

AN ESTIMATION OF RESOURCE POTENTIAL  
AND FORMS OF ORGANIZATION OF PRODUCTION OF AGRARIAN SECTOR 

OF ЕCONOMY UKRAINE IS IN MARKET CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено оцінці ресурсного потенціалу та фор-

мам організації виробництва аграрного сектору економіки 
України в ринкових умовах. Розглянуто сутність, склад, чинни-
ки економічної ефективності використання ресурсного потен-
ціалу сільськогосподарського підприємства. Вивчено сучасні 
форми організації виробництва у сільськогосподарських під-
приємствах. Визначено основні пріоритетні напрями та меха-
нізми підвищення ефективності ресурсного потенціалу аграр-
ного сектора. Зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: оцінка, потенціал, ресурс, організація ви-
робництва, аграрний сектор, ринок.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке ресурсного потенциала и фор-

мам организации производства аграрного сектора экономики 
Украины в рыночных условиях. Рассмотрены суть, состав, 
составляющие экономической эффективности ресурсного 
потенциала сельскохозяйственного предприятия. Изучены 
современные формы организации производства в сельскохо-
зяйственных предприятиях. Определены основные приори-
тетные направления и механизмы повышения эффективности 
ресурсного потенциала аграрного сектора. Сделаны соответ-
ствующие выводы.

Ключевые слова: оценка, потенциал, ресурс, организа-
ция производства, аграрный сектор, рынок.

ANNOTATION
The аrticle is sanctified to the estimation of resource poten-

tial and forms of organization of production agrarian to the sector 
of economy of Ukraine in market conditions. Essence, composi-
tion, factors of economic efficiency of the use of resource potential 
of agricultural enterprise, were considered. The studied modern 
forms of organization of production are on agricultural enterprises. 
Basic priority directions and mechanisms of increase of efficiency 
of resource potential of agrarian sector are certain. Done corre-
sponding conclusions.

Key words: estimation, potential, resource, organization of 
production, agrarian sector, market.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасній економічній 
науці не сформовано однозначного теоретич-
ного уявлення про потенціал сільського гос-
подарства, що ускладнює розроблення методів 
його кількісного визначення, аналізу розвитку 

та використання. Потенціал визначається як 
економічна категорія що характеризує наявні 
можливості, ресурси, запаси, засоби, які мо-
жуть бути використані для досягнення, здій-
снення будь-чого [5, с. 159].

Усю сукупність ресурсів економічною нау-
кою поділено на економічні та неекономічні. До 
першої групи належать ті, що є в необмеженій 
кількості і не потребують особливої уваги з при-
воду раціонального, економного використання. 
Друга група ресурсів спонукає людей вирішува-
ти проблему вибору й обмеження. Коли необме-
жені потреби вступають у суперечність з обме-
женістю ресурсів для задоволення цих потреб, 
з’являється власне предмет економічної науки 
у сучасному її розумінні – пошук ефективного 
використання рідких ресурсів для досягнення 
максимального задоволення економічних запи-
тів суспільства [7, с. 2]. 

Отже, ресурси цікавлять економічну думку 
виключно у зв’язку з можливістю їх застосу-
вання для задоволення потреб суспільства, тоб-
то у зв’язку із закладеним у них потенціалом.

Потенціал – це засоби, запаси, джерела, 
які є в наявності і можуть бути мобілізовані, 
приведені в дію, використані для досягнення 
певних цілей, здійснення плану, вирішення 
якихось завдань [9, с. 375]. Унаслідок широ-
кої інтерпретації цього поняття в економічній 
літературі з’явилося багато видів потенціалу: 
економічний, виробничий, ресурсний, науково-
технічний, народногосподарський тощо. Також 
виникло велике розмаїття підходів до визначен-
ня його сутності, складових елементів та кіль-
кісного виміру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблеми роз-
витку ресурсного потенціалу аграрної сфери 
економіки вивчалися і вивчаються такими вче-
ними, як: В.Г. Андрійчук [2], П.Т. Саблук [3], 
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Я.K. Білоусько [4], В.М. Бесенюк [5], Н.М. Бо-
гуцька [7], О.М. Вишневська [9], Т.І. Олійник 
[12], Г.М. Підлісецький [15], Н.О. Піняга [16] 
та ін. Слід указати, що єдиної точки зору щодо 
тлумачення категорії «ресурсний потенціал» 
в економічній літературі поки що немає. 

Важливість питань, пов’язаних зі зміцнен-
ням та ефективним використанням ресурсного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств, 
їх теоретична і практична значимість та недо-
статня наукова розробленість зумовили вибір 
теми даної статті.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті – узагальнити сутність, 
складники та значення ресурсного потенціалу 
в забезпеченні сталого та ефективного розви-
тку виробництва, а також особливості і факто-
ри формування та ефективного функціонування 
ринку ресурсів аграрної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Виробничий потенціал – це су-
купність органічно взаємозалежних ресурсів 
сільськогосподарського виробництва, що да-
ють змогу за заданих умов досягти об’єктивно 
зумовленого рівня господарських результатів 
[6, с. 118]. В узагальненому вигляді ресурсний 
потенціал є сукупною величиною наявних у роз-
порядженні суб’єкта господарювання ресурсів, 
тоді як виробничий потенціал підприємства ви-
значають не тільки величиною ресурсів, але й їх 
співвідношенням, спеціалізацією господарства 
та іншими суб’єктивними факторами. Діалек-
тичний зв’язок між поняттями економічного, 
виробничого та ресурсного потенціалу не дає 
змоги розглядати ці категорії як щось відокрем-
лене і незалежне. В умовах ринку виробник ви-
значає, що виробляти й як виробляти під впли-
вом ринкових запитів і ринкової кон’юнктури. 
Виробнику може дорого коштувати ігнорування 
ринкових законів. Підприємству необхідне роз-
роблення маркетингової стратегії, що перед-
бачає аналіз і прогнозування ринкової ситуації 
для орієнтації виробництва і забезпечення кра-
щих економічних умов реалізації виробленої 
продукції [9, с. 355]. Ефективне використання 
виробничих ресурсів та правильна маркетинго-
ва стратегія забезпечують підприємству високий 
ринковий потенціал. Під категорією ринкового 
потенціалу сільськогосподарського підприємства 
розуміють його здатність на основі ефективного 
використання наявних ресурсів забезпечити ви-
робництво конкурентоспроможної продукції, що 
буде розміщена на ринку з максимальною виго-
дою для виробника. Неможливо відокремлювати 
поняття ринкового та виробничого потенціалу, 
тому що вони формуються і функціонують тіль-
ки в нерозривній єдності.

Українські науковці чітко розмежували по-
няття ресурсного та виробничого потенціалу. 
Визначення ресурсного потенціалу вони подали 
як сукупність наявних у господарстві вироб-
ничих ресурсів (земельних, трудових, матері-

альних, матеріально-технічних), тобто як суму 
ресурсів підприємства незалежно від рівня їх 
технологічної збалансованості, тоді як виробни-
чий потенціал підприємства певного виробничо-
го типу та рівня інтенсивності – як сукупність 
організаційно і технологічно збалансованих ре-
сурсів, здатних виробляти продукцію. Аграр-
ний ресурсний потенціал має бути сукупністю 
та органічною єдністю техніко-технологічно 
пов’язаних, екологічно зрівноважених, еконо-
мічно збалансованих усіх виробничих ресурсів 
[16, с. 63]. Ресурсний і виробничий потенціал 
не можна розглядати як щось відокремлене. 
Поняття «виробничий потенціал» є ширшим за 
поняття «ресурсний потенціал», перший ніби 
включає другий.

Основою ресурсного потенціалу є ресурсоза-
безпеченість аграрних галузей, яку відображає 
кількісна наявність ресурсів, тоді як ресурсний 
потенціал розкриває можливості їх використан-
ня [16, с. 64]. 

Дискусійним є питання щодо включення фі-
нансових ресурсів до складу ресурсного потен-
ціалу сільського господарства, тому що частина 
науковців уважає, що наявність фінансових ре-
сурсів свідчить про потенційну можливість за-
безпечення потреби в будь-якому іншому виді 
ресурсів, проте гроші самі по собі не беруть 
безпосередньої участі в процесі виробництва, 
а можуть лише впливати на формування вар-
тості виробленого продукту. У цьому зв’язку 
включення фінансових ресурсів як окремого 
елемента до складу ресурсного потенціалу сіль-
ського господарства може призвести до повтор-
ного рахунку [12, с. 63]. Слід зазначити, що 
в сучасних умовах, коли активно розвиваються 
ринки капіталу, роль фінансових ресурсів зрос-
тає, оскільки саме вони визначають потенційну 
здатність до розширеного відтворення, зокрема 
через механізм залучення кредитних ресурсів, 
додаткового капіталу. Фінансові ресурси під-
приємства є найбільш ліквідними його акти-
вами, які спроможні виконувати функцію пла-
тіжного засобу і забезпечувати безперервний 
рух грошових потоків. 

Основними характеристиками фінансових 
ресурсів є термін їх обігу, ліквідність, ризико-
ваність, податковий статус, поворотність та ін. 
Усі джерела поповнення фінансових ресурсів 
можна поділити на дві групи: 

1) внутрішні, до яких належать статутний 
фонд та одержувана підприємством виручка (що 
залежить від розмірів собівартості та прибутку);

2) зовнішні, які складаються з бюджетних 
асигнувань, кредитів, різноманітних відшкоду-
вань та внесків [2, с. 12].

Специфічний ресурс сучасного стану розви-
тку економіки – інформація, роль якої з ро-
ками значно зростає. Вона виконує єднальну 
функцію стосовно інших елементів ресурсного 
потенціалу.

Інформаційні ресурси – це сукупність знань 
та інформації, які розміщуються на інформацій-
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них носіях і є особливою формою продуктивної 
сили у виробничій сфері. В аграрному виробни-
цтві інформаційні ресурси включають системи 
маркетингової, технологічної, виробничо-орга-
нізаційної, правової та іншої інформації. Ефек-
тивне використання інформаційних ресурсів дає 
змогу одержати помітну економію інших ресур-
сів. Інформаційний потенціал підприємства яв-
ляє собою сукупність його інформаційних ресур-
сів [16, с. 64]. Окрім наявності основних видів 
ресурсів, на продуктивність виробничої системи 
впливає низка факторів (внутрішніх і зовніш-
ніх), що формують умови функціонування по-
тенціалу підприємств До внутрішніх факторів 
належать концентрація, спеціалізація, орга-
нізаційно-правова форма виробництва, рівень 
технології, якість і співвідношення окремих 
ресурсів, налагодженість системи збуту, до-
сконалість системи управління. Фактори зо-
внішнього середовища необхідно сприймати як 
некеровані з боку сільськогосподарських під-
приємств: нормативно-законодавча база; рівень 
розвитку земельних відносин; векторна стабіль-
ність і продуманість аграрної політики; інвес-
тиційний клімат у країні; соціально-економічні 
умови відтворення трудового потенціалу; еко-
логічність навколишнього середовища.

Формується ресурсний потенціал сільсько-
господарських підприємств відповідно до пев-
них принципів:

1) екологічності й екологобезпечності; 
2) технологічності, надійності, універсаль-

ності і комфортності технічних засобів за ви-
соких продуктивних та експлуатаційних по-
казників;

3) економності й енергоощадності; 
4) відповідності вимогам комплексної меха-

нізації, автоматизації та комп’ютеризації ви-
робничих процесів [17, с. 30]. 

У науковій літературі охарактеризова-
но і систематизовано показники економічної 
ефективності сільськогосподарського вироб-
ництва та використання виробничих ресурсів 
[18, с. 180].

В.Г. Андрійчук запропонував узагальнену 
схему показників економічної ефективності ви-
користання основних видів ресурсів сільсько-
господарських товаровиробників [2, с. 10].

Аналіз ефективності використання окремих 
ресурсів дає змогу порівняти ефективність за-
стосування ресурсів у різних галузях, оцінити 
досягнутий рівень використання ресурсів у кон-
кретному підприємстві, порівняти з найкращи-
ми показниками, визначити своє місце серед 
виробників аналогічної продукції, спланувати 
обсяги виробництва та рівень можливих витрат 
ресурсів на майбутній період. 

Як ефект від використання сукупних ресур-
сів можуть бути використані валова продукція, 
товарна продукція, чиста продукція або сума 
прибутку.

Формула продуктивності сукупного ресурс-
ного потенціалу в такому разі виглядатиме так:

 

де ВПiJ (ТПj, ЧПj, Пj) – валова продукція 
(товарна продукція, чиста продукція, прибу-
ток) по j-му об’єкту; 

ГОЗj – грошова оцінка землі по j-му об’єкту;
ТРj – трудові ресурси по j-му об’єкту; 
ОФj – вартість основних фондів по j-му 

об’єкту;
Рij – обсяг i-го ресурсу у вартісному обчис-

ленні в сукупному ресурсному потенціалі по 
j-му об’єкту.

Аналіз ефективності застосовуваних ре-
сурсів у кінцевому підсумку здійснюють для 
з’ясування адекватності ефекту від їх укладан-
ня [9, с. 350]. 

Згідно з положеннями економікс (науки про 
раціональне використання людьми обмежених 
ресурсів), нарощувати обсяги застосовуваних ре-
сурсів доречно до тих пір, поки не буде досягнуто 
рівності граничної співвідношень граничної про-
дуктивності ресурсів до цін на ці ресурси [14, с. 75].

Одним із різновидів економічної ефектив-
ності є гранична ефективність. Її обчислення 
слугує визначенню доцільності нарощування 
чи скорочення застосування ресурсів. Сільсько-
господарське підприємство має максимальний 
прибуток на одиницю здійснених витрат, якщо 
граничні витрати на ресурс дорівнюють гранич-
ному доходу (виручці). 

У виді формули це можна записати так:

 

де П – прибуток;
О – обсяг продажу;
ЗВ – загальна грошова виручка; 
ЗВт – загальні витрати;
ГВ – гранична виручка; 
МС – граничні витрати на одиницю продукції;
Ц – ціна реалізації одиниці продукції.
Альтернативою традиційним методикам об-

числення ефективності використання виробни-
чих ресурсів є метод DEA (Data Envelopment 
Analysis) – «Аналіз оболонки даних». Він набув 
широкого застосування в багатьох сферах еконо-
міки західних країн, в Україні його починають 
випробовувати [2, с. 12]. Суть даного аналізу 
полягає у співставленні фактичного показника 
ефективності з максимально можливим за за-
даної кількості ресурсів. У такому разі за ета-
лон приймають підприємства, що забезпечують 
максимальний рівень виробництва продукції на 
одиницю ресурсів, із ними порівнюють усі інші 
підприємства. Оболонка даних створена так, що 
визначає межу виробничих можливостей – мак-
симально можливий за цих умов вихід продук-
ції за будь-якої комбінації ресурсів. 

За допомогою методу DEA визначають три 
види ефективності: 

– технічну (показує, наскільки підприємству 
потрібно зменшити використання ресурсів для 
досягнення того ж самого рівня виробництва);
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– алокативну, або розподілу ресурсів (вказує 
на можливість зменшення виробничих витрат 
за рахунок вибору такої комбінації ресурсів, що 
є оптимальною за співвідношенням цін на фак-
тори виробництва); 

– загальну – як добуток технічної та ало-
кативної ефективності (відображає відмінності 
між фактичним і потенційним виробництвом 
продукції).

У визначенні шляхів підвищення ефектив-
ності використання ресурсів за конкретних умов 
господарювання допомагає економіко-матема-
тичне моделювання, яке традиційно викорис-
товують для потреб оптимізації управлінських 
рішень у сільськогосподарському виробництві. 
Сільське господарство є галуззю для ефективно-
го застосування принципу оптимальності, воно 
характеризується свободою у виборі економіч-
них рішень, обмеженістю ресурсів у часі, на-
явністю цільових установок. 

Застосування економіко-математичних мето-
дів у сільському господарстві порівняно з іншими 
галузями економіки ускладнене через багатогалу-
зевий характер і необхідність урахування вели-
кої кількості змінних із дуже складною системою 
обмежень. У сільському господарстві частина 
кількісних залежностей має нелінійний характер 
і мінливість параметрів у великих межах, що та-
кож ускладнює застосування цих методів.

З огляду на вищесказане, розуміємо, що під 
час прийняття управлінських рішень виникає 
необхідність поєднувати моделювання матема-
тичне та експертне [16, с. 64]. Поряд із цим 
перспективність застосування лінійного про-
грамування для потреб сільського господарства 
пов’язана з тим, що велика кількість завдань 
оптимального використання ресурсів у сільсько-
му господарстві природно вписується в межі 
моделей лінійного програмування, оскільки 
основні припущення, які застосовують під час 
використання моделей лінійного програму-
вання, здебільшого відповідають об’єктивним 
зв’язкам сільськогосподарського виробництва.

Ресурсний потенціал є матеріальною осно-
вою розширеного відтворення продуктивних 
сил суспільства. Це сукупність трудових, ма-
теріально-технічних, фінансових, інформацій-
них, земельних та інших природно-біологічних 
ресурсів. Ресурсний потенціал як складова час-
тина в системі функціонування економічного 
потенціалу забезпечує матеріальну основу про-
цесу відтворення, що робить його визначальною 
ланкою в цьому процесі.

Ресурсний потенціал виробників сільсько-
господарської продукції визначається не тільки 
наявністю основних виробничих ресурсів, а й їх 
якісними характеристиками: родючістю ґрунту 
і місцем розташування земельної ділянки, еко-
логічним станом ґрунтів, правовою урегулю-
ванням земельних відносин; структурою вироб-
ничих запасів; структурою та співвідношенням 
основних засобів; структурою кадрів, числом 
працівників, їх кваліфікацією; особистістю 

керівника, структурою, якістю, рівнем компе-
тентності апарату управління та спеціалістів, 
відповідністю інтересів власників сільськогос-
подарських підприємств і працівників; наявніс-
тю власних фінансових ресурсів, можливостями 
додаткового залучення капіталу, кредитоспро-
можністю підприємства; доступністю інформа-
ційних джерел, наявністю автоматизованої ін-
формаційної системи на підприємстві, рівнем 
запровадження прогресивних технологій.

Основними положеннями і напрямами фор-
мування механізму ефективного використання 
виробничих ресурсів у сільському господарстві 
є забезпечення раціонального й екологічного 
використання земельних та інших природних 
ресурсів; забезпечення потреби, оптимального 
використання та відтворення виробничих за-
собів; застосування ресурсо- та енергоощадних 
технологій; ефективне використання трудових 
ресурсів та підвищення продуктивності праці; 
забезпечення стабільності й ефективності ви-
користання внутрішніх і зовнішніх інвестицій-
них ресурсів; розвиток інноваційних процесів 
і впровадження їх результатів.

Формування раціонального ресурсного по-
тенціалу має відбуватися не стихійно, а підпо-
рядковуючись загальним принципам. На етапі 
розроблення заходів підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу головними, 
на нашу думку, є принципи насичення виробни-
цтва ресурсами, заміщення ресурсів та збалан-
сованості або взаємної доповнюваності ресурсів, 
а також принципу граничної корисності. У пер-
спективному розвитку одним із головних прин-
ципів має стати принцип екологічності й енер-
гозбереження. Все більшу роль відіграватимуть 
нові технології та якісні виробничі ресурси, які 
становлять уречевлені наукові знання.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ана-
ліз методичних підходів до обчислення сукуп-
ної величини ресурсного потенціалу сільського 
господарства та його складових елементів дає 
змогу зробити висновок, що в умовах, коли всі 
відтворювальні процеси в аграрному секторі 
економіки обслуговуються товарно-грошовими 
відносинами і, відповідно, вимірюються вартіс-
ними категоріями, переваги набуває грошовий 
метод обчислення ресурсного потенціалу сіль-
ського господарства. Під час оцінки ресурсно-
го потенціалу сільського господарства окремі 
складники слід розглядати як відповідні різно-
види потенціалу (земельний, трудовий, матері-
ально-технічний), що дасть змогу оцінити їх не 
тільки як матеріальну основу виробництва, а 
й як носіїв потенційних можливостей виробни-
цтва, закладених у тих чи інших ресурсах.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналіз законодавчого забезпечення державної під-

тримки проблемних регіонів України, що формуються в рамках 
центр-периферійних відносин, запропоновано проводити за 
такими напрямами: нормативно-правове забезпечення; часо-
вий вимір; функції державного; організаційне забезпечення; ін-
струментальне забезпечення; фінансове забезпечення; об’єкт 
управління. Згідно із запропонованим підходом у статті було 
досліджено еволюцію нормативно-правового забезпечення 
України у сфері регіонального розвитку за період 1991-2016 рр. 
Було виділено чотири етапи: І етап (1991-1999 рр.); ІІ етап 
(2000-2004 рр.); ІІІ етап (2005-2013 рр.); ІV етап (з 2014 р. по 
теперішній час), проведено їх аналіз.

Ключові слова: міжрегіональна диференціація, соці-
ально-економічний розвиток регіонів, просторова економіка, 
центр-периферійні відносини, точка економічного зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье анализ законодательного обеспечения государ-

ственной поддержки проблемных регионов Украины, которые 
формируются в рамках центр-периферийных отношений, 
предложено проводить по таким направлениям: нормативно-
правовое обеспечение; временное измерение; функции го-
сударственного управления; организационное обеспечение; 
инструментальное обеспечение; финансовое обеспечение; 
объект управления. Согласно с предложенным подходом 
в работе была исследована эволюция нормативно-право-
вого обеспечения Украины в сфере регионального развития 
за период 1991-2016 гг. Были выделены четыре этапа: I этап 
(1991-1999 гг.); II этап (2000-2004 гг.); III этап (2005-2013 гг.); 
IV этап (с 2014 г. по настоящее время), проведен их анализ.

Ключевые слова: межрегиональная дифференциация, 
социально-экономическое развитие регионов, пространствен-
ная экономика, центр-периферийные отношения, точка эконо-
мического роста.

АNNOTATION
In the article the analysis of legislative provision concerning 

state support of the problem regions of Ukraine, which are formed 
in the framework of center-periphery relations, is offered to be con-
ducted in the following areas: regulatory support; time dimension; 
functions of public management; organizational support; instru-
mental support; financial support; management object. In accord-
ance with the offered approach, the evolution of regulatory support 
in the sphere of regional development for the period from 1991 until 
the beginning of 2016 was investigated in the work. The evolution 
of regulatory support in the sphere of regional development was 
segregated into four stages which were subsequently analyzed: 
stage I (1991-1999); stage II (2000-2004); stage III (2005-2013); 
stage IV (2014 – present).

Key words: regional differentiation, socio-economic develop-
ment of regions, spatial economy, center-periphery relations, point 
of economic growth.

Постановка проблеми. Тривалий період часу 
з 1991 по 2016 рр. соціально-економічний розви-
ток регіонів України характеризувався поглибле-
ною диференціацією та стійкою нерівномірністю. 
Саме тому велика кількість напівпериферійних 

та периферійних регіонів потребує підтримки 
з боку держави, спрямованої на вирівнювання 
тенденцій соціально-економічного розвитку регі-
онів-лідерів та проблемних регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми просторового розвитку регіонів кра-
їни досліджували Ф. Айдало [1], Р. Буайє [2], 
А. Браманті [3], М. Гроссетті [4], П. Кругман 
[5], Г. Мюрдаль [6], М. Фуджита [7].

Теоретично-методичні аспекти формування 
інноваційних поштовхів для пожвавлення еко-
номічного зростання у проблемних периферій-
них регіонах представлені в роботах Е. Венабле-
са [8], Ю. Шаталіна [9].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз наявного зако-
нодавства України з регіонального розвитку 
з метою впровадження заходів, які були б спря-
мовані на вирівнювання тенденцій соціально-
економічного розвитку регіонів-лідерів та про-
блемних регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз законодавства України з регіонального 
розвитку за період 1991 р. – початку 2016 р. 
свідчить про те, що його умовно можна поді-
лити на чотири етапи: І етап (1991-1999 рр.); 
ІІ етап (2000-2004 рр.); ІІІ етап (2005-2013 рр.); 
ІV етап (з 2014 р. по теперішній час).

На першому етапі (1991-1999 рр.) в Украї-
ні була фактично відсутня системна державна 
політика регіонального розвитку. Вона носила 
епізодичний і фрагментарний характер.

На другому етапі (2000-2004 рр.) також не 
було сформовано системне базове нормативно-
правове забезпечення формування державної 
регіональної політики в Україні.

На третьому етапі (2005-2013 рр.) еволюції 
державної регіональної політики в Україні було 
зроблено суттєвий крок уперед порівняно з по-
передніми двома етапами.

Четвертий етап (з 2014 р. по цей час) харак-
теризується офіційним визначенням засад дер-
жавної регіональної політики, визначенням по-
рядку використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку.

У 2014 р. Кабінетом Міністрів України була 
затверджена Державна стратегія регіонального 
розвитку до 2020 р. [10].

З метою реалізації головної мети в Держав-
ній стратегії – 2020 передбачено такі стратегіч-
ні та операційні цілі (табл. 1).р
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У Державній стратегії – 2020 визначено ме-
ханізм її реалізації, який включає в себе органи, 
що забезпечують реалізацію стратегії; систему 
організації процесу стратегічного планування 
регіональним розвитком; координацію діяльнос-
ті центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування.

У Державній стратегії – 2020 передбачено 
такі інструменти її реалізації: план заходів щодо 
реалізації Стратегії; регіональні стратегії розви-
тку; план заходів щодо реалізації регіональних 
стратегій розвитку; угоди щодо регіонального 
розвитку; державні програми подолання депре-
сивності окремих територій; державні програ-
ми розвитку транскордонного співробітництва; 
державні цільові програми в окремих сферах 
соціально-економічного розвитку; державні ці-
льові програми розвитку окремих територій.

Фінансове забезпечення реалізації Держав-
ної стратегії – 2020 здійснюється за рахунок 
державного фонду регіонального розвитку; 
коштів галузевих (міжгалузевих) державних 
програм та бюджетних програм центральних 
органів виконавчої влади; субвенцій, інших 
трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів 
технічної допомоги ЄС, інших міжнародних 
донорів, міжнародних фінансових організацій; 
коштів інвесторів, власних коштів підприємств.

Реалізація Державної стратегії – 2020 перед-
бачається в 2 етапи.

На першому етапі (2014-2016 рр.) створю-
ються нормативно-правові умови вирішення 
питань соціально-економічного розвитку регі-
онів, формування цілісної системи стратегіч-
ного, середньострокового і короткострокового 
прогнозування та планування; концентрація 
фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 
і підтримка реалізації інвестиційних проектів.

На другому етапі (2017-2020 рр.) передбача-
ється проведення інституційної реорганізації 
органів місцевого самоврядування; завершен-
ня формування нормативно-правового підґрун-

тя, реалізація державних інфраструктурних 
проектів.

Для реалізації Державної стратегії – 2020 Ка-
бінетом Міністрів України в 2015 р. була за-
тверджена Постанова «Деякі питання реалізації 
у 2015-2017 роках Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2020 року», в якій 
передбачаються розробка низки проектів зако-
нів, програм, проектів, підготовка методичного 
забезпечення формування системи планування 
регіонального розвитку, проведення моніторин-
гу соціально-економічного розвитку регіонів.

Державна стратегія – 2020 і План заходів з її 
реалізації у 2015-2017 рр. розроблялися відпо-
відно до затвердженої Постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Порядку 
розроблення Державної стратегії регіонального 
розвитку України і плану заходів її реалізації», 
а також проведення моніторингу та оцінки ре-
зультативності реалізації зазначених стратегій 
і плану заходів.

У 2015 р. Кабінетом Міністрів України було 
прийнято дві Постанови, такі як «Питання 
використання у 2015 році коштів державного 
фонду регіонального розвитку» і «Деякі питан-
ня державного фонду регіонального розвитку», 
а також Наказ Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України «Питання підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних програм і про-
ектів регіонального розвитку, що можуть реалі-
зовуватися за рахунок коштів державного фон-
ду регіонального розвитку», які упорядкували 
процес фінансування розвитку регіонів з дер-
жавного бюджету.

Згідно з Наказом оцінка проектів, які пода-
ються для фінансування з ДФРР, здійснюється 
за такими критеріями (табл. 2).

Таким чином, проведений вище аналіз ево-
люції державної регіональної політики в Украї-
ні свідчить про те, що до 2016 р. основне норма-
тивно-законодавче забезпечення в країні було 
сформовано.

Таблиця 1
Стратегічні та операційні цілі Державної стратегії – 2020

Стратегічні цілі Операційні цілі
Підвищення 
рівня конку-
рентоспромож-
ності регіонів

Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів;
створення умов для поширення умов позитивних процесів розвитку міст та інших тери-
торій, розвиток сільської місцевості;
підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів.

Територіальна 
соціально-еко-
номічна інте-
грація і просто-
ровий розвиток

Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних про-
блемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя;
забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно 
від місця її проживання;
розвиток міжрегіонального співробітництва.

Ефективне дер-
жавне управ-
ління у сфері 
регіонального 
розвитку

Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-те-
риторіального устрою;
удосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку на загально-
державному та регіональному рівні;
підвищення якості державного управління регіональним розвитком;
посилення міжгалузевої координації в процесі планування та реалізації державної регіо-
нальної політики;
інституціональне забезпечення регіонального розвитку.
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Але воно продовжує носити не зовсім сис-
темний характер. Крім того, практична реалі-
зація вже прийнятих документів свідчить про 
недоопрацьованість або невиконання.

Так, нормативно-правові акти функції «про-
гнозування» державного управління регіональ-
ним розвитком не виконуються. В країні майже 
відсутня система прогнозування на всіх рівнях 
ієрархії.

Функція «оцінка і аналіз соціально-економіч-
ного розвитку регіонів» здійснюється за показ-
никами, більшість яких характеризує результа-
ти процесу, а не фактори, які його забезпечують.

Так, в табл. 3 наведено результат рейтингу 
оцінки соціально-економічного розвитку регіо-

нів України за такими напрямами: 1 – еконо-
мічна та соціальна згуртованість; 2 – економіч-
на ефективність; 3 – інвестиційно-інноваційний 
розвиток та зовнішньоекономічна діяльність; 
4 – фінансова самодостатність; 5 – розвиток 
малого та середнього підприємництва; 6 – роз-
виток ринку праці; 7 – розвиток інфраструкту-
ри; 8 – відновлювальна енергетика та енергое-
фективність; 9 – доступність та якість послуг 
у сфері освіти; 10 – доступність та якість послуг 
у сфері охорони здоров’я; 11 – соціальний за-
хист та безпека; 12 – регіональне природоко-
ристування та якість довкілля.

Такий інструментарій механізму реалізації 
стратегії регіонального розвитку, як держав-

Таблиця 2
Критерії оцінки проектів, які фінансуються ДФРР

№ Критерії оцінки проектів Кількість балів

1.

Частка населення громади, на яку впливає реалізація проекту.
Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку. 0

а) проект має вплив на одну громаду;
б) впливає на 0-5% мешканців. 5

а) проект має вплив одночасно на кілька громад/районів;
б) впливає на 5-20% мешканців. 10

а) проект впливає на кілька районів області;
б) впливає на 20-50% мешканців. 15

а) проект має вплив на всю область;
б) впливає на 50-100% мешканців. 20

2.

Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми.
Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку. 0

опосередкований вплив на вирішення проблеми 5
незначний прямий вплив на вирішення проблеми 10
частково вирішує проблему 15
повністю вирішує проблему 20

3.

Інноваційність проекту.
Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0

проект застосовує традиційні підходи (технології) 5
підходи і технології до вирішення проблеми, які використовуються у проектах Укра-
їни, але відсутні в регіоні 10

проект застосовує підходи (технології) до вирішення проблеми, які не мають анало-
гів в Україні 15

проект відкриває (суттєво посилює) нові можливості для регіонального розвитку, 
створює «точки зростання» громади (регіону) у найближчій перспективі 20

4.

Участь у співфінансуванні проектів.
Для проектів:
а) потенційно не спроможних вирішити проблему;
б) потенційно спроможних вирішити проблему.
низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0
а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 10%;
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 30%. 5

а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 20%;
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 60%. 10

а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 30%;
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 70%. 15

а) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 40%;
б) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел понад 80%. 20

5.

Соціально-економічна спрямованість проекту.
Низька якість підготовки, неможливо здійснити об’єктивну оцінку. 0

соціальний (або економічний) проект 5
соціальний (або економічний) проект зі створенням додаткових економічних благ 10
економічний проект із соціальною (або економічною) складовою 15
економічний проект 20
Усього максимум 100 балів
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Таблиця 3
Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України

Регіон Загальна 
площа

Місце регіону за напрямом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

м. Київ
Харківський
Чернівецький
Івано-Франківський
Дніпропетровський

1
2
3
4
5

1
10
9
7
5

1
12
13
6
3

1
11
17
10
4

1
3
4
24
8

1
5
2
6
22

1
7
15
16
4

6
14
3
17
1

15
2
18
6
10

2
1
16
14
6

1
9
3
5
15

8
6
5
3
13

2
3
19
18
21

Київський
Вінницький
Закарпатський
Львівський
Черкаська

6
7
8
9
10

6
16
2
4
15

10
4
16
9
7

6
19
2
13
23

2
7
6
12
13

17
11
7
13
14

6
2
9
10
11

4
5
10
7
16

5
1
7
11
14

18
9
25
22
3

14
10
4
7
13

14
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Рис. 1. Динаміка кількості діючих ДЦП в Україні в 2007-2015 рр.
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ні цільові програми (ДЦП), не виконує своєї 
функції.

На рис. 1 наведено стан ДЦП за період 
2007-2015 рр.

Як видно з рис. 1, на початок 2015 р. в Укра-
їні діяло 44 ДЦП. Із них планувалося профінан-
сувати 38 на загальну суму 197,4 млрд. грн., 
фактично було профінансовано 29 держав-
них цільових програм на загальну суму 
51,9 млрд. грн., або 26,2%.

За джерелами фінансування здійснювалося 
таким чином (табл. 4).

За спрямованістю ДЦП в Україні в 2015 р. 
розподілилися таким чином (табл. 5).

Серед системних недоліків виконання ДЦП 
можна назвати такі:

– не стали дієвим та ефективним інструмен-
том реалізації державної політики, що забезпе-
чує розв’язання найважливіших проблем роз-
витку держави, окремих галузей економіки або 
адміністративно-територіальних одиниць; вони 
виконують роль формального папірця з декла-
рацією про наміри щось зробити;

– в рамках планування та використання ко-
штів державного бюджету не враховується в по-
вному обсязі механізм пріоритетності вирішен-
ня проблеми; фінансові ресурси спрямовуються 
розпорошено;
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– прогнозні обсяги фінансових ресурсів про-
грам, зокрема коштів державного бюджету, не 
узгоджуються з реальними можливостями їх 
фінансування;

– всупереч вимогам чинного законодавства 
жодна програма не містить методики оцінки 
ефективності її виконання, що повинна бути роз-
роблена державним замовником з урахуванням 
специфіки програми та місцевих результатів;

– з боку державних замовників має місце 
формальний підхід до використання вимог чин-
ного законодавства у сфері розроблення та ви-
конання державних цільових програм;

– відсутність можливості здійснення контр-
олю з боку громадськості;

– незадовільне звітування державних за-
мовників (недотримання строків подання, ін-
формація подається не в повному обсязі та не 
за всіма виконавцями).

Таблиця 4
Фінансування ДЦП в 2015 р.

Джерело фінансування План Факт %
Державний бюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела

44,3
8,1
145

29,8
1,6
20,5

67,3
19,8
14,1

Разом 197,4 51,9 26,3

Так, у 2015 р. фінансування розвитку регі-
онів з ДФРР фактично не вплинуло на їх со-
ціально-економічний розвиток, оскільки було 
спрямовано на вирішення сьогоденних задач 
(рис. 2).

Таблиця 5
Розподіл ДЦП в Україні  

за спрямованістю в 2015 р.

Спрямо-
ваність

Кількість
Обсяг фі-

нансування, 
млрд. грн.

%

Частка 
від за-
галь-
ного 

фінан-
суван-
ня, %

план факт план факт

Соціальні
Економіч-
ні

13
11

10
7

4,8
181,6

5,3
42,2

110,4
23,2

10,2
81,3

Екологіч-
ні 6 5 7,9 3,5 44,3 6,7

Оборонні 3 2 1,4 0,03 2,1 1,8

Науково-
технічні
Правоохо-
ронні
Інші

3

1

1

3

1

1

0,7

0,9

0,1

0,7

0,1

0,1

100

11,1

100

Усього 38 29 197,4 51,9 26,3 100

Рис. 2. Структура розподілу проектів, які фінансувалися з ДФРР в 2015 р.
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Таблиця 6
Фінансування проектів з ДФРР  

за регіонами України в 2015-2016 р.

Регіон

2015 р. 2016 р.

п
ер

ед
ба

ч
ен

о
 

к
о
ш

ті
в
, 
м

л
н
. 
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н
.
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н
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н
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, 
%

п
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о
 

к
о
ш

ті
в
, 
м

л
н
. 

гр
н
.

у 
%

 д
о
 п

ер
ед

-
ба

ч
ен

о
го

 у
 

2
0
1
5
 р

.

Вінницький 148,7 127,0 85,4 140,8 94,7
Волинський 95,7 86,6 90,5 91,5 95,6
Дніпропетров-
ський 177,4 169,4 95,5 182,8 103,0

Донецький 234,0 141,3 60,4 239,5 102,4
Житомирський 116,0 109,3 94,2 109,6 94,5
Закарпатський 115,5 80,3 69,5 110,5 95,7
Запорізький 95,6 55,4 57,9 98,5 103,0
Івано-Франків-
ський 127,0 125,3 98,7 121,4 95,6

Київський 93,0 85,0 91,4 97,1 104,4
Кіровоградський 90,7 84,8 93,5 54,7 60,3
Львівський 136,8 127,4 93,1 222,5 162,6
Миколаївський 62,9 54,7 87,0 65,0 103,3
Одеський 129,1 112,1 86,8 134,1 103,9
Полтавський 78,6 71,0 90,3 80,8 102,8
Рівненський 106,5 88,5 83,1 101,9 95,7
Сумський 104,1 65,4 62,8 97,8 93,9
Тернопільський 98,6 95,0 96,3 93,8 95,1
Харківський 147,4 133,0 90,2 152,6 103,5
Херсонський 98,5 57,0 57,9 93,4 94,8
Хмельницький 120,1 114,5 95,3 113,7 94,7
Черкаський 67,9 67,3 99,1 69,8 102,8
Чернівецький 83,5 67,9 81,3 79,9 95,7
Чернігівський 98,0 84,0 85,7 91,9 93,8
м. Київ 154,6 154,3 99,8 162,7 105,2
Усього 2 900 2 377 82,0 3 000 103,4

За регіонами України розподіл коштів 
з ДФРР на проект в 2015-2016 рр. здійснювало-
ся таким чином (табл. 6).

Як свідчать наведені дані, фінансування про-
ектів з регіонального розвитку у 2016 р. скоро-
тилося у 13 регіонах країни. Найбільш суттєве 
скорочення спостерігалося у Кіровоградському, 
Чернігівському та Сумському регіонах.

Висновки. Перманентне збереження розри-
ву між максимальними та мінімальними зна-
ченнями показників соціально-економічного 
розвитку регіонів, зокрема ВРП на одну особу 

(8,8 разів у 2014 р.); наявних доходів населен-
ня (10,3 рази у 2015 р.); рівня безробіття за ме-
тодологією МОП (2,8 разів за січень-вересень 
2016 р.), обсягів реалізованої промислової про-
дукції (38,9 разів за січень-вересень 2016 р.) 
свідчать про збереження центр-периферійних 
відносин між регіонами в економічному про-
сторі країни. Така ситуація знижує загальну 
ефективність функціонування економіки краї-
ни, що відображається падінням позиції Укра-
їни в рейтингах міжнародних організацій. 
Саме тому велика кількість напівпериферій-
них та периферійних регіонів потребує право-
вої підтримки з боку держави, спрямованої на 
вирівнювання тенденцій соціально-економіч-
ного розвитку регіонів-лідерів та проблемних 
регіонів. Проведений у роботі аналіз еволю-
ції державної регіональної політики в країні 
свідчить про те, що до 2016 р. основне норма-
тивно-законодавче забезпечення в країні було 
сформовано, але воно продовжує носити не зо-
всім системний характер.
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ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ ТА ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ  
І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

PREREQUISITES, FACTORS AND BASIC PRINCIPLES OF FORMATION  
AND FUNCTIONING OF THE POTENTIAL OF MODERNIZATION  

OF THE FOOD COMPLEX IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розкриваються принципові основи формування 

потенціалу модернізації продовольчого комплексу України. 
В роботі подано модернізацію продовольчого комплексу як 
прагнення наблизити його стан до певного ідеалу, впрова-
джуючи удосконалення, які відповідають сучасним світовим 
вимогам і нормам. Представлено структуру модернізаційного 
потенціалу продовольчого комплексу, яка дає змогу побачити 
не тільки його результативну складову, але й якісний характер 
їх використання.

Ключові слова: модернізаційний процес, типологія, екзо-
геність, ендогеність, інновація, конкурентоздатний, трансфор-
мація функціональної моделі, інноваційний вектор, інституційні 
запозичення, імплементація.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются принципиальные основы фор-

мирования потенциала модернизации продовольственного 
комплекса Украины. В работе представлена модернизация 
продовольственного комплекса как стремление приблизить 
его состояние к определенному идеалу, внедряя усовершен-
ствования, которые соответствуют современным мировым 
требованиям и нормам. Представлена структура модерниза-
ционного потенциала продовольственного комплекса, которая 
позволяет увидеть не только его результативную составляю-
щую, но и качественный характер их использования.

Ключевые слова: модернизационный процесс, типо-
логия, экзогенность, эндогенность, инновация, конкуренто-
способный, трансформация функциональной модели, ин-
новационный вектор, институциональные заимствования, 
имплементация.

ANNOTATION
In the article the fundamental basis for the formation of poten-

tial food complex modernization of Ukraine. The article contains 
upgrading food complex as his desire to bring the state to a certain 
ideal, introducing enhancements that meet modern requirements 
and standards. The frameworks of the modernization potential 
food complex that allows you to see not only the productive com-
ponent, but also lets you see the qualitative nature of their use.

Key words: modernization process, typology, ekzohenist, en-
dohenist, innovation, competitive, functional transformation model, 
innovation vector institutional borrowing, implementation.

Постановка проблеми. Виявлення переду-
мов, з’ясування доцільності та особливостей 
реалізації модернізаційного процесу в еконо-
мічній системі потребують його типологізації. 
Як основний критерій, що досить повно харак-
теризує модернізаційний процес, більшість ав-
торів пропонує ступінь ендо- та екзогенності. 

Модернізацію, в основі якої лежать внутрішні 
еволюційні параметри, прийнято називати ор-
ганічною. Зародження та розгортання органіч-
ної модернізації притаманні країнам-лідерам, а 
іншим – «слідування за лідером», коли процес 
модернізації зумовлений впливом як винятково 
зовнішніх факторів, так і сукупністю зовнішніх 
і внутрішніх факторів; такий процес називають 
наздоганяючою модернізацією. Першу можна 
віднести до неорганічного типу, а другу визна-
чимо як змішану [1, с. 82].

Поліпшити стан продовольчого комплексу 
країни та її регіонів одномоментно неможливо, 
адже для цього потрібні реалізація сформова-
них передумов, значні інвестиційні ресурси, 
компетенції та час. Тому модернізацію можна 
розуміти як безперервний розвиток, удоскона-
лення продуктивних сил суспільства і відповід-
них їм виробничих відносин.

Таким чином, модернізація за такого підхо-
ду пов’язується з удосконаленням уже наявних 
засобів виробництва. Між тим частіше під мо-
дернізацією розуміється створення нових видів 
техніки і технологій, саме з таким варіантом 
пов’язують удосконалення матеріально-техніч-
ної бази, яке характеризує поняття «іннова-
ція». Не можна не відзначити, що понятійний 
апарат, пов’язаний з інноваційною діяльністю, 
має чимало визначень. Відсутність однозначнос-
ті у визначенні поняття «інновація» стає на за-
ваді розуміння того, що саме інноваційний роз-
виток виступає основою модернізації економіки. 
Природно, що багатоаспектність інновацій уже 
завдяки цій обставині обумовлює багатоаспек-
тність напрямів модернізації і, відповідно, прин-
ципів, якими слід керуватися при цьому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок в економічну систему з пи-
тань модернізаційного напряму продовольчого 
комплексу України зробили такі науковці, як 
Н.В. Іванова, В.І. Трегобчук, М.Д. Безуглий, 
А.А. Грищенко, І.Н. Буздалов, В.В. Геєць, 
Л.В. Дайнеко, О.В. Щубровська, Л.В. Молда-
ван, Л.Г. Чук.р
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Слід також враховувати обставину, на яку 
свого часу вказав В.І. Трегобчук: поряд із за-
гальними для кожної сфери ПК існують специ-
фічні (галузеві) принципи, якими слід керува-
тися під час розроблення напрямів, способів, 
методів, механізмів модернізації агропродо-
вольчого виробництва [2, с. 7].

Ця відмінність пов’язана і з різницями у ви-
тратах. Думка про те, що процес модернізації 
пов’язаний з додатковими витратами, поділя-
ється більшістю дослідників. Неодноразово ця 
обставина підкреслювалася науковцями Націо-
нальної академії аграрних наук. Так, вказуючи 
на наявність великого потенціалу нових сортів 
у підвищенні урожайності зернових з доведен-
ням її до 5,3-5,4 т/га загалом по країні, одночас-
но підкреслювали, що для цього слід збільшити 
інвестиції на 1 га посівної площі з 1,5-1,8 тис. 
грн. до 4,0-4,5 тис. грн. [3, с. 7].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Окрему проблему в процесі 
модернізації формують питання, пов’язані із 
співвідношенням у цьому процесі нового і ста-
рого. Загалом очевидним є те, що модернізація 
пов’язується, як уже зазначалося, з новаціями. 
Проте А.О. Гриценко вважає (на нашу думку, 
обґрунтовано), що модернізація не може бути 
тільки безупинною гонитвою за новим. Аргу-
ментуючи свою позицію, він підкреслює, що не 
слід забувати про те, що модернізація – це не 
просто заміна старого на нове, а оновлення, яке 
включає частково нове і старе [4, с. 5]. Дійсно, 
додаткові вкладення можуть здійснюватися на 
старій технічній основі, а при цьому в певних 
межах можуть бути ефективними, не тільки 
збільшуючи вихід продукції, але й одночасно 
забезпечуючи підвищення окупності витрат.

Для з’ясування сутності модернізаційних 
процесів та особливостей реалізації її варто роз-
глядати у двох взаємозалежних аспектах, а саме 
змістовно і процесуально. Змістовно модерніза-
цію продовольчого комплексу можна подати як 
прагнення наблизити його стан до певного іде-
алу, впроваджуючи удосконалення, які відпо-
відають сучасним світовим вимогам і нормам. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). В результаті модернізаційних процесів 
регіональний ПК зберігає основні системні й еко-
номічні властивості та набуває нових перш за все 
за рахунок трансформації зв’язків між підсисте-
мами та елементами. Відбуваються накладання, а 
також поступове заміщення наявної системи мо-
дернізованою, вектором процесу є трансформація 
функціональної моделі у потокову, а сектораль-
ної (галузевої) структури – у мережеву. Під час 
заміщення спостерігається нерівномірність вза-
ємодії властивостей елементів, у результаті чого 
вони взаємопогашуються, взаємопідсилюються 
або модифікуються. Виникаюча якісно нова сис-
тема завдяки спадковості володіє і ознаками но-
визни, і збереженими рисами.

Вибір моделі розвитку, вектору модерніза-
ційних процесів виступає одним з ключових 

питань і методології, і прикладних аспектів. 
На основі теоретичних положень парадигми 
модернізації та набутого світового досвіду мож-
на окреслити два альтернативні шляхи. Інно-
ваційний вектор модернізаційних процесів ПК 
базується на внутрісистемному створенні та вті-
ленні у практичне застосування технологічних 
й інституціональних нововведень. На основі ін-
новаційної модернізації відбуваються револю-
ційні зміни у технологічних укладах і соціаль-
но-економічних інститутах, що є визначальним 
для траєкторії світового техніко-економічного 
розвитку. Натомість наздоганяюча модель за-
снована на відборі та адаптації передових тех-
нологічних й інституціональних запозичень, 
які вже довели свою ефективність в інших сис-
темах. Проте такий шлях не обмежується про-
стою імітацією, необхідні адаптація нововве-
день до особливостей приймаючої системи та їх 
грамотна імплементація.

Принциповими також є розходження у сти-
мулах до розвитку. Для соціально-економічної 
системи, яка слідує за інноваційною моделлю, 
характерний «спрацьований» потенціал, що 
обумовлює необхідність еволюційних змін і пе-
рехід на новий рівень розвитку. Для вибору на-
здоганяючого шляху стимулом є підтримка ці-
лісності системи з огляду на зростаючі зовнішні 
загрози внаслідок збільшення техніко-еконо-
мічного відставання та зменшення адаптивних 
можливостей. При цьому рушійні сили (соці-
альні суб’єкти) модернізаційних змін практич-
но завжди мають внутрісистемний характер.

Необхідним також є відокремлення катего-
рії «модернізаційний потенціал продовольчого 
комплексу» від інших складових соціально-еко-
номічного потенціалу регіону і перш за все від 
економічного і виробничого потенціалів. Під 
економічним потенціалом найчастіше розуміють 
досягнуті результати усієї економічної діяльнос-
ті і можливості їх покращення. А виробничий 
потенціал охоплює досягнутий рівень розвитку 
і потенційні можливості, а також розглядається 
як складова економічного потенціалу.

На відміну від наведених визначень, модер-
нізаційний потенціал характеризує можливос-
ті підвищення ефективності функціонування 
системи за рахунок вдосконалення її пропорцій 
і співвідношень, а саме збалансування основних 
і допоміжних галузей, сировинних джерел і під-
приємств з їх переробки, диверсифікації вироб-
ництв, відповідності інфраструктурних параме-
трів потужності виробничих процесів, кількості 
і якості трудових ресурсів можливостям їх за-
лучення до економічної діяльності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Модернізаційний потенціал продовольчо-
го комплексу означає сукупність структурних 
елементів соціально-економічного потенціалу, 
яка може бути використана для вирішення мо-
дернізаційних завдань. До складових елемен-
тів структури наявного потенціалу з огляду на 
основні фактори його розвитку можна віднести 
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три ключові компоненти, такі як базовий, мо-
дернізаційний та трудовий (рис. 1).

Представлена факторна структура модер-
нізаційного потенціалу дає змогу побачити не 
тільки його результативну складову (як сукуп-
ність ресурсів), але й якісний характер їх ви-
користання (збільшення і розвиток ресурсного 
потенціалу господарської системи в якісному 
та кількісному відношенні) або за рахунок за-
лучення додаткових ресурсів (розширення ба-
зової складової), або за рахунок підвищення 
ефективності їх використання (розвиток модер-
нізаційної складової). Але необхідно враховува-
ти, що основними складовими модернізаційного 
потенціалу ПК є природно-ресурсна й галузева.

Природно-ресурсна складова характеризує 
природні багатства регіону, які вже залуче-
ні в господарський обіг, а також доступні для 
освоєння за сучасних способів ведення господар-
ської діяльності. В рамках галузевої складової 
враховуються структура зайнятості населення 
в регіоні та специфіка господарської діяльності.

Нині характерними рисами модернізації 
продовольчого комплексу України є такі:

– модернізація ПК ґрунтується більшою мі-
рою на зарубіжній техніці й технологіях, за що 
країна платить іноземним фірмам значну інте-
лектуальну ренту;

– за наявності унікальної науково-вироб-
ничої бази та висококваліфікованих наукових 
кадрів інноваційна криза виявляється в різко-
му зниженні рівня керованості та державного 
регулювання процесом створення й реалізації 
нововведень, відсутності джерел фінансування, 
згортанні діяльності дослідницьких колективів;

– зберігається несприятлива макроеконо-
мічна ситуація, що в поєднанні з низькими ін-
вестиційними можливостями сільськогосподар-
ських товаровиробників істотно обмежує умови 
для активізації інноваційної діяльності в ПК;

– неефективно використовуються трудові 
ресурси регіональних ПК, хоча вони мають ви-
соку професійну і наукову підготовку.

Відповідно, головною метою модернізації 
є формування конкурентоспроможного іннова-
ційного експортно-орієнтованого ПК України, 
який буде здатний забезпечити продовольчу 
безпеку і диверсифікацію економіки, приплив 

 
Фактори зовнішнього середовища

соціальні

Інституці-
ональні

економічні

Модернізаційна дія

• Технічна (матеріально-речові ресурси 
і засоби виробництва як результат 
інноваційно-інвестиційної та виробничої 
діяльності);
• Фінансово-економічна (фінансові 
можливості економіки регіону, які 
визначаються результатами його 
виробничої діяльності за попередній 
період, а також доступом до залучення 
додаткових коштів із зовнішніх джерел 
(державні субсидії, приватні інвестори 
тощо).

БАЗОВІ
 

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ СКЛАДОВІ

• Науково-дослідна (результати 
інтелектуальної діяльності людини, 
досягнення фундаментальної та 
прикладної науки, які спрямовані на 
вирішення питань забезпечення 
регіону продовольством);
• Інноваційна (результати 
інтелектуальної та виробничої 
діяльності людини, які спрямовані на 
розробку та впровадження 
інноваційних продуктів у господарські 
процеси).

ТРУДОВА СКЛАДОВА

(фізичні та інтелектуальні здібності людей, обсяг і якість яких визначаються 
чисельністю активного працездатного населення, освітнім й професійно-
кваліфікаційним рівнем)

Модернізаційна 
дія

Рис. 1. Структура факторних компонентів модернізаційного потенціалу ПК
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іноземної валюти в країну для придбання пе-
редових світових технологій у сфері агропро-
довольчого виробництва (зокрема, в галузях 
тваринництва і рослинництва, переробних 
виробництв, сільськогосподарського машино-
будування). На нашу думку, це принципово 
важливе розуміння перспективи розвитку га-
лузі, що відбиває реальні потреби України на 
даний час. 

Кожна підсистема ПК складається з певних 
елементів, об’єднаних між собою органічними 
взаємозв’язками і залежністю. Об’єднання під-
систем у систему повинно здійснюватися на 
основі використання принципових положень, 

таких як територіальне, ресурсне, функціо-
нальне, організаційне, інноваційне:

1) територіальний принцип забезпечує інте-
граційні процеси окремих підсистем;

2) ресурсний принцип передбачає виробни-
цтво кількісно-якісних параметрів всіх видів 
продукції;

3) функціональний принцип передбачає за-
безпечення і виконання головної мети системи 
усіма її підсистемами;

4) організаційний принцип передбачає ор-
ганічний взаємозв’язок і певну підпорядкова-
ність підсистем, що виконують головну мету 
системи;

Рис. 2. Характер та особливості тенденцій розвитку продовольчого комплексу країни

 Тенденції розвитку ПК

Позитивні Негативні

Фізичне зростання обсягів 
виробництва

Розширення асортименту 
продукції

Оновлюваність виробництва

Розвиток інтеграційних 
процесів, посилення 

взаємозв’язку з міжнародними
організаціями

Значний обсяг імпортної 
продукції

Зниження якості та 
конкурентоспроможності 

продукції

Нестача інвестиційних 
ресурсів

Відсутність вітчизняних 
сучасних засобів виробництва

Низький рівень використання 
виробничих потужностей

Зниження рівня концентрації 
виробництва

Зниження рівня професійності 
всіх категорій працівників, 

відсутність ефективної системи 
підготовки кадрів

Диспаритет цін
Розвиток методів управління 
всіма процесами діяльності

Підвищення рівня 
менеджменту на 
підприємствах
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5) інноваційний принцип передбачає форму-
вання та забезпечення всіх підсистем новим об-
ладнанням, відповідним світовим вимогам.

Структуруючи модернізацію, важливо визна-
читись із такими параметрами: встановити мету 
і головні завдання процесу, механізми, які за-
безпечуватимуть формування, реалізацію та ре-
гулювання модернізаційного процесу, методичні 
підходи до оцінки (виміру) передумов реалізації 
та ступеня досягнення мети модернізації продо-
вольчих комплексів регіонів України.

Визначення ступеня необхідності, напрямів 
і моделей модернізації регіональних ПК Украї-
ни на основі виявлення характеру і особливос-
тей тенденцій їх розвитку (рис. 2) потребує:

– оцінити потенціал і можливості росту, за-
кладені безпосередньо в регіональних соціаль-
но-економічних системах;

– виконати порівняльний аналіз, щоб вия-
вити місце кожного регіону за показниками за-
безпечення продовольчими товарами населення 
країни.

В результаті теоретичного аналізу сучасних 
підходів до факторів, що впливають на розви-
ток ПК регіону, можна виділити найбільш по-
ширені, які представлені відомими вітчизняни-
ми та зарубіжними вченими. Систематизуючи 
наявні методологічні підходи до формування, 
розвитку та функціонування регіональних ПК, 
вважаємо за необхідне запропонувати систему 
таких факторів, які можна поєднати в окремі 
групи: природно-ресурсні, економічні, соціаль-
но-демографічні, науково-технічні, інфраструк-
турні, що мають як ендогенний, так і екзоген-
ний характер.

Надзвичайно важлива роль належить природ-
но-ресурсному фактору. Його вплив характери-
зується зональною масштабністю і спеціалізаці-
єю ресурсної бази, орієнтацією на виробництво 
екологічно чистої продукції та органічне земле-
робство, суттєвим впливом природних чинників 
на функціонування ПК, а також необхідністю 
збереження природного середовища для наступ-
них поколінь.

Вплив економічних факторів на функціо-
нування агропродовольчого комплексу регіону 
виявляється через систему відносин між ви-
робниками сільськогосподарської продукції, 
переробними підприємствами та структурами 
влади, регулювання якої здійснюється за до-
помогою використання основних економічних 
інструментів ціноутворення, інвестування, до-
тування і субсидування сільськогосподарсько-
го виробництва. Водночас роль держави по-
лягає у формуванні традиційних ринків збуту 
продукції, зокрема їх оптової ланки, а також 
у регулюванні земельних відносин, забезпечен-
ні продовольчої безпеки продуктів.

Соціально-демографічні фактори є сукуп-
ністю характеристик окремих верств населен-
ня, особливостей регіонального поділу праці, а 
також умов її безпечності у сфері виробництва 
сільськогосподарської сировини та продукції. 

Їх роль виявляється також через створення 
умов для формування конкурентоспроможного 
людського капіталу, адаптацію сучасних форм 
організації агробізнесу, а також інтеграцію 
комплексу в міжрегіональні структури еконо-
мічної взаємодії.

Науково-технічні фактори характеризуються 
рівнем розвитку техніки і технологій сільсько-
господарського виробництва та переробної про-
мисловості, вдосконаленням знарядь і предметів 
праці, які забезпечують підвищення рівня тех-
нічної та енергетичної озброєності, механізації 
та автоматизації сільськогосподарського вироб-
ництва. У результаті впровадження нової тех-
ніки у виробництво сільськогосподарської про-
дукції створюються умови для зміни технічних 
параметрів і характеристик основного капіталу, 
що дає змогу нарощувати виробництво іннова-
ційної продукції, мінімізувати виробничі витра-
ти, а також підвищувати рівень продуктивності 
та інтелектуалізації праці. Вплив технологічних 
факторів виявляється також у використанні ре-
сурсозберігаючих технологій, постійному онов-
ленні продукції, а також зниженні витрат на ви-
робництво сільськогосподарської продукції.

Гармонійний і збалансований розвиток скла-
дових продовольчого комплексу регіону базуєть-
ся на тісних зв’язках технічних, економічних, 
соціальних, екологічних і організаційних чин-
ників, оскільки всі елементи цього регіональ-
ного циклоподібного міжгалузевого комплексу 
взаємопов’язані. Зміни в одному з них вима-
гають відповідної перебудови всієї структури 
комплексу. Тому ПК регіону слід розглядати як 
динамічну систему, яка дає можливість моделю-
вати міжгалузеві взаємозв’язки та пропорції.

Враховуючи вищенаведене, доцільно заува-
жити, що прогресивні зрушення в модернізацій-
ному потенціалі продовольчого комплексу регіо-
ну відбуваються тоді, коли він відповідає певним 
вимогам. Так, відповідність модернізаційного 
потенціалу ПК регіону цілі функціонування ре-
гіональної економічної системи – задоволення 
потреб населення регіону продовольством через 
підвищення ефективності виробництва на основі 
його технологічного оновлення. Інакше відбува-
ється відтворення традиційної системи і застарі-
лих організаційних форм.

Потенціал модернізації регіональних продо-
вольчих комплексів, його розвиток і викорис-
тання мають базуватись на системі принципів 
як загальноекономічного, так і специфічного ха-
рактеру. До принципів загальнонаукового пла-
ну можна віднести комплекс таких принципів, 
як принципи науковості, історизму, територі-
альності, ефективності, системності, пріоритет-
ності, збалансованості, пропорційності, субсиді-
арності, адаптивності, сталості, оптимальності, 
мультиплікативності, узгодженості інформа-
тивності, динамічної рівноваги, об’єктивності, 
цілеспрямованості, відповідальності, впорядко-
ваності, екологічності, соціальної орієнтації. До 
принципів специфічного характеру як основних 



107Приазовський економічний вісник

положень, концептуальних ідей та правил дії 
для модернізаційного потенціалу ПК доцільно 
використовувати такі принципи:

1) когнітивності; сутність принципу полягає 
у пізнавальності, здатності сприймати й обро-
бляти інформацію, формуванні та застосуванні 
підходів до управління сучасного типу в розрізі 
економіки інновацій, формування інтелекту-
ального капіталу, реінжинірингу бізнес-проце-
сів та управління змінами;

2) креативності; імплементація концепції 
креативної економіки у сучасні регіональні стра-
тегії загалом і продовольчих комплексів зокрема 
дає нові можливості їхнього економічного зрос-
тання, структурного оновлення та модернізації, 
а реалізація креативного потенціалу ПК забезпе-
чує їх лідерство у найбільш прибуткових і пер-
спективних сегментах продовольчого ринку;

3) компетентності; цей принцип означає, що 
формування механізму модернізаційного розви-
тку повинно охоплювати всі сфери діяльності 
керованого об’єкта, тобто воно повинно реалізо-
вувати всі функції управління і всі стадії жит-
тєвого циклу виготовлення та експлуатації про-
дукції, що випускається керованим об’єктом, а 
питаннями забезпечення ефективності модерні-
зації займаються висококваліфіковані кадри;

4) емерджентності; означає принципову не-
можливість зведення властивостей економіч-
ної системи до суми властивостей частин, що її 
складають;

5) конвергенції; наявний інноваційний під-
хід до просторового розвитку спирається на тео-
рію конвергенції та «економічного зростання»; 
він забезпечує формування економічної систе-
ми, яка розвивається на основі інноваційної 
стратегії створення, абсорбції та дифузії інно-
вацій відповідно до змін на внутрішньому і зо-
внішньому ринках;

6) флуктуативності; здатність системи за 
певних умов стрімко переходити в інший стан, 
зорієнтована передусім на визначення можли-
вих кризових ситуацій та ризику виникнення 
непередбачуваних подій з можливими негатив-
ними наслідками;

7) алокаційності; передбачає насамперед 
у сфері управління створення певних умов, які 
сприятимуть економічному урівноваженню по-
питу і пропозиції виробництва товарів та по-
слуг для найбільш ефективного використання 
інноваційних ресурсів;

8) інтегративності; передбачає здатність по-
тенціалу цієї модернізації «вписуватись» в мо-
дернізаційний потенціал вищого порядку або 
взаємодіяти з однопорядковими потенціалами;

9) осучаснення; модернізація як напрям 
розвитку продовольчого комплексу регіону 

передбачає не тільки осучаснення різних її 
складових, але й їх гармонізацію; у таких сус-
пільно-виробничих системах, як продовольчий 
сектор, адекватним є соціоекономічний підхід, 
який розглядає соціальний і економічний ас-
пекти розвитку у нероздільній єдності;

10) модернізму; з обґрунтування напрямів 
модернізації продовольчого комплексу випли-
ває проблема визначення, що є сучасним, «мо-
дерним».

Висновки. Отже, під час формулювання 
принципів для модернізаційного потенціалу 
ПК необхідно виходити з того, що відмінною 
рисою принципів будь-якої категорії є те, що 
вони водночас є й концептуальною основою (те-
орія), й інструментом забезпечення ефективнос-
ті діяльності (практика). Останнє підтвердже-
не частими випадками внесення змін до змісту 
принципів і стандартів. В умовах модернізацій-
них змін відповідні принципи мають забезпе-
чити адекватність оцінювання трансформації 
нової ситуації у внутрішньому та зовнішньому 
середовищах продовольчого комплексу регіону 
новим вимогам до його суб’єктів, процедур, ін-
струментів і результатів.

Загалом ефективному процесу модерніза-
ції продовольчих комплексів перешкоджають 
слабка адаптація й низька інноваційна ак-
тивність агропродовольчих підприємств, не-
системність і розгалуженість надходжень від 
упровадження інноваційної продукції, відсут-
ність комплексного застосування інновацій, 
недосконалість економічного механізму управ-
ління модернізаційними процесами. Показ-
ником інноваційної активності підприємства 
в агропродовольчому секторі економіки є міра 
освоєння інновацій у відповідних галузях ви-
робництва. Нині відсутні сприятливі умови 
для активізації інноваційної діяльності в аг-
ропродовольчій сфері, тому необхідно усунути 
негативну дію виробничих, економічних та ін-
ших чинників на освоєння інновацій в продо-
вольчому секторі економіки.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРЕНДИ  
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

STATE AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF RENTAL MARKET  
OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано дані щодо середньої вартості орен-

ди сільськогосподарських земель в Україні, а також інформація 
про продаж прав оренди на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної та комунальної власності 
на землю. Розглянуто питання розвитку ринку оренди земель 
сільськогосподарського призначення та основні чинники, що 
гальмують розвиток ринку оренди земель в Україні.

Ключові слова: оренда землі, ринок оренди землі, договір 
оренди землі, орендна плата, вартість оренди землі. 

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы данные по средней стоимо-

сти аренды сельскохозяйственных земель в Украине, а также 
информация о продаже прав аренды на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения государственной и комму-
нальной собственности на землю. Рассмотрены вопросы раз-
вития рынка аренды земель сельскохозяйственного назначе-
ния и основные факторы, которые тормозят развитие рынка 
аренды земель в Украине.

Ключевые слова: аренда земли, рынок аренды земли, 
договор аренды земли, арендная плата, стоимость аренды 
земли.

ANNOTATION
The data on the average cost of renting farmland in Ukraine, 

as well as information about the sale of lease rights on agricultural 
land of state and communal ownership of land has been analyzed. 
The questions of the development of rental market of agricultural 
land and the main factors that hinder the development of the rental 
market land in Ukraine has been reviewed. 

Key words: land rent, market rent of land, lease of land, rents, 
cost of land lease.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Приватна власність 
на землю у будь-якій країні стимулює її еконо-
мічне зростання завдяки ефективному викорис-
танню наявних земельних ресурсів. Переваги 
приватної власності стають очевидними, коли 
є діючий ринок оренди землі. Ринок оренди 
землі – це стабільність прав власності, можли-
вість передачі їх від однієї особи до іншої, це – 

відповідність цін на землю її дійсній вартості. 
Проте, щоб сформувався реальний ринок орен-
ди землі в Україні, потрібно вирішити низку 
важливих питань на законодавчому та норма-
тивному рівнях, які гальмують його розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Вагомий вне-
сок у дослідження розвитку рику оренди земель 
сільськогосподарського призначення в Україні 
зробили такі вчені: Ю.Д. Білик, В.П. Галуш-
ко, Д.С. Добряк, А.Г. Мартин, А.М. Третяк, 
М.М. Федоров та ін. Однак низка питань усе ж 
залишається недостатньо висвітленою і потре-
бує подальшого опрацювання.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження розвитку 
та становлення ринку оренди земель сільсько-
господарського призначення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Земельні відносини в аграрному 
секторі економіки України вимушено набули 
орендного характеру, адже власники земельних 
часток (паїв) самостійно майже не займаються 
сільськогосподарською виробничою діяльністю 
на безоплатно одержаній ділянці (земельному 
паї), а основними землекористувачами на умо-
вах оренди стали сільськогосподарські підпри-
ємства, що переважно утворювалися на теренах 
колишніх КСП.

Оренда землі – це засноване на договорі стро-
кове платне володіння і користування земель-
ною ділянкою, необхідною орендареві для здій-
снення підприємницької та іншої діяльності [1].

Відносини, пов’язані з орендою землі, регу-
люються передусім Земельним кодексом Укра-
їни і Законом України «Про оренду землі» від 
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6 жовтня 1998 р., який визначає загальні за-
сади набуття, реалізації і припинення права 
на оренду земельної ділянки. Його завданням 
є регулювання відносин щодо оренди землі для 
створення умов для раціонального користуван-
ня земельною ділянкою, забезпечення захисту 
прав орендарів та орендодавців. Окрім того, 
зазначені відносини регулюються Цивільним 
кодексом України, іншими законами України, 
постановами, виданими Кабінетом Міністрів 
України, та договором оренди землі.

Об’єктами оренди виступають земельні ді-
лянки, що перебувають у власності громадян 
та юридичних осіб України, територіальних 
громад сіл, селищ, міст (комунальній власнос-
ті), держави. Об’єктами оренди можуть бути 
земельні ділянки з насадженнями, будівлями, 
спорудами, водоймами, що розташовані на них, 
якщо це передбачено договором оренди [1]. 

Відповідно до законодавства, земля може 
надаватися в оренду на підставі укладеного 
в письмовій формі договору. Договір оренди – 
це угода сторін про взаємні зобов’язання, від-
повідно до яких орендодавець за плату передає 
орендареві у володіння і користування земель-
ну ділянку для господарського використання 
на обумовлений договором строк. 

Договір оренди землі за своїм характером 
є земельно-правовим. Його істотними умовами 
є: найменування сторін договору, об’єкт орен-
ди (площа, місце розташування і цільове при-
значення земельної ділянки), строк оренди, 
розмір і форми орендної плати, умови повер-
нення земельної ділянки орендодавцеві і відпо-
відальність сторін та деякі інші, які зазначені 
у ст. 14 Закону України «Про оренду землі» 
[1]. Крім того, невід’ємною частиною договору 
оренди є план (схема) земельної ділянки, яка 
надається в оренду.

Строк дії договору визначається сторонами 
і не може бути більшим 50 років. Тривалий 
строк дії договору оренди землі є більше вигід-
ним орендарю, ніж орендодавцю, оскільки га-
рантує йому право розпоряджатися земельною 
ділянкою та залишатися на умовах визначених 
на момент укладення договору.

Істотною умовою договору оренди землі 
є орендна плата із зазначенням її розміру, ін-
дексації, форм платежу, строків, порядку її 
внесення і перегляду та відповідальності за її 
несплату. Закон України «Про оренду землі» 
в ч. 2 ст. 21 встановлює, що розмір, форма 
і строки внесення орендної плати за землю вста-
новлюються за згодою сторін у договорі, крім 
строків внесення орендної плати за земельні 
ділянки державної та комунальної власності, 
які встановлюються відповідно до Податкового 
кодексу України. Обчислення розміру орендної 
плати за землю здійснюється з урахуванням ін-
дексів інфляції, якщо інше не передбачено до-
говором оренди [1].

Під час укладення договорів оренди земель-
них ділянок варто приділяти особливу увагу його 

змісту та наявності в ньому істотних умов. Дого-
вори оренди землі мають гарантувати власникам 
земельних ділянок гідну плату та збереження 
властивостей землі. Орендарі також мають бути 
зацікавлені в правильному складанні договорів 
та вчасному розрахунку з орендодавцями, щоб 
земельні ділянки якомога довше були в їхньо-
му розпорядженні, не були розірвані або визнані 
недійсними. Договір оренди земельної ділянки 
укладається в письмовій формі й підписується 
відповідними особами з обох сторін.

Згідно із законодавством України, орендо-
давцями земельних ділянок можуть бути лише 
їхні власники, тобто фізичні та юридичні осо-
би, сільські, селищні й міські ради, державні 
адміністрації. 

Орендарями земельних ділянок в Україні 
може бути широке коло осіб. Законом України 
«Про оренду землі» правом оренди землі наді-
лені [3]: районні, обласні, Київська і Севасто-
польська міські державні адміністрації, Рада мі-
ністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет 
Міністрів України; органи місцевого самовряду-
вання: сільські, селищні, міські ради; громадяни 
України, юридичні особи, релігійні, громадські 
організації, міжнародні об’єднання та організа-
ції, а також іноземні держави, іноземні юридич-
ні та фізичні особи без громадянства.

За відсутності власної землі підприємці зму-
шені брати її в оренду. У різних країнах Євро-
пи питома вага орендованих земель неоднако-
ва. Так, у Бельгії 68% сільськогосподарських 
земель знаходяться в користуванні орендарів, 
у Франції – 53%, у Нідерландах – 37%, в Ан-
глії – 28%, у Греції – 21%, в Італії – 20%, 
у Данії – 18%, в Ірландії – 8%.

Держави по-різному регулюють орендні 
відносини. У Німеччині, Англії, Греції, Люк-
сембурзі переважає принцип свободи угод. 
У Франції, Бельгії, Нідерландах, Італії, Іспанії 
та Португалії держава втручається у ці відно-
сини найвідчутніше. У Данії й Ірландії пріори-
тет надається стимулюванню фермера-власника 
за певного обмеження оренди. Власник землі 
привласнює земельну ренту у вигляді орендної 
плати. Вона є платою за дозвіл вести підприєм-
ницьку діяльність на землі [2].

Орендна плата може не збігатися із земель-
ною рентою, якщо до її складу, крім останньої, 
входять і такі елементи, як відсоток на раніше 
вкладений у землю капітал, амортизація тощо. 
Збігається земельна рента з орендною платою 
тоді, коли передається в оренду ділянка, в яку 
не вкладалися кошти [3].

У середньому по Україні громадяни – влас-
ники паїв у 2016 р. отримали 1 093,4 грн. за 
гектар. Станом на 01.01.2016 цей показник ста-
новив 862 грн./га.

Найвища орендна плата станом на 2016 р. ста-
новить у Полтавській (2 243,2 грн./га), Черкась-
кій (2 215,5 грн./га) та Харківській (1 603 грн./га)  
областях. Найдешевше користування землею 
обходилося в Київській (533,4 грн./га), За-
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карпатській (596 грн./га) та Тернопільській 
(672,3 грн./га) областях. 

Найвищі ставки в 2015 р. – у Полтавській об-
ласті, де орендувати один гектар землі сільсько-
господарського призначення можна в середньо-
му за 1 327 грн. на рік. Також у ТОП-3 регіонів 
із найдорожчою сільгоспземлею в оренді – 
Черкаська (1 121,7 грн./га/рік) та Рівненська 
(1 068,8 грн./га/рік) області (табл. 1).

Середня орендна плата за рік зросла на 27%. 
Це дуже непоганий показник динаміки, однак 
в абсолютних цифрах вартість оренди все ще за-
лишається критично низькою та неспівставною 
з доданою вартістю, яку генерує земля (рис. 1).

У частині державних земель середня вартість 
оренди значно зросла після запровадження прак-
тики передачі ділянок у користування через ме-
ханізм аукціонів. Середня орендна плата за пере-
дані на конкурентних засадах ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення державної 
власності на 01.01.2017 становила 2 249,8 грн./га.  
У середньому за останній рік державні землі зда-
валися в оренду майже вдвічі дорожче, ніж при-
ватні, це абсолютно нетипове для держсектору 
перевищення в ефективності приватних власни-
ків пояснюється впровадженням загальної прак-

тики передачі земель у користування виключно 
на відкритих земельних торгах. Для порівняння, 
орендна плата за землі держвласності, передані 
в користування на безконкурентних засадах за до-
говорами минулих періодів, – усього 940 грн./га.

 
Рис. 1. Орендна плата за землі 

сільськогосподарського призначення, грн./га

Станом на 01.01.2017 в Україні укладено 
4,8 млн. договорів оренди земельної частки 
(паю), із них із фермерськими господарства-
ми – 0,73 млн. договорів. Більшість договорів 
(2,2 млн.) укладено терміном на 8-10 років.

У сільському господарстві земля має різну 
родючість, а кількість кращих і середніх за 

Таблиця 1
Середня вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні станом на 2015 р.

Адміністративно-
територіальна 

одиниця

Укладено 
договорів оренди 
земельної частки 

(паю)

Площа земель, 
переданих в оренду 

за договорами,  
тис. га

Плата за оренду земельних 
часток (паїв) в грошовому 

еквіваленті на один рік, тис. грн.

Плата за 
1 га на 
рік, грн.

Вінницька 422530 1028,4 697847,6 678,6
Волинська 92078 194,9 138572,8 711,2

Дніпропетровська 224263 1267,5 946307,9 746,6
Донецька 177265 970,5 500143,2 515,4

Житомирська 173087 485,4 310925,7 640,6
Закарпатська 9042 13,2 3923,1 296,6
Запорізька 172116 1168,1 667497,2 571,4

Івано-Франківська 122472 94,7 64095,7 676,8
Київська 203066 570 368131,7 645,8

Кіровоградська 212933 1052,5 934813,8 888,2
Луганська 126097 752,9 409165 543,5
Львівська 157298 238,3 154900,7 650

Миколаївська 147388 859,9 514164 597,9
Одеська 249227 1069,5 683304,8 638,9

Полтавська 299625 1100,5 1460868 1327
Рівненська 99071 231,5 247467,4 1068,8
Сумська 206482 696,6 548871,3 787,9

Тернопільська 261822 477,9 260977 546,1
Харківська 192649 1038,2 899052,1 866
Херсонська 134168 804,2 443805,3 551,9

Хмельницька 325265 729,6 532054,5 729,2
Черкаська 296714 789,1 885162,9 1121,7

Чернівецька 94079 114,1 99084,6 868,4
Чернігівська 244246 796,1 476422,1 598,4

м. Севастополь 484 0,8 772 965
м. Киів 0 0 0 0
Україна 4781850 17168 12490686 727,6

Джерело: за даними Держгеокадастру України
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якістю земель обмежена, їх також не можна 
збільшити. Ті, хто користується кращими й се-
редніми за родючістю ділянками землі, за за-
трат однакової кількості праці і витрат коштів 
одержують різну кількість продукції. Виника-
ють особливі монопольні умови, які діють спри-
ятливіше для деяких власників порівняно з ін-
шими, оскільки природні й створені людиною 
у минулому властивості землі неоднакові.

Монопольно користуючись кращими і серед-
німи за родючістю ділянками землі, оренда-
рі-підприємці мають додатковий дохід. Отже, 
причиною утворення земельної ренти на різних 
за родючістю землях є монополія на неї як на 
об’єкт підприємницької діяльності.

Ціна землі – це сума грошей, яка, будучи 
покладена в банк, дасть можливість її власни-
ку одержати дохід у формі відсотка, що дорів-
нює земельній ренті. Ціна землі належить до 
ірраціональних форм, тобто таких товарів, ціна 
на які ґрунтується не на вартості, а на дохо-
ді, який вони дають під час їх використання 
власником. Із визначення ціни землі видно, що 
за інших однакових умов саме величина ренти 
визначає ціну землі. Вона прямо пропорційна 
нормі позикового відсотка [2].

Формула ціни землі має такий вигляд (1) [2]:

100∗=
Z
RЦЗ ,                     (1)

де R – рента;
Z – норма позикового відсотка;
ЦЗ – ціна землі. 
Ціна землі залежить від очікуваного доходу 

під час її використання. На її рівень вплива-
ють ті ж самі фактори, що й на розмір оренд-
ної плати. Наявність державної, комунальної 
та приватної форм власності на землю, можли-
вість переходу земель з однієї форми власнос-
ті в іншу, запровадження ринкових відносин, 
проблеми оподаткування земель зумовлюють 
потребу в об’єктивних підходах до визначення 
вартісної оцінки землі. Інформація про продаж 
прав оренди на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної власності за 
2015 р. в Україні наведена в табл. 2.

Світовий досвід показує, що визначення 
ціни землі ґрунтується на якісній оцінці земель 
та їхньому місці розташування. Якісна оцінка 
земель включає природні параметри: родючість 
ґрунтів, технологічні умови обробітку (конфігу-
рація, стрімкість схилу, опір механічному об-
робітку), клімат (середньорічна температура, 
кількість опадів, наявність рози вітрів, сонячна 
інсоляція), а також параметри, пов’язані з ді-

Таблиця 2
Інформація про продаж прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності за 2015 р. в Україні

№ 
п/п

Адміністративно-
територіальні 

одиниці

Продано прав оренди на земельні ділянки за 2015 р.

Кількість, 
од. Площа, га

Стартова вартість річної 
плати за користування, 

тис. грн.

Вартість річної плати за 
користування за результатами 

торгів, тис грн.
1 Вінницька 40 673,66 740,81 931,23 
2 Волинська 131 3433,32 2185,44 2541,11 
3 Дніпропетровська 38 1117,82 624,49 1462,32 
4 Донецька 43 909,65 769,23 864,26 
5 Житомирська 15 461,37 220,38 407,05 
6 Закарпатська 10 229,03 254,85 256,13 
7 Запорізька 7 221,74 236,18 247,88 
8 Ів.-Франківська 8 221,60 331,67 340,96 
9 Київська 0  –  – - 
10 Кіровоградська 41 559,81 575,83 925,84 
11 Луганська 12 400,93 230,24 233,58 
12 Львівська 129 3035,36 2495,21 6319,85 
13 Миколаївська 11 331,33 254,76 256,22 
14 Одеська 105 4931,14 4436,76 9505,16 
15 Полтавська 24 400,62 553,90 839,36 
16 Рівненська 18 391,09 548,98 850,71 
17 Сумська 69 1951,21 1248,28 1703,77 
18 Тернопільська 114 1865,68 1833,40 2406,01 
19 Харківська 106 1033,35 849,37 1108,05 
20 Херсонська 22 1384,57 1045,96 1503,48 
21 Хмельницька 42 1104,52 877,27 2750,22 
22 Черкаська 69 791,00 639,53 1104,20 
23 Чернівецька 6 130,38 20,03 241,91 
24 Чернігівська 74 2280,89 1300,21 1585,06 

Разом 1134  27 860,09 22272,81 
Джерело: за даними Держгеокадастру України
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яльністю людини: типи сільськогосподарських 
культур (багаторічні насадження – фруктові 
сади, ягідники, виноградники; зернові, техніч-
ні, кормові культури); наявність доріг із твер-
дим покриттям [2].

Основні чинники, що гальмують розвиток 
ринку оренди земель [4]: 

– переважання на ринку оренди землі право-
наступників колективних підприємств;

– низький рівень орендної плати, перева-
жання на ринку короткострокових договорів 
з оренди землі; 

– відсутність дієвих методик оцінки вартості 
сільськогосподарських земель; 

– недостатність досвіду функціонування рин-
ку землі. Зважаючи на те, що станом на 1 січня 
1994 р. власником 96% сільськогосподарських 
угідь залишалася держава, в Україні не існує 
передісторії використання, проведення оцінки 
та зміни власників сільськогосподарських зе-
мель, а більшість теперішніх власників земель-
них ділянок не володіє достатніми знаннями 
про ринок землі, не поінформована щодо умов 
його функціонування, не знає законів, що ре-
гулюють земельні відносини, не має однакових 
можливостей у використанні інформації про те, 
що відбувається на ринку. Це дає змогу про-
гнозувати суттєві інституційні труднощі під час 
упровадження ринку та ставить високі вимоги 
до ефективності державної системи регулюван-
ня ринку землі;

– неефективна структура власників зе-
мельних паїв. Понад дві третини громадян (із 
7 млн.), які внаслідок реформи отримали зе-
мельні ділянки для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва, – це пенсіонери 
та люди похилого віку, які не можуть самостій-
но займатися виробничою діяльністю, бо, як 
правило, не мають для цього ні фізичної спро-
можності, ні економічних ресурсів, ні освіти. 

Ці особи, а також значний прошарок «люм-
пенізованих» власників – мешканців сіл, які 
не налаштовані на раціональну стратегічно 
орієнтовану поведінку, можуть бути зацікав-
лені у швидкому продажу землі, що дало б їм 
змогу отримати негайне поповнення до свого 

бюджету. Проте є ризик, що через несформова-
ність механізмів ціноутворення на ринку землі 
та низький рівень обізнаності цих осіб у пи-
таннях земельного ринку їхні паї може бути 
скуплено за наднизькими цінами, що, з одного 
боку, вестиме до порушення соціальної рівно-
ваги, з іншого – сприятиме формуванню мало-
ефективних сільгосппідприємств, які не осно-
вані на значних капіталовкладеннях;

– значна кількість короткострокових догово-
рів з оренди землі (рис. 2).

На картах відображено відсоток земель, що 
мають відповідний термін оренди, від загальної 
площі сільськогосподарських земель, наданих 
в оренду. Слід зазначити, що на Заході України 
переважають короткострокові договори – значна 
кількість районів мають більш ніж 75% договорів 
терміном на один-три роки. Наявність коротко-
строкових договорів на Західній Україні зумовле-
на тим, що у цьому регіоні сільськогосподарські 
землі переважно використовуються як пасовища 
та сіножаті. Натомість на Півдні та Сході Укра-
їни переважають більш довгострокові договори 
з терміном оренди 11 років та більше;

– відсутність дієвих механізмів контролю над 
діями учасників ринку. Як засвідчує практика, 
орендарі для максимізації короткострокового 
прибутку не дотримуються науково обґрунтова-
них підходів до ведення сівозмін та агротехніч-
них вимог, що призводить до збільшення посів-
них площ під культурами, які посилюють дію 
ерозійних процесів та виснажують землю. Як 
наслідок, утрачається родючість українських 
земель. Орієнтація на сільськогосподарські 
культури з високим експортним потенціалом 
приводить до скорочення земель під кормовими 
культурами, ліквідації неприбуткових підрозді-
лів (наприклад, тваринництва), скорочення за-
йнятих у сільськогосподарському виробництві, 
порушення сівозмін, деградації сільськогоспо-
дарських земель. При цьому як орендодавці, 
так і органи місцевої та центральної влади по-
збавлені дієвих засобів впливу на ефективність 
використання орендарями земельних ресурсів;

– недосконалість правової бази регулювання 
земельного ринку.

Рис. 2. Відсоток земельних ділянок приватної власності, що орендовано на термін від 6 до 10 (зліва)  
та від 11 (справа) років за районами, 2014 р.
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Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
В Україні відсутній чітко встановлений пере-
лік вимог до потенційного покупця земельної 
ділянки. Передусім це стосується обмеження 
прав власності на землю для членів однієї сім’ї 
або пов’язаних юридичних осіб для запобіган-
ня концентрації великих земельних масивів, 
а також пріоритетності під час купівлі землі 
громадян, що мають відповідну аграрну осві-
ту (подібна практика застосовується у Франції 
та Фінляндії).

Найбільш ефективною має стати державна 
політика, що буде спрямована на формування 
ефективного власника сільськогосподарських 
земель – громадянина України (фермера або 
фізичної особи – підприємця), який, прожива-
ючи у сільській місцевості самостійно (або ра-
зом із членами своєї родини), займатиметься 
товарним сільськогосподарським виробництвом 
на власній земельній ділянці. Це дасть змогу 
збільшити зайнятість на селі, стимулювати со-
ціально-економічний розвиток сільських тери-
торій та збільшити привабливість сільського 
способу життя.

Інструментами такої політики мають стати:
1) запровадження ринку оренди земель сіль-

ськогосподарського призначення та встанов-
лення жорстких кваліфікаційних вимог до по-
купців земельних ділянок, якими мають бути 
виключно громадяни України, що мають статус 
фермера або підприємця та самостійно займа-
ються товарним сільськогосподарським вироб-
ництвом не менше декількох років;

2) законодавче закріплення на достатньо ви-
сокому рівні мінімальної плати за користування 
земельними ділянками сільськогосподарського 
призначення (орендної плати, плати за користу-
вання емфітевзисом тощо) на рівні 3-5% від нор-
мативної грошової оцінки земель, що стимулю-
ватиме товаровиробників до придбання земель 
у власність і зменшення привабливості оренди;

3) реформування земельного податку, у т. ч. 
виключення пільги зі сплати земельного подат-
ку для платників фіксованого сільськогосподар-

ського податку, збільшення податку до 1% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділян-
ки, що надасть податку стимулюючої функції 
та дасть змогу створити ефективну основу для 
наповнення місцевих бюджетів та сталого соці-
ально-економічного розвитку сільських громад;

4) надання реальної цілеспрямованої дер-
жавної підтримки дрібним (сімейним) господар-
ствам, передусім у тваринництві;

5) запровадження ефективного державного 
контролю над економічною концентрацією зе-
мель (у т. ч. на правах оренди) у корпоративних 
підприємствах холдингових компаній у рамках 
антимонопольної політики;

6) економічне стимулювання сільської мо-
лоді та осіб, що переїжджають у сільську міс-
цевість (наприклад, колишніх військових), на 
придбання сільськогосподарських земель та са-
мостійне ведення агробізнесу у т. ч. за рахунок 
надання земель сільськогосподарського призна-
чення державної власності.

Створення ефективного ринку оренди сіль-
ськогосподарських земель в Україні залиша-
ється питанням стратегічної важливості, від 
реалізації якого залежить динаміка соціально-
економічного розвитку АПК, земельних відно-
син, та національної економіки у цілому.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

ECOLOGIZATION OF THE SOCIO ECONOMIC SYSTEM A 
S BASIS OF STEADY DEVELOPMENT OF ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається екологізація соціально-економічної 

системи як одна з форм екологічної модернізації. Розкрива-
ються напрями екологізації економічного розвитку в основних 
сферах суспільної діяльності. Обґрунтовується необхідність 
переходу на інноваційну модель розвитку національної еконо-
міки як основного засобу екологобезпечної модернізації вироб-
ництва та впровадження процесів ресурсозбереження.

Ключові слова: екологізація суспільства, економіка, при-
родокористування, природоохоронна діяльність, соціально-
економічна система, сталий розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается экологизация социально-эко-

номической системы как одна из форм экологической мо-
дернизации. Раскрываются направления экологизации эко-
номического развития в основных сферах общественной 
деятельности. Обосновывается необходимость перехода на 
инновационную модель развития национальной экономики как 
основного средства экологобезопасной модернизации произ-
водства и внедрения процессов ресурсосбережения.

Ключевые слова: экологизация общества, экономика, 
природопользование, природоохранная деятельность, соци-
ально-экономическая система, устойчивое развитие.

ANNOTATION
The article considers the ecologization of the socio-economic 

system as one of the forms of environmental modernization. The 
directions of environment of economic development in the main 
spheres of social activity are revealed. The necessity of transition 
to an innovative model of development of the national economy as 
the main means of ecologically safe modernization of production 
and introduction of resource saving processes is substantiated.

Key words: ecologization of society, economy, nature man-
agement, environmental protection activity, socio-economic sys-
tem, sustainable development.

Постановка проблеми. В контексті гумані-
зації суспільства науково-технічний прогрес 
передбачає великі можливості в реалізації 
ефективних і прогресивних напрямів соціаль-
но-економічного розвитку людства. Проте, з ін-
шого боку, науково-технічний прогрес призво-
дить до загострення глобальної екологічної 
кризи, порушення екологічного балансу, деста-
білізації соціально-економічного та ресурсного 
потенціалу, негативних техногенно-аварійних 
і катастрофічних наслідків. Якщо, впроваджу-
ючи досягнення науково-технічного прогресу 
у виробництво мати на увазі лише економічні 
фактори і не враховувати екологічні, то це при-
веде до екологічної кризи.

Зміст сучасної кризової ситуації полягає 
в тому, що сучасна індустріальна цивілізація, 
створивши могутню технонауку, обґрунтувавши 

ідеологію економоцентризму та споживацтва, 
спричинивши стрімкий науково-технологіч-
ний поступ, не сформувала глибоко наукових, 
морально-світоглядних і духовних засад, які б 
гарантували людству гідне еко-майбутнє та пер-
спективу самозбереження екосистеми й відтво-
рення ресурсів з урахуванням потреб прийдеш-
ніх поколінь у планетарному вимірі [1, с. 84].

З метою узгодження соціально-економічно-
го розвитку і збереження довкілля необхідно 
впроваджувати в життя модель забезпечення 
збалансованого сталого розвитку, яка означає 
необхідність комплексного вирішення соціаль-
них та економічних завдань за умови збережен-
ня якісного стану навколишнього середовища 
та природно-ресурсного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що останніми роками ця про-
блема набула широкого поширення в наукових 
колах України, зокрема питання, які пов’язані 
з розробленням стратегії природокористування, 
створенням найбільш оптимальних умов поєд-
нання економічної та природоохоронної діяль-
ності, підвищенням ефективності суспільного 
виробництва за збереження якості природно-
го середовища, посідають важливе місце у до-
слідженнях С. Дорогунцова, Б. Данилишина, 
В. Трегобчука, І. Лукінова, Л. Руденка, О. Не-
велєва, П. Шищенка та інших вчених.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Одним із найважливіших, на 
нашу думку, невирішених питань впроваджен-
ня принципів сталого розвитку в практику гос-
подарювання є відсутність системного механіз-
му перебудови народного господарства.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є створення об’єктивних 
передумов і формування переліку механізмів 
екологізації в контексті збалансованого соці-
ально-економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час формування ринкової економіки в Укра-
їні вся стратегія має бути спрямована на досяг-
нення гармонійної єдності та взаємодії продук-
тивних сил, виробничих, політичних, правових, 
ідеологічних та інших суспільних відносин.

Головним засобом досягнення духовного і ма-
теріального благополуччя народу за інших рівних 
умов є тільки підвищення ефективності суспіль-ек
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ного виробництва. Значною мірою його можна 
виразити через зростання фактичної норми при-
бутку, що і є головною (якщо не єдиною) умовою 
ефективного функціонування економіки.

В стратегічному плані найважливішою еко-
лого-економічною проблемою розвитку є струк-
турна перебудова народного господарства, під-
вищення ефективності суспільного виробництва 
за збереження якості природного середовища.

Для вирішення цієї проблеми необхідно ви-
тримати деякі умови, які не можуть бути по-
рушені під час здійснення економічної реформи 
[4, с. 121].

По-перше, удосконалення виробничих відно-
син має бути спрямовано на стабілізацію та по-
стійний, безпечний розвиток економіки, тобто 
вирішення в комплексі та взаємозв’язку про-
блем духовного відродження народу, його ма-
теріального благополуччя, екологічної безпеки 
сучасних та майбутніх поколінь, відновлення 
та збереження біосферної рівноваги і ландшаф-
тного різноманіття території країни.

В стратегії реформи екологія та економіка 
мають розглядатися тільки в єдності та тісно-
му взаємозв’язку. Тільки за здорової економі-
ки може бути здорове довкілля, бо безглуздим 
є такий розвиток економіки, коли в результаті 
навколишнє середовище стає непридатним для 
проживання.

По-друге, удосконалення виробничих від-
носин має здійснюватись з урахуванням стану 
продуктивних сил та навколишнього природ-
ного середовища. Для цього треба виключити 
порівняно низький техніко-економічний рівень 
виробництва; великі невиправдані витрати си-
ровинних, паливно-енергетичних та інших ма-
теріальних ресурсів на одиницю валового вну-
трішнього продукту.

По-третє, вдосконалення виробничих відно-
син має здійснюватись по всьому ланцюгу вироб-
ництва і споживання в тісному взаємозв’язку. 
Неможливо досягти бажаних результатів, якщо 
ми будемо діяти як сьогодні, тобто приділяти 
увагу лише розподілу та споживанню матері-
альних благ, забуваючи про їх виробництво. 
Виходячи з цього, можна сказати, що еконо-
мічна реформа повинна охоплювати всі сфери 
господарської діяльності.

По-четверте, зі зміною виробничих відносин 
має змінюватись і надбудова. Новим ринковим 
відносинам повинні відповідати організацій-
на структура управління, правовий механізм 
тощо, інакше ми не отримаємо повної єдності 
та взаємодії основних складових нової еконо-
мічної формації.

В сучасних умовах ринкової економіки ру-
шійним важелем і визначальною метою ви-
робництва за рівних умов є одержання макси-
мального прибутку. Для досягнення цієї мети, 
власне кажучи, приймаються будь-які госпо-
дарські рішення. Тому для забезпечення еколо-
гічної безпеки має бути витримано п’яте пра-
вило: новий економічний регулюючий механізм 

повинен забезпечити зниження конкурентоз-
датності продукції, отриманої за рахунок еко-
номії на екологічних витратах, інакше ринкові 
відносини будуть сприяти руйнуванню природ-
ного середовища і, врешті-решт, призведуть до 
екологічної, а отже, й економічної, катастрофи. 
Вихідним пунктом повинен стати перехід на 
міжнародні екологічні стандарти якості навко-
лишнього природного середовища, технологіч-
них процесів та вироблюваної продукції, що за-
безпечить входження України до міжнародного 
економічного співробітництва.

Сьогодні ці правила не витримуються, увага 
переважно прикута до фінансових проблем, а 
також до розподілу та споживання матеріаль-
них благ, а не до їх виробництва. Це негативно 
позначається на обсягах продукції, що виробля-
ється, а зрештою вітчизняна продукція майже 
відсутня в споживчому кошику населення. Всі 
пропоновані до цього часу заходи щодо вдо-
сконалення виробничих відносин як результат 
чинної фінансово-кредитної політики здійсню-
ються без урахування реального стану продук-
тивних сил. Питання екології та економіки 
як сьогодні, так і в минулому розглядаються 
ізольовано, при цьому екологічні проблеми за-
вжди перебувають на задньому плані, що є на-
йгрубішою стратегічною помилкою.

Для забезпечення збалансованого соціально-
економічного розвитку необхідно передбачити 
і здійснити такі заходи:

1) провести еколого-економічну оцінку при-
родно-ресурсного потенціалу України; метою 
такої оцінки має стати визначення народногос-
подарської цінності природних ресурсів та ви-
бір таких параметрів їх використання, котрі 
здатні забезпечити з урахуванням екологічно-
го фактору найбільш високу ефективність ви-
робництва як для термінової, так і для довго-
строкової перспективи; оцінка необхідна для 
прийняття оптимальних господарських рішень 
і має стати складовою частиною природно-ре-
сурсних та екологічних кадастрів;

2) негайно приступити до екологізації про-
мислового виробництва; для екологізації про-
мислового виробництва необхідно здійснити 
такі першочергові заходи:

– створити організаційно-економічні умо-
ви для використання науково-виробничого 
і технічного потенціалу військово-промислового 
комплексу для вирішення екологічних проблем 
(створення комплексу екологічної індустрії);

– створити організаційно-економічні умови 
для впровадження кращих світових та вітчиз-
няних зразків техніки;

– закрити неефективні підприємства, які 
використовують більше продукції, ніж її виро-
бляють;

– негайно приступити до реалізації проек-
тів щодо отримання енергії за рахунок нетради-
ційних джерел;

– розробити дієву систему економічного 
стимулювання підприємств для досягнення 
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екологічних стандартів та нормативів; ринки 
природних ресурсів повинні мати за мету на 
основі еколого-економічної оцінки залучення 
вітчизняного та іноземного капіталу для осво-
єння природно-ресурсного потенціалу; під час 
створення спільних підприємств основою нашо-
го внеску в статутні фонди має стати вартість 
природних ресурсів, що забезпечить додаткові 
валютні надходження;

– створити економічні передумови про-
ведення робіт для забезпечення ресурсозбере-
ження на основі експортних сертифікатів, що 
будуть надаватися лише підприємствам, які за-
ощаджують ті чи інші ресурси.

Крім того, для прийняття оптимальних гос-
подарських рішень необхідно:

– форсувати створення системи моніторин-
гу, географічної інформаційної системи та орга-
нізації робіт з прогнозу екологічних наслідків 
від втручання в природу;

– з метою збереження біологічного та ланд-
шафтного різноманіття, підтримання природ-
ного ходу екзогенних процесів та примножен-
ня рекреаційної здатності міських територій 
збільшити кількість об’єктів природно-запо-
відного фонду;

– створити системи екологічної сертифіка-
ції, ліцензування, акредитації, аудитування, 
експертизи, які мають забезпечити оцінку від-
повідності продукції, робіт та послуг екологіч-
ним вимогам, стандартам та нормативам; попе-
редження реалізації продукції, небезпечної для 
здоров’я населення та навколишнього середови-
ща; сприяння споживачам в компетентному ви-
борі продукції та послуг; створення умов для 
інтеграції нашої економіки в світовий ринок; 
врахування екологічного фактору в ціновій 
та податковій політиці.

Для забезпечення роботи нового економічного 
механізму охорони навколишнього природного 
середовища перш за все необхідно вдосконалити 
систему платежів за його забруднення та штра-
фів і їх тарифів, хоча це не значить, що мож-
на обмежитись простим підвищенням тарифів 
[5, с. 58]. Система має бути гнучкою, орієнтова-
ною на розмір необхідних витрат для виконан-
ня природоохоронних заходів на різних рівнях 
управління відповідно до екологічних програм.

Необхідно звернути увагу й на вдосконален-
ня податкової та цінової політик, на систему 
еколого-правових відносин, яка має бути мак-
симально орієнтована на міжнародні визнані 
правові норми й екологічні стандарти.

Головною метою має стати гармонійне поєд-
нання екологічних та економічних інтересів за 
незмінного пріоритету прав людини на здорове 
довкілля, сприятливі умови життя, збереження 
стійкості екологічних систем біосфери.

Під час визначення пріоритетів і форму-
вання системи заходів поліпшення якості на-
вколишнього природного середовища особливо 
гостро відчувається незадовільне вирішення та-
ких проблем:

1) збір, зберігання, утилізація, захоронення 
та знешкодження відходів виробництва та спо-
живання;

2) забруднення поверхневих та підземних 
водних ресурсів;

3) деградація ландшафтів та зменшення біо-
різноманіття;

4) надзвичайні ситуації техногенного та при-
родного характеру;

5) забруднення атмосферного повітря вики-
дами енергетики та автотранспорту.

Заходи щодо оздоровлення навколишньо-
го природного середовища та створення умов 
екологічно безпечного проживання населення 
України зазвичай потребують щорічного кори-
гування та уточнення під час складання планів 
соціально-економічного розвитку з деталізаці-
єю конкретних строків, джерел фінансування 
та виконавців [2].

Основним результатом реалізації цих планів, 
що має співпасти з економічним піднесенням, 
є нормалізація екологічної ситуації, а також 
досягнення екологічної ситуації і досягнення 
екологічного балансу, коли загальний обсяг 
антропогенного навантаження на навколишнє 
природне середовище буде меншим за екологіч-
ний ресурс території або дорівнюватиме йому 
[5, с. 58]. Виходячи з необхідності досягнення 
екологічного балансу, визначено два основні на-
прями екологічної діяльності:

1) заходи щодо зниження антропогенного 
навантаження на оточуюче середовище;

2) заходи, що спрямовані на підтримку та під-
вищення екологічного ресурсу території; реалі-
зація заходів досягнення екологічного балансу 
та покращення екологічної ситуації здійснюють-
ся методами зниження викидів забруднюючих 
речовин в оточуюче середовище; запобігання за-
бруднення оточуючого середовища.

В сучасних умовах постає проблема створен-
ня ефективного економічного та організацій-
ного механізму управління охороною і форму-
ванням оточуючого середовища. Господарський 
механізм управління природокористування має 
виконувати три основні функції:

1) стимулювати впровадження безвідходних 
екологічно чистих технологій;

2) створювати зацікавленість у проведенні при-
родовідновлювальних і природоохоронних заходів;

3) регулювати процес розміщення нових 
промислових об’єктів в умовах жорстких еко-
логічних обмежень.

Під час його впровадження необхідно звер-
нути увагу на два принципові моменти:

– не можна ігнорувати виробничу мету під-
приємств міста (плата за шкоду від забруднення 
оточуючого середовища повинна бути стимулом 
для реалізації природоохоронних заходів);

– плата існує для запобігання шкоди, а не 
для її компенсації (тим більше, що розмір дій-
сної повної шкоди народному господарству від 
забруднення оточуючого середовища практично 
неможливо визначити).
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Сутність механізму управління визначається 
не стільки платежами за шкоду, скільки тим, 
як ці економічні важелі взаємопов’язані в єди-
ну систему державного і регіонального управ-
ління природокористуванням.

Використання різних методів і підходів під 
час удосконалення господарського механізму 
в галузі охорони навколишнього природного се-
редовища забезпечать створення продукту осо-
бливого роду – навколишнього природного се-
редовища високої якості.

Висновки. Таким чином, екологізація сус-
пільства в контексті збалансованого розвитку 
має стати невід’ємною складовою процесу роз-
будови науково-технічного простору держави, 
збалансувати взаємовідносини між суспіль-
ством, економікою та природою, забезпечити їх 
ресурсозбереженість і прибутковість.
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ

RECREATIONAL COMPLEXES IN UKRAINE:  
PRECONDITIONS OF FORMATION AND VECTORS OF DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті проведено діагностику стану наявних природно-

рекреаційних ресурсів. Проаналізовано забезпеченість регі-
онів України природно-рекреаційними ресурсами. Визначено 
регіони, які найбільш придатні для функціонування рекреацій-
них комплексів. Досліджено теоретичні аспекти формування 
рекреаційних комплексів. Визначено передумови та принципи 
створення та функціонування рекреаційних комплексів.

Ключові слова: рекреаційний комплекс, природно-рекре-
аційні ресурси, регіон, принципи групування регіонів, проблеми 
створення рекреаційних комплексів.

АННОТАЦИЯ
В статье проведена диагностика состояния природно-ре-

креационных ресурсов. Проанализирована обеспеченность 
регионов Украины природно-рекреационными ресурсами. 
Выявлены регионы, которые наиболее пригодны для функци-
онирования рекреационных комплексов. Исследованы теоре-
тические аспекты формирования рекреационных комплексов. 
Определены предпосылки и принципы создания и функциони-
рования рекреационных комплексов.

Ключевые слова: рекреационный комплекс, природно-
рекреационные ресурсы, регион, принципы группировки реги-
онов, проблемы создания рекреационных комплексов.

ANNOTATION
The state of natural and recreational resources was diagnosed 

in the article. The provision of the regions of Ukraine with natural 
and recreational resources is analyzed. The region’s most suitable 
for the functioning of recreational complexes are identified. The 
theoretical aspects of the formation of recreational complexes 
are investigated. The preconditions and principles of creation and 
functioning of recreational complexes are determined.

Key words: recreational complex, natural and recreational re-
sources, region, regional grouping principles, recreation complex-
es creation problems.

Постановка проблеми. Туристична сфера – 
вагома складова національної економіки Укра-
їни, проте її розвиток залежить від багатьох 
факторів та чинників. Нині наявні проблеми 
розвитку цієї сфери пов’язані не лише з недо-
статнім рівнем фінансового та нормативно-пра-
вового забезпечення, але й насамперед з полі-
тичною нестабільністю. Тому варто продумувати 
та впроваджувати нові форми функціонування 
та розвитку туризму, серед яких слід назвати 
сприяння створенню рекреаційних комплексів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні принципи існування та створення ре-
креаційних комплексів відображені в працях 

таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як, 
зокрема, А.І. Амоша, О.О. Бейдик, М.В. Гляді-
на, П.В. Захарченко, І.В. Зорін, В.А. Кварталь-
нов, А.С. Кусков, М.Я. Лемешева, В.К. Маму-
тов, М.С. Нудельман, М.В. Фоменко.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте багато питань та по-
нять, пов’язаних з розвитком та функціону-
ванням рекреаційних комплексів, потребують 
значного розширення. Варто приділити значну 
увагу передумовам та механізму створення ре-
креаційних комплексів.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Головною метою роботи є визначення 
наявних передумов створення рекреаційних 
комплексів в Україні та виділення основних на-
прямів їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відновлення психофізичних сил організму посі-
дає одне з найголовніших місць в житті сучасної 
людини, оскільки нинішній темп життя вима-
гає постійних затрат сил та енергії. Особливо-
го значення рекреація також набуває у зв’язку 
з погіршенням стану навколишнього середови-
ща та негативними наслідками науково-техніч-
ного прогресу. Рекреаційна діяльність залежить 
від наявності природно-рекреаційних ресурсів, 
їхнього стану та заходів щодо їх збереження.

Велике значення для розвитку туристич-
ної сфери України та створення рекреаційних 
комплексів мають природно-рекреаційні ресур-
си. До рекреаційних ресурсів відносять при-
родні, історико-культурні та інфраструктурні. 
Природно-рекреаційний потенціал є базою, на 
якій створюється рекреаційна інфраструктура. 
Природно-рекреаційні ресурси є одними з осно-
вних компонентів рекреаційного простору, 
оскільки саме в ньому відбуваються рекреацій-
ні процеси. Для оцінки природно-рекреаційних 
ресурсів були обрані такі показники, як про-
тяжність по території річок, ліси і лісові площі, 
площа рекреаційних акваторій морів та площа 
закарстованого району.

За результатами групування з використанням 
методу бальної оцінки всі регіони України за за-ек
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безпеченістю природно-рекреаційними ресурса-
ми можна поділити на п’ять груп. До першої 
групи відносяться АР Крим та Івано-Франків-
ська область. До другої групи входять Вінниць-
ка, Херсонська, Житомирська та Чернівецька 
області. До третьої групи належать Черкаська, 
Тернопільська, Донецька, Одеська, Чернігівська 
та Рівненська області. До четвертої групи нале-
жать Запорізька, Сумська, Кіровоградська, Лу-
ганська, Полтавська, Харківська, Закарпатська, 
Волинська, Хмельницька, Миколаївська, Дні-
пропетровська області. До п’ятої групи входять 
Київська, Львівська області та місто Київ.

За результатами рангової оцінки показни-
ків забезпеченості регіонів України природ-
но-рекреаційними ресурсами можна виділити 
5 груп. До першої групи входять АР Крим, Іва-
но-Франківська та Вінницька області. До дру-
гої групи належать Донецька, Житомирська, 
Одеська, Тернопільська та Чернівецька області. 
До третьої групи входять Херсонська, Чернігів-
ська, Львівська, Луганська, Рівненська, Чер-
каська, Закарпатська та Хмельницька області. 
До четвертої групи відносяться Миколаївська, 
Сумська, Харківська, Полтавська та Волинська 
області. І до п’ятої групи, відповідно, входять 
Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Кіро-
воградська області та місто Київ.

За результатами кластерного аналізу всі регі-
они України за забезпеченістю природно-рекре-
аційними ресурсами поділяються на шість клас-
терів. Перший кластер – АР Крим, Херсонська, 
Вінницька та Івано-Франківська області. Другий 
кластер – Волинська, Закарпатська, Рівненська, 
Чернігівська, Київська, Львівська та Житомир-

ська області. Третій кластер – Дніпропетровська, 
Миколаївська, Запорізька, Донецька, Кірово-
градська, Луганська, Полтавська та Хмельниць-
ка області. Четвертий кластер – Сумська, Хар-
ківська, Черкаська та Чернівецька області. 
П’ятий кластер – Тернопільська та Одеська об-
ласті. Шостий кластер – місто Київ (рис. 1).

Отже, за результатами групування регіонів 
України за забезпеченістю природно-рекреацій-
ними ресурсами з використанням методів рангів, 
бальної оцінки та кластерного аналізу можна ви-
ділити чотири основні типи регіонів (рис. 2):

1) з найвищим рівнем забезпеченості при-
родними рекреаційними ресурсами: АР Крим, 
Херсонська, Івано-Франківська та Вінницька 
області; АР Крим та Херсонська області входять 
до цієї групи переважно за рахунок великої 
площі рекреаційних акваторій морів, Вінниць-
ка та Івано-Франківська – за рахунок високого 
показника протяжності по території річок;

2) з рівнем вище середнього: Тернопільська, 
Одеська, Житомирська, Чернігівська, Рівнен-
ська, Закарпатська, Волинська; такі області, 
як Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, 
Рівненська, Закарпатська та Волинська, входять 
до цієї групи здебільшого за рахунок переваги 
високого значення показника протяжності по те-
риторії річок, Одеська – за попереднім показни-
ком та площею рекреаційних акваторій морів;

3) із середнім рівнем забезпеченості: Київ-
ська, Львівська, Чернівецька, Черкаська, Хар-
ківська, Сумська області; ці регіони входять до 
даної групи переважно за рахунок показників 
протяжності по території річок та лісів і лісо-
вих площ;
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Рис. 1. Результати групування регіонів України за показниками забезпеченості  
природно-рекреаційними ресурсами з використанням кластерного аналізу
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4) з низьким рівнем забезпеченості: Дніпро-
петровська, Миколаївська, Запорізька, Доне-
цька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, 
Хмельницька області та місто Київ; хоча майже 
кожний регіон має певний вид природно-рекре-
аційних ресурсів, але порівняно з іншими регі-
онами їх кількість є незначною.

Отже, проаналізувавши забезпеченість регі-
онів України природно-рекреаційними ресурса-
ми за допомогою різних показників, можна зро-
бити висновок, що Україна загалом має досить 
великий потенціал для створення рекреаційних 
комплексів.

Рекреаційний комплекс – це форма терито-
ріальної організації, яка складається з таких 
компонентів: природно-рекреаційні ресурси, 
заклади розміщення та харчування, транспорт-
на інфраструктура, підприємства виробничої 
та невиробничої сфери, що пов’язані між собою 
спільною метою – надання якісних рекреацій-
них послуг. Ефективне функціонування рекре-
аційних комплексів можливе лише за умови 
достатнього забезпечення рекреаційними ресур-
сами, матеріально-технічною базою та дієвого 
механізму їх створення та функціонування.

Передумовами створення рекреаційних 
комплексів повинні бути:

1) рекреаційні ресурси;
2) туристична та рекреаційна інфраструкту-

ра у регіоні;
3) соціально-економічний потенціал для 

функціонування і рекреаційного освоєння те-
риторії;

4) виробничі підприємства та підприємства 
сфери послуг;

5) інші регіональні особливості (релігійні 
особливості, традиції, промисли, тощо).

Рекреаційна інфраструктура – це сукупність 
спеціалізованих підприємств, засобів та видів 
діяльності, спрямованих на задоволення ре-
креаційних потреб відвідуючих рекреаційного 
комплексу. До складу інфраструктури рекре-
аційного комплексу повинні входити рекреа-
ційно-побутова, рекреаційно-виробнича, рекре-
аційно-спеціалізована та культурно-історична 
інфраструктура. З такими інфраструктурними 
складовими рекреаційний комплекс буде функ-
ціонувати повноцінно.

Для ефективного створення і функціонуван-
ня рекреаційних комплексів варто дотримува-
тись певних принципів. До основних принципів 
варто віднести такі.

1) Принцип раціонального розміщення. 
Сутність його полягає в тому, щоб правильно 
вибрати місце створення рекреаційного комп-
лексу, тобто таке, щоб обов’язково були на-
явні та доступні природно-рекреаційні ресур-
си, транспортно ця територія була доступною, 
були наявні заклади розміщення та харчуван-
ня або створені умови для їх розбудови. Також 
важливою умовою раціонального розміщення 
є наявність трудового потенціалу поблизу те-
риторії розташування рекреаційного комплек-
су. Також необхідно забезпечувати охорону 
природи й комфортних екологічних умов про-
живання населення.

2) Принцип збалансованості і пропорційнос-
ті. Сутність цього принципу полягає у дотри-
манні рівноваги у використанні рекреаційних 
ресурсів та їх відновлення, а також у збалансо-

 
Рис. 2. Рівні забезпеченості регіонів України природно-рекреаційними об’єктами
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ваності фінансових надходжень на їх підтрим-
ку. Що стосується пропорційності, то вона пе-
редбачає оптимальну структуру господарського 
комплексу регіону, тобто відповідну пропорцію 
між галузями спеціалізації, а також між спеці-
алізуючими та допоміжними сферами.

3) Принцип оптимального розміщення. Сут-
ність цього принципу полягає у логістичному 
підході під час прийняття рішень щодо розмі-
щень підприємств виробничого призначення, 
метою є досягнення максимальної ефективності 
діяльності рекреаційного комплексу за рахунок 
правильного використання рекреаційних ресур-
сів та виробничих потужностей.

4) Принцип ієрархічності. Цей принцип по-
лягає у підпорядкованості складових підсистем 
рекреаційного комплексу, тобто системам ви-
щого рівня підпорядковуються системи нижчо-
го рівня, що в результаті приводить до більш 
ефективного управління рекреаційним комп-
лексом загалом та його складовими зокрема.

5) Принцип комплексності. Цей принцип 
передбачає, що рекреаційні комплекси пови-
нні розвиватись у взаємоврахуванні та вза-
єморозвитку всіх її складових рекреаційних 
систем та інших інфраструктурних складових. 
Тобто на практиці він виражається у комплек-
сному використанні природно-рекреаційних 
ресурсів, раціональному використанні трудо-
вого потенціалу шляхом створення у регіоні 
такої структури господарства, яка буде забез-
печувати працею пізні контингенти робочої 
сили у створенні єдиної інфраструктури. Та-
кож принцип комплексності полягає у налаго-
дженні ефективних зв’язків між різними під-
приємствами регіону.

6) Екологічний принцип. Він полягає у під-
тримці рекреаційними комплексами екологіч-
ного стану навколишнього середовища, ство-
ренні централізованої системи очищення від 
різного виду відходів, визначенні та підтрим-
ки правил користування навколишнім серед-
овищем, підтримки його екологічної рівноваги 
та контролі за їхнім виконанням. Також варто 
постійно проводити моніторинг навколишнього 
середовища та вчасно проводити необхідні охо-
ронні заходи.

7) Принцип системності. Цей принцип по-
лягає в тому, що рекреаційний комплекс – це 
система, а, відповідно, всі його складові – це 
підсистеми, тобто рекреаційний комплекс може 
ефективно розвиватися лише в тому випадку, 
коли всі його складові працюють та взаємоді-
ють між собою.

8) Принцип децентралізації. Його варто за-
стосовувати з метою надання певної самостій-
ності у веденні бізнесу, наданні послуг та роз-
поділенні прибутків. Основне, чого не варто 
допускати, так це відхилення від загальної 
стратегії розвитку рекреаційного комплексу 
та невиконання корпоративних правил та умов.

9) Принцип територіальної цілісності. 
Він передбачає пізнання загальних законо-

мірностей розміщення інфраструктури ре-
креаційного комплексу, продуктивних сил, 
розробку принципів регіональної політики 
з метою прогнозування раціоналізації тери-
торії країни, ефективне використання трудо-
вого потенціалу.

Варто також зазначити, що ефективному 
розвитку та створенню рекреаційних комплек-
сів в Україні заважають такі проблеми: недо-
сконала екологічно-економічна оцінка рекре-
аційних ресурсів, недосконала паспортизація 
рекреаційних ресурсів, відсутність переходу 
від часткових до комплексних досліджень ре-
креаційного потенціалу, відсутність постійного 
моніторингу стану рекреаційних ресурсів по 
регіонам та в країні загалом, відсутність стра-
тегічних програм відновлення та розвитку ре-
креаційних ресурсів, неповноцінне фінансуван-
ня науково-дослідних робіт з питань розвитку 
рекреаційних комплексів, нераціональне ви-
користання рекреаційних ресурсів, відсутність 
державного кадастру рекреаційних ресурсів, 
відсутність нормативно-правового забезпечення 
з питань створення і функціонування рекреа-
ційних комплексів, відсутність економічно об-
ґрунтованих нормативів плати за користування 
рекреаційними ресурсами, відсутність держав-
ної та регіональної підтримки та стимулюван-
ня створення рекреаційних комплексів, від-
сутність інноваційних підходів до керування 
рекреаційним комплексом, недосконала систе-
ма збору та обробки інформації, недосконала 
система залучення іноземних та вітчизняних 
інвесторів тощо.

Стимулювання розвитку рекреаційних комп-
лексів варто здійснювати за такими напрямами: 

1) нормативно-правова та фінансова під-
тримка з боку держави;

2) вдале поєднання власного, залученого, 
позикового, державного капіталів;

3) доведення широким верствам населення 
необхідності рекреації;

4) управління рекреаційними комплексами 
з урахуванням потреб населення;

5) створення прозорих механізмів керування 
рекреаційними комплексами.

Сприяння створенню рекреаційних комп-
лексів приведе до збереження, інноваційного 
розвитку та удосконалення матеріально-тех-
нічної бази рекреаційного комплексу регіону. 
Також будуть збільшуватись якісний потен-
ціал рекреаційного простору, підвищуватись 
ефективність оздоровчих, профілактичних 
та лікувальних функцій відповідних підпри-
ємств рекреаційної інфраструктури. До складу 
рекреаційної інфраструктури повинні входити 
територіальні рекреаційні комплекси і супут-
ні підприємства інфраструктури, що об’єднані 
виробничими й економічними зв’язками, 
спільним використанням географічного поло-
ження та ресурсів території.

Висновки. Отже, Україна має всі переду-
мови для створення рекреаційних комплексів; 
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найвищий рівень забезпеченості природними 
та рекреаційними ресурсами мають Херсон-
ська, Івано-Франківська, Вінницька області 
та АР Крим, тобто перш за все потрібно зверну-
ти увагу саме на ці регіони. Задля ефективного 
створення рекреаційних комплексів потрібна 
підтримка з боку держави, як нормативно-за-
конодавча, так і фінансова. Сприяння розвитку 
рекреаційних комплексів приведе не лише до 
відновлення психофізичних сил населення кра-
їни, але й до підвищення надходжень до дер-
жавного бюджету.
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ  
МІЖ ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  

ТА РІВНЕМ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

CORRELATION ANALYSIS OF THE RELATION  
BETWEEN MOTOR VEHICLE EMISSIONS AND LEVEL OF MORBIDITY  

OF THE POPULATION OF SUMY REGION

АНОТАЦІЯ
У статті проведено кореляційно-регресійний аналіз зв’язку 

між викидами автомобільного транспорту та захворюваністю 
населення хворобами респіраторної системи в Сумській об-
ласті. При цьому розраховано рівняння парної регресії, кое-
фіцієнти еластичності та кореляції. Проаналізовано динаміку 
випадків онкологічних захворювань в Сумській області. Визна-
чено способи покращення екологічної ситуації в регіоні та пер-
спективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Ключові слова: викиди, забруднення, автотранспорт, за-
хворюваність населення, кореляційно-регресійний аналіз, аль-
тернативні джерела енергії.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен корреляционно-регрессионный анализ 

связи между выбросами автомобильного транспорта и забо-
леваемостью населения болезнями дыхательной системы 
в Сумской области. При этом рассчитаны уравнение парной 
регрессии, коэффициенты эластичности и корреляции. Проа-
нализирована динамика случаев онкологических заболеваний 
в Сумской области. Определены способы улучшения экологи-
ческой ситуации в регионе и перспективы дальнейших иссле-
дований в данном направлении.

Ключевые слова: выбросы, загрязнение, автотранспорт, 
заболеваемость населения, корреляционно-регрессионный 
анализ, альтернативные источники энергии.

АNNOTATION
In the article, a correlation and regression analysis of the rela-

tion between motor vehicle emissions and level of respiratory dis-
ease morbidity of the population in Sumy region is conducted. At 
the same time, paired regression equation, coefficients of elasticity 
and correlation are calculated. A dynamic of cases of oncological 
diseases in Sumy region is analysed. Directions for improvement 
of the ecological situation in the region and prospects for further 
research in this area are determined.

Key words: emissions, pollution, motor transport, population 
morbidity, correlation and regression analysis, alternating sources.

Постановка проблеми. У зв’язку зі швидким 
зростанням автомобільного транспорту, осо-
бливо у великих містах, зростає валовий викид 
шкідливих речовин з вихлопними газами. Згід-
но з даними Міністерства інфраструктури авто-
мобільна транспортна система України станом 
на 2015 рік налічує більше 9,2 млн. транспорт-
них засобів, зокрема 6,9 млн. легкових авто-
мобілів, близько 250 тис. автобусів, 1,3 млн. 
вантажних автомобілів, понад 840 тис. од. мо-
тотранспорту [1].

Забруднення викидами автомобільного тран-
спорту – одна з причин підвищеної захворю-
ваності населення. В масштабах країни частка 
транспорту в сумарних викидах забруднюючих 

речовин в атмосферу від усіх джерел досягає 
45%, у викидах парникових газів – приблизно 
10%, у масі промислових відходів – 2%, у ски-
даннях шкідливих речовин зі стічними вода-
ми – приблизно 3%, у споживанні речовин, що 
руйнують озон, – приблизно 5% [1, с. 161-162].

Відповідно до статті 361 Угоди про Асоціацію 
України з Європейським Союзом [3] основними 
цілями співпраці України з ЄС є збереження, 
захист, поліпшення і відтворення якості на-
вколишнього середовища, захист громадського 
здоров’я, раціональне використання природних 
ресурсів та заохочення заходів на міжнародно-
му рівні, спрямованих на вирішення регіональ-
них і глобальних проблем довкілля.

Екологічному аспекту Угоди в Україні при-
діляють значно менше уваги, ніж політичним 
та економічним питанням. Напрям охорони на-
вколишнього середовища включає в себе значну 
кількість актів ЄС і впливає на суміжні області, 
такі як енергетика, транспорт, а також на дуже 
велику кількість інших сфер. Тому від вико-
нання Україною своїх зобов’язань в екологічній 
сфері залежить подальша співпраця з ЄС.

До пріоритетів екологічної політики Сумської 
області належить забезпечення сприятливого 
стану навколишнього середовища як необхідної 
умови гідної якості життя та здоров’я населен-
ня [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання забруднення атмосферного повітря ви-
кидами автомобільного транспорту присвячені 
праці таких вчених, як Р.О. Гончар, О.В. Конці-
ялов, С.Ф. Разанов, В.О. Темніков, О.П. Ткачук, 
І.К. Шаша. Основою дослідження стали праці, 
присвячені аналізу зв’язку між викидами авто-
транспорту та захворюваністю населення, а саме 
роботи таких науковців, як Ю.С. Кушнірук, 
І.Г. Маркович, І.Ф. Маркович, Л.М. Скорина.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на достатню 
кількість наукових публікацій з цієї проблема-
тики, відсутні дослідження зв’язку між вики-
дами оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду 
азоту автомобільним транспортом та рівнем за-
хворюваності населення хворобами респіратор-
ної системи саме в Сумській області. ек
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Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є здійснення ко-
реляційного аналізу зв’язку між викидами 
автомобільного транспорту та захворюваністю 
населення хворобами респіраторної системи 
в Сумській області.

Поставлена мета передбачає вирішення та-
ких завдань:

– з’ясувати вплив викидів автотранспорту 
на здоров’я населення;

– провести кореляційно-регресійний аналіз 
зв’язку між викидами шкідливих речовин ав-
томобільним транспортом та захворюваністю 
населення хворобами респіраторної системи 
в Сумській області;

– обґрунтувати напрями зменшення викидів 
шкідливих речовин автомобільним транспортом.

Основним методом дослідження в роботі об-
рано кореляційно-регресійний аналіз, що дасть 
змогу визначити те, наскільки значним є вплив 
обсягів викидів автотранспорту на рівень захво-
рюваності населення. Було розраховано коефі-
цієнт кореляції, що дає змогу виявити рівень 
зв’язку між факторною та результативними 
ознаками за лінійної залежності. Він знаходить-
ся у діапазоні 0 ≤ R ≤ 1, чим ближче R до 1, тим 
тісніше кореляційний зв’язок між ознаками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Автомобільні транспортні засоби викидають 
в атмосферу понад 200 шкідливих компонентів, 
основними з яких є нетоксичні діоксид вугле-
цю (СО2) і водяна пара (Н2О). Проте, крім них, 
в атмосферу потрапляють і шкідливі речовини, 
такі як, зокрема, оксид вуглецю, оксиди сірки, 
азоту, сполуки свинцю, важких металів, сажа, 
вуглеводні, канцерогенні і мутагенні сполуки, 
незгорілі частки палива.

За рік один легковий автомобіль забирає 
з атмосфери 4 350 кг кисню, а замість нього 
викидає 3 250 кг вуглекислого і 530 кг чадно-
го газу, 90-150 кг незгорілих вуглеводів, 40 кг 
оксидів азоту, 1 кг свинцю. Неправильне ке-
рування транспортними засобами призводить 
до збільшення викидів СО та СnНm на 25-30%, 
NОx – на 15% [5, с. 21].

Оксид вуглецю чинить токсичну дію на ор-
ганізм людини, що пов’язано зі зміною скла-
ду крові і ураженням нервової системи. Щодо 
діоксиду азоту, то він утворюється в процесі 
спалювання і завжди супроводжується окси-
дом азоту. Двоокис азоту здатний порушувати 
цілісність мембран клітин. За короткостроково-
го впливу може виявлятися схильність до під-
вищення ризику респіраторних захворювань, 
а за високих концентраціях можуть виникати 
гострі запалювальні процеси дихальних шляхів 
у здорових людей [6, с. 21].

Дослідження проведено на основі даних 
Центра медичної статистики Міністерства охо-
рони здоров’я України та Головного управлін-
ня статистики у Сумській області (табл. 1). Та-
ким чином, були проаналізовані такі дані за 
2007-2015 роки:

– захворюваність населення хворобами 
респіраторної системи в Сумській області (на 
100 тис. осіб);

– випадки онкологічних захворювань в Сум-
ській області (на 100 тис. осіб);

– обсяги викидів забруднюючих речовин 
(оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азо-
ту) в атмосферне повітря автомобільним тран-
спортом.

Таблиця 1
Вихідні дані дослідження

Роки

Захворю-
ваність 

населення 
хворобами 

респіраторної 
системи (на 

100 тис. осіб)

Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря автомобільним 

транспортом, тис. т
Оксид 

вуглецю 
(СО)

Діоксид 
сірки 
(SO2)

Діоксид 
азоту 
(NO2)

2010 21 872,5 40,3 0,3 3,8
2011 21 632,4 36,1 0,3 3,6
2012 20 376 34,4 0,3 3,6
2013 20 930 31,7 0,3 3,5
2014 20 177 29,3 0,3 3,1
2015 21 015 - - -

Джерело: складено автором на основі [7; 8]

Важливо зазначити, що під час експлуатації 
автотранспорту в атмосферу з вихлопними га-
зами та випарами з паливних систем потрапляє 
ароматичний вуглеводень бензопірен (C20H12). 
Він належить до речовин першого класу небез-
пеки, тобто має надзвичайно високий вплив на 
навколишнє середовище, при цьому зміни, ви-
кликані ними, незворотні.

Бензопірен – хімічно і термічно стійкий 
канцероген. Він володіє властивостями біоаку-
муляції, тобто накопичується в біомасі екосис-
теми. Крім канцерогенної, бензапірен чинить 
мутагенну, ембріотоксичну, гепатотоксичну дії.
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Рис. 1. Випадки онкологічних захворювань 
в Сумській області протягом 2007-2015 років  

(на 100 тис. осіб)
Джерело: побудовано автором на основі [8]

Згідно з даними Центра медичної статис-
тики Міністерства охорони здоров’я України 
кількість випадків онкологічних захворювань 
в Сумській області невпинно зростає (рис. 1). 
Так, у 2015 ріці на 100 тис. осіб зареєстрова-
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но 2 879 випадків, що більше на 23,4%, ніж 
у 2007 році, та майже на 45%, ніж у 1990 році.

Нині немає можливості провести кореляцій-
ний аналіз залежності обсягів викидів бензо-
пірену від пересувних джерел та кількості ви-
падків онкологічних захворювань в Сумській 
області з причини відсутності достовірних ста-
тистичних даних.

Відповідно до вихідних даних можна говори-
ти про відсутній зв’язок між викидами діоксиду 
сірки (SO2) та захворюваністю населення Сум-
ської області. Оскільки кількість зафіксованих 
викидів SO2 в регіоні не змінювалася протягом 
2010-2014 років, на відміну від випадків захво-
рювання населення хворобами органів дихання.

Для характеристики кореляційного зв’язку 
між ознаками було розраховано рівняння пар-
ної регресії – перший етап кореляційно-регре-
сійного аналізу.

Таким чином, теоретична залежність кіль-
кості випадків захворювання населення хворо-
бами респіраторної системи від обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
автомобільним транспортом в Сумській області 
має такий вигляд:

– для оксиду вуглецю (СО):
Y = 15887,94 + 0,149x;

– для діоксиду азоту (NO2):
Y = 13218,38 + 2,21x.

Тобто зі збільшенням викидів СО та NO2 на 
1 тис. т кількість випадків захворювання збіль-
шується на 0,149 та 2,21 відповідно.

При цьому було розраховано коефіцієнти елас-
тичності. На підставі цього коефіцієнта можна 
дійти висновку, що зі збільшенням викидів СО 
та NO2 на 1% випадки захворювання населення 
зростають на 0,24% та 0,37% відповідно.

Другим етапом кореляційно-регресійного 
аналізу є розрахунок коефіцієнта кореляції, 
в рамках якого дають оцінку щільності (тісно-
ти) зв’язку факторної та результативної ознак.

Виявлено тісний зв’язок між викида-
ми оксиду вуглецю (рис. 2) та діоксиду азоту 
(рис. 3) в атмосферне повітря автомобільним 

Рис. 2. Щільність зв’язку між викидами оксиду вуглецю  
автомобільним транспортом та захворюваністю населення

Рис. 3. Щільність зв’язку між викидами діоксиду азоту  
автомобільним транспортом та захворюваністю населення
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транспортом та рівнем захворюваності насе-
лення хворобами респіраторної системи в Сум-
ський області. Коефіцієнти кореляції станов-
лять RСО = 0,84 та RNO2 = 0,77 (R наближається 
до одиниці).

Варто зазначити, що Угода про асоціа-
цію між Україною та ЄС, підписана в Брюс-
селі в 2014 році, закріпила раніше прийняті 
зобов’язання в рамках Європейського енерге-
тичного співтовариства (24 вересня 2010 року). 
А саме Україна взяла на себе зобов’язання від-
повідати високим європейським стандартам ви-
користання відновлювальних джерел енергії.

Відповідно до вимог директиви № 2009/28/ЄС 
про заохочення до використання енергії, виробле-
ної з відновлювальних джерел, було затверджено 
Національний план дій з відновлюваної енерге-
тики на період до 2020 року. Він передбачає, що 
частка енергії, отриманої з відновлюваних дже-
рел енергії, в загальній структурі енергоспожи-
вання країни до 2020 року повинна досягти 11%.

Навіть за умови використання біопалива як 
добавки до бензину істотно зменшується част-
ка викидів у довкілля шкідливого свинцю, вуг-
леводнів та метанолу. Вміст сірки в біодизелі 
в 10 разів менший, ніж у дизельному паливі. 
Кількість викидів шкідливих сполук і твердих 
частинок за використання біодизеля зменшу-
ється на 20-25% порівняно з дизельним паль-
ним, а чадного газу – на 10-12%, викиди сірки 
зменшуються на 98%, сажі – на 50-61%, гід-
рокарбонатів та вуглекислих монооксидів – на 
30-34%, диму – в 2 рази, СО – на 7,2%, вуг-
леводнів – на 1,9%, діоксиду сірки – на 75% 
[9, с. 159].

Висновки. Проведений кореляційний аналіз 
свідчить про високий ступінь впливу викидів 
автомобільного транспорту на здоров’я населен-
ня, а саме на рівень хвороб респіраторної систе-
ми. Беручи до уваги вище перераховані факти, 
можна стверджувати, що для зменшення нега-
тивного впливу автотранспорту на здоров’я на-
селення регіону необхідно впроваджувати вико-
ристання альтернативних видів палива. Таким 
чином, це дасть змогу зменшити обсяги викидів 
шкідливих речовин, покращити рівень якості 

життя та здоров’я населення, а також дотри-
муватися зобов’язання України перед світо-
вим співтовариством. Перспективи подальших 
досліджень у цьому напрямі полягають в об-
ґрунтуванні еколого-економічної ефективності 
впровадження альтернативних джерел енергії 
в Сумській області.
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ВПЛИВ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ЕМОЦІЙНИЙ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ДИТИНИ

IMPACT EXCURSION ACTIVITIES  
ON THE EMOTIONAL AND PSYCHOPHYSICAL CONDITION OF THE CHILD

АНОТАЦІЯ
Екскурсійна діяльність завжди спрямована на досягнення 

певної мети. Чітко організована та проведена екскурсія має 
досить сильний вплив на емоційний та психофізичний стан 
дитини. Особливо в наш час дана тема є актуальною задля 
правильного розвитку світогляду дитини, формування її як 
особистості, здобуття комунікативних навичок та організації 
інтерактивного дозвілля. Ці фактори позитивно впливають на 
подальшу адаптацію дитини в соціумі.

Ключові слова: екскурсійна діяльність, екскурсія, вплив, 
емоційний стан, психофізіологічний стан.

АННОТАЦИЯ
Экскурсионная деятельность всегда направлена на дости-

жение определенной цели. Четко организованная и проведен-
ная экскурсия имеет достаточно сильное влияние на эмоци-
ональное и психофизическое состояние ребенка. Особенно 
в наше время эта тема является актуальной для правильного 
развития мировоззрения ребенка, формирования его как лич-
ности, получение коммуникативных навыков и организации 
интерактивного досуга. Эти факторы положительно влияют на 
дальнейшую адаптацию ребенка в социуме.

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, экскур-
сия, влияние, эмоциональное состояние, психофизиологиче-
ское состояние.

ANNOTATION
Sightseeing activities are always aimed at achieving a certain 

goal. Well-organized and a tour has a very strong influence on 
the emotional and psycho-physical condition of the child. Espe-
cially nowadays, the topic is relevant for the proper development 
of the child philosophy, the formation of personality, gaining com-
munication skills and organization of interactive entertainment. 
These factors contribute positively to the further adaptation of the 
child in society.

Key words: excursion activity, tour, influence, emotional state, 
physiological condition.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Нині розвиток індустрії 
туризму в Україні на тлі світового туризму, 
який розвивається досить швидкими темпами, 

виглядає досить скромно, але наповнення бю-
джету і його частка в найближчі роки повинні 
значно збільшитися з усіма об’єктивними пере-
вагами країни. Українські громадяни є інвес-
торами зарубіжних країн щодо розвитку ту-
ристичної сфери. Причинами такого становища 
є складна соціально-економічна ситуація в дер-
жаві, недосконалий механізм стимулювання 
туристичної індустрії, відсутність ефективної 
стратегії розвитку туристичної сфери на рівні 
країни, тому більший відсоток Українців нада-
ють перевагу відпочинку за кордоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Історія роз-
витку екскурсійної діяльності пройшла низку 
етапів формування та розвитку, значна кількість 
учених та практиків намагалися сформулювати 
значення екскурсії, її місце у вихованні люди-
ни, її зміст, ефективність, але так і не прийшли 
до єдиної думки. Так, на думку Б.В. Ємельяно-
ва, «екскурсія є цілеспрямованим наочним про-
цесом пізнання навколишнього світу, процесом, 
побудованим на заздалегідь підібраних об’єктах 
у природних умовах або розташованих у цехах 
промислових підприємств, приміщеннях, лабо-
раторіях науково-дослідного інституту, залах 
музеїв, виставках, майстернях художника тощо. 
Показ об’єктів, які сприймаються чуттєво, відбу-
вається під керівництвом кваліфікованого керів-
ника – екскурсовода і підпорядкований завданню 
розкриття чітко визначеної теми» [5]. Т.В. Ішеко-
ва визначає екскурсію як методично продуманий 
показ визначних місць, пам’яток історії та куль-
тури, показ, в основі якого лежить аналіз екскур-
сійних об’єктів, які знаходяться перед очима, а 
також подій які з ними пов’язані [6]. Н. Гасюк, 
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М. Головатий, Р. Красій та В. Передерко вважа-
ють, що екскурсія – це цілеспрямований наочний 
процес пізнавання навколишнього середовища 
з використанням заздалегідь відібраних об’єктів 
у природних умовах під керівництвом спеціаліс-
та-екскурсовода відповідно до наперед визначеної 
тематики. [7] Г.П. Долженко, своєю чергою, ха-
рактеризує екскурсію не просто як проведення 
часу, а як інтелектуальну діяльність у вільний 
час або навчальний час, яка потребує певних за-
трат фізичної та духовної сили [4]. Проте нині 
недостатньо розглянута тема екскурсійної діяль-
ності сучасними науковцями.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз впливу екскурсії 
на дитину як одного з ключових аспектів фор-
мування її емоційного та психофізіологічного 
стану. Детальніше зупинимося на видах екс-
курсійної діяльності, що здійснюють найбіль-
ший вплив на сприйняття зовнішнього оточен-
ня дитиною (природні, екологічні, виробничі).

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Екскурсія є важливою формою ор-
ганізації розвитку дитини. Основне значення 
екскурсії полягає в тому, що вона забезпечує 
формування у дітей конкретних уявлень і вра-
жень про навколишнє оточення. Включення 
в процес екскурсії різноманітних завдань, ви-
користання тих чи інших методів має відпові-
дати основному завданню – викликати яскраві 
враження у дитини. Особливо слід підкреслити 
значення екскурсії у формуванні емоційної сфе-
ри дітей: почуття прекрасного, відчуття радості 
пізнання, бажання бути корисним суспільству. 
З огляду на активно-рухову специфіку навчаль-
ного пізнання на екскурсії, можна також гово-
рити про її вплив на фізичний розвиток дітей.

Для кращого розуміння спрямування впливу 
екскурсії на дитину слід провести класифіка-
цію екскурсій. Нині екскурсії класифікуються 
за: змістом; складом й кількістю учасників; 
місцем проведення; способом пересування; три-
валістю; формою проведення (табл. 1). Кожна 
група має властиві їй компоненти, специфіку 
й особливості.

Основним методом на екскурсії є спостере-
ження. На думку психологів, спостереження – 
це складна діяльність, основу якої становить 
свідоме цілеспрямоване сприйняття. Сприйнят-
тя екскурсійного матеріалу засноване на поєд-
нанні трьох видів психічних процесів: пізна-
вальних (відчуття, мислення, уява); емоційних 
(переживання); вольових (зусилля для збере-
ження уваги, активізація роботи пам’яті). Ці 
процеси пов’язані між собою. Їх ефективність 
визначається зовнішніми впливами, яких за-
знає особистість, її психічним станом [5].

У дитячі роки за сприятливих умов інтенсив-
но розвивається психофізіологічний та емоцій-
но-вольовий стан дитини, закладаються основи 
правильного ставлення до предметів і явищ на-
вколишнього середовища.

Таблиця 1 
Класифікація екскурсій  
за основними ознаками

1. За змістом

оглядові; історичні; природознав-
чі; мистецтвознавчі; літературні; 
виробничі; архітектурні; культово-
релігійні 

2. За складом 
учасників 

індивідуальні; для школярів (сту-
дентів); для дорослих;
для місцевого населення; для іно-
земних туристів 

3. За місцем 
проведення:

міські; заміські; виробничі; музей-
ні; комплексні 

4. За способом 
пересування

пішохідні; транспортні; комбіно-
вані 

5. За формою 
проведення:

звичайна екскурсія; екскурсія-ма-
совка; екскурсія-прогулянка; екс-
курсія-лекція; екскурсія-концерт; 
екскурсія-спектакль; екскурсія-
вистава; екскурсія-обговорення; 
навчальні екскурсії

6. За трива-
лістю 

від однієї академічної години 
(45 хв.) до доби [5] 

Екскурсія як процес наочного пізнання на-
вколишнього світу також має безпосередній 
вплив на емоційний та психофізіологічний стан 
дитини. 

Основне значення розроблення екскурсій 
для дітей полягає в тому, що вони забезпечу-
ють формування у дітей конкретних уявлень 
і вражень про навколишнє середовище. Вклю-
чення в хід екскурсій різноманітних завдань ді-
тям, використання тих чи інших методів має 
відповідати основному завданню – забезпечи-
ти яскраві, емоційні і конкретні уявлення про 
об’єкти, які зазначаються [3].
 

Вплив екскурсії на:

пам'ять 

процес сприйняття

розвиток словесно-логічного 
мислення

мовленнєвий розвиток

емоційно-вольову сферу

Рис. 1. Розподіл психофізіологічних особливостей 
дитини за впливом екскурсії

Екскурсія є однією з багатофункціональних 
та ефективних форм роботи з дітьми. Під час 
екскурсії інформація сприймається полісен-
сорно, тобто дитина одночасно може бачити, 
чути, нюхати, відчувати, рухатися, чіпати, вза-
ємодіяти з навколишнім середовищем. Ці дії 
пов’язані між собою. Їх ефективність відзнача-
ється зовнішнім впливом, якому піддається ди-
тина, її психофізіологічним станом. Переважно 
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така форма отримання знань ураховує вікові 
особливості допитливих дітей.

Також доцільним буде розподілити психо-
фізіологічні особливості дітей за впливом екс-
курсії (рис. 1). Вплив на пам’ять. Екскурсія до-
помагає тренувати пам’ять. У ході проведених 
досліджень виявлено, що кількість слів діти 
гірше запам’ятовують, аніж кількість зобра-
жень. А оскільки екскурсія переважно склада-
ється з демонстрації об’єкта, то це краще спри-
яє розвитку пам’яті дитини.

Вплив на процес сприйняття. Одним із при-
йомів, які активізують процес сприйняття, є по-
рівняння досліджуваних об’єктів. На екскурсії 
діти мають змогу порівнювати, встановлювати 
ознаки, відмінності, подібності, здійснюючи та-
ким чином необхідну аналітичну діяльність.

Вплив екскурсії на розвиток словесно-ло-
гічного мислення. Основним прийомом, який 
може застосовуватися для розвитку словесно-
логічного мислення, під час екскурсії є показ 
об’єктів, що супроводжуються поясненнями 
та жестикуляцією екскурсовода. Діти повторю-
ють за екскурсоводом певні рухи та слова.

Вплив на мовленнєвий розвиток. Під час 
екскурсії відбувається збагачення словникового 
запасу дитини. Складаючи опис того чи іншого 
предмета, аналізуючи його, дитина активізує 
пізнавальну діяльність. За допомогою «живої» 
наочності, дитина тренується в складанні роз-
повіді, а після закінчення екскурсії – переказу. 
В процесі проведення таких екскурсій мова ді-
тей стає більш розгорнутою і послідовною. 

Вплив на емоційно-вольову сферу дітей. Емо-
ції відіграють важливу роль у засвоєнні знань, 
умінь і навичок у встановленні контактів з ото-
чуючими, у соціальній адаптації дітей у колек-
тивах та поза ними. Доведено, що вплив на ди-
тину навколишнього середовища пояснюється 
не тільки її характером, а й тими переживан-
нями, які у нього виникають. А в процесі екс-
курсії дітей переповнюють переживання, емо-
ції, враження, і це відкладає певний відбиток 
на розвиток емоційно-вольової сфери дитини.

Емоції і почуття, так само як і психічні про-
цеси, забезпечують відображення та пізнання 
навколишнього світу. Але на відміну від сприй-
мання, пам’яті, мислення емоції і почуття від-
бивають реальну дійсність у формі переживань. 
Викликати ці переживання – мета кожної екс-
курсії. Пізнаючи світ, людина по-різному сприй-
має предмети й явища. Одні події викликають за-
хоплення, інші – сум, гнів, тощо – усе це прояви 
суб’єктивного ставлення людини до навколишніх 
предметів і явищ, її емоційні переживання.

За впливом на емоційний та психофізіологіч-
ний стан екскурсії на дітей нами було виділено 
три види екскурсії: природничу, екологічну, 
виробничу.

Важливою особливістю природничих та еко-
логічних екскурсій, які відрізняють їх від ін-
ших видів екскурсійної діяльності, є те, що 
вони знайомлять дітей з об’єктами й явищами 

природи у звичному середовищі. Краса навко-
лишньої природи викликає глибокі переживан-
ня, сприяє розвитку естетичних почуттів.

Однак на емоційний та психофізіологічний 
стан дитини мають вплив лише ті екскурсії, 
які ретельно підготовлені та ефективно орга-
нізовані, тому, готуючи екскурсію для дітей, 
важливо вивчити і дослідити географію, склас-
ти маршрут, спланувати час і місце зупинок, 
що в подальшому дасть змогу визначити зміст 
спостережень та інших видів діяльності. Екс-
курсію доцільно проводити в різні сезони, щоб 
дати дітям можливість спостерігати за різним 
станом природи та її об’єктів, бачити періоди їх 
розвитку. Щоб уникнути втоми дітей та втрати 
їх інтересу, екскурсія не повинна затягуватися. 
Навпаки, увагу дітей слід більше звертати на 
цікаві явища і факти, ставити проблемні ситуа-
ції, які будуть пробуджувати їх самостійно шу-
кати рішення та викликати певні емоції.

Своєю незвичайністю, новизною і розмаїтіс-
тю природа викликає у дітей здивування, ра-
дість і захват, бажання більше дізнатися, спо-
нукає їх до передачі почуттів і думок. Діти із 
задоволенням спостерігають, порівнюють, ро-
блять висновки, міркують, розповідають та опи-
сують елементарні явища природи. Як приклад 
серед природничих та екологічних екскурсій 
в Україні можна виділити такі: екскурсія до 
національного дендрологічного парку «Софіїв-
ка», до національних природних парків «По-
дільські Товтри», «Синевир», «Дністровський 
каньйон» тощо.

Наступною екскурсією, яка впливає на емо-
ційний та психофізіологічний стан дитини, 
є виробнича. Такий напрям екскурсійної діяль-
ності допомагає дітям засвоїти уявлення про 
працю людей, це можуть бути екскурсії до фа-
брик, заводів, та ін. Основна мета даної екскур-
сії – можливість показати як працюють люди, 
як ставляться до своєї праці й які її результати. 
Частіше за все на таких підприємствах є му-
зеї історії створення та розвитку сформованих 
заводів. Проаналізовано, що емоції, виклика-
ні під час таких екскурсій, створюють реальну 
основу для соціально-трудової адаптації дітей 
шкільного віку.

Всі ці різновиди екскурсій спрямовані на 
вияв позитивних емоцій у дітей та покращення 
їх психофізіологічного стану.

Отже, в екскурсійній діяльності важливим 
є те, що дитина емоційно глибоко залучена 
в процес пізнання. Те, що ще вчора було для 
дитини лише узагальненим, після відвідуван-
ня екскурсії може стати особистісним та зна-
чущим. Феномен особистісного сенсу, тобто 
осягнення значущості для суб’єкта значущості 
тих чи інших об’єктів та явищ, добре виявля-
ється на «перехідних процесах», коли до того 
нейтральний об’єкт несподівано починає пере-
творюватися на суб’єктивно важливий. 

Екскурсія має досить значний вплив на роз-
виток дитини, якщо застосовувати вищенаведені 
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методики її проведення. Вона допомагає сформу-
вати психофізіологічний стан дитини в позитив-
ному плані та розвиває дитину як особистість.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Під-
креслимо, що екскурсія – це один з основних 
видів занять і особлива форма організації робо-
ти щодо всебічного розвитку дитини, мораль-
но-патріотичного, естетичного виховання, але 
водночас одна з дуже трудомістких і складних 
форм навчання. Екскурсія є найбільш ефек-
тивним засобом комплексного впливу на фор-
мування особистості дитини. Пізнавальний 
інтерес, потреба отримувати нові знання фор-
муються, якщо постійно дбати про розширен-
ня світогляду дитини (прогулянки, знайомства 
з пам’ятними місцями). Екскурсія як жива, 
безпосередня форма спілкування розвиває емо-
ційну чуйність, закладає основи моральності 
та формує психофізіологічний стан дитини.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF LABOUR MARKET FORECASTING IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанням методології прогнозування 

ринку праці, виявленню переваг, недоліків та ключових від-
мінностей у застосуванні методів прогнозування ринку пра-
ці з урахуванням професійно-кваліфікаційної специфіки. 
Визначено, що формування попиту і пропозиції на робочу 
силу з урахуванням професійно-кваліфікаційної специфіки 
залежить від демографічних передумов розвитку суспіль-
ства. Обґрунтовано проблемні аспекти прогнозування, такі 
як відсутність єдиних методичних підходів до прогнозування; 
низька якість (достовірність) статистичних даних; неналеж-
не інформаційне, програмне та організаційне забезпечення. 
З метою підвищення ефективності розробки прогнозів ринку 
праці рекомендовано залучати роботодавців, що сприятиме 
збалансуванню ринку праці, більш швидкому реагуванню на 
зміни в економіці країни.

Ключові слова: ринок праці, методологія прогнозування, 
інтуїтивні і формалізовані методи, метод експертної оцінки, 
інформаційне забезпечення прогнозування, професійно-квалі-
фікаційний дисбаланс. 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам методологии прогнозиро-

вания рынка труда, выявлению преимуществ, недостатков 
и ключевых различий в применении методов прогнозирования 
рынка труда с учетом профессионально-квалификационной 
специфики. Определено, что формирование спроса и пред-
ложения на рабочую силу с учетом профессионально-квали-
фикационной специфики зависит от демографических предпо-
сылок развития общества. Обоснованы проблемные аспекты 
прогнозирования, такие как отсутствие единых методических 
подходов к прогнозированию; низкое качество (достоверность) 
статистических данных; ненадлежащее информационное, 
программное и организационное обеспечение. С целью по-
вышения эффективности разработки прогнозов рынка труда 
рекомендовано привлекать работодателей, что будет способ-
ствовать сбалансированию рынка труда, более быстрому реа-
гированию на изменения в экономике страны.

Ключевые слова: рынок труда, методология прогнозиро-
вания, интуитивные и формализованные методы, метод экс-
пертной оценки, информационное обеспечение прогнозирова-
ния, профессионально-квалификационный дисбаланс. 

ANNOTATION
The article is devoted to study different approaches to the 

methodology for labour market forecasting, to identify the ad-
vantages, disadvantages and key differences in the application 
of methods of labour market forecasting considering profession-
al qualifications. The formation of supply and demand for labour, 
considering the professional and qualification specifics, depends 
on the demographic prerequisites for the development of society. 
Labour market forecasting has some challenges: the lack of unified 
methodological approaches to forecasting; low quality (reliability) 
of statistical data; inadequate information, software and organiza-
tional support and others. In order to improve the efficiency of the 

development of labour market forecasts, it is useful to cooperate 
employers that will help balance the labour market.

Key words: labour market, methodology for forecasting, in-
tuitive and formalized methods, expert evaluation method, infor-
mation support for forecasting, professional and qualification im-
balance.

Постановка проблеми. Ринок праці та про-
цеси у сфері зайнятості населення є відобра-
женням соціально-економічного, політичного, 
демографічного та інших процесів у суспіль-
стві, що впливає на розвиток і конкурентоспро-
можність національної економіки. Скорочення 
обсягів пропозиції робочої сили в результаті 
звуження демографічного базису зумовлює не-
обхідність збалансування ринку праці та рин-
ку освітніх послуг, а отже, й розробки підходів 
до прогнозування потреби економіки в робочій 
силі за професіями та її пропозиції. Саме тому 
останнім часом актуальним стає удосконален-
ня методології прогнозування розвитку ринку 
праці з урахуванням професійно-кваліфікацій-
ної специфіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання методології прогнозування потреб 
економіки в робочій силі висвітлені у працях 
В. Геєця, Дж. Грейсона, М. Калиниченка, 
М. Кемпбелла, Г. Купалова, О. Стретської-Іл-
ліної, М. Мерзлової, К. О’Делла, О. Левченко, 
П. Макконнела, Ю. Маршавіна, Ю. Харазиш-
вілі, О. Цимбал та інших вітчизняних та за-
рубіжних вчених. Методам прогнозування зна-
чна увага приділена у працях В. Афанасьєва, 
Г. Атаманчука, А. Ігнатьєва, М. Максимцова, 
Ю. Сурміна, С. Телешуна, Ю. Черняка та ін-
ших науковців. Г. Присенко та Є. Равікович 
у своїх працях визначили міжгалузевий баланс 
у трудовому вираженні; І. Лукінов, О. Бакаєв 
та Г. Бондаренко приділяли увагу макропрог-
нозуванню зайнятих і безробітних, Г. Мохамед 
розробив методику прогнозу чисельності персо-
налу та ринку праці.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас варто приділити 
більшу увагу проблемам розвитку методологіч-
них засад та ефективності методів прогнозуван-
ня ринку праці. д
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Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження різних 
підходів до методології прогнозування ринку 
праці, виявлення переваг, недоліків та ключо-
вих відмінностей у застосуванні методів прогно-
зування ринку праці з урахуванням професій-
но-кваліфікаційної специфіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансферні процеси, що займають тривалий пе-
ріод в Україні, обумовлюють необхідність про-
гнозування ринку праці як невід’ємну скла-
дову частину планування в економіці з метою 
забезпечення гідного рівня життя населення 
та ефективності виробництва загалом. Як зазна-
чає М. Калиниченко, ринок праці – це складна, 
динамічна система економічних, правових, соці-
альних відносин, що виникають у процесі фор-
мування, розподілу і використання здатностей 
до праці на засадах найму [1]. Ринок праці має 
в Україні складну структуру. Відбувається по-
глиблення його сегментації за низкою критеріїв, 
такими як форми власності (альтернативні фор-
ми зайнятості), фондоємність і трудомісткість 
виробництва (різні темпи вивільнення і якісний 
склад працівників), особливості технології ви-
робництва, кваліфікація зайнятих, рівень поді-
лу й усуспільнення праці, історично сформовані 
форми організації і стимулювання праці, тради-
ції у мотиваційному поводженні працівників.

Визначеними державою пріоритетами соці-
ально-економічного розвитку є прогнозування 
потреби у підготовці кваліфікованих робітни-
чих кадрів та фахівців з вищою освітою в усіх 
сферах забезпечення життєдіяльності та фор-
мування й забезпечення виконання державного 
замовлення на підготовку кваліфікованих ро-
бітничих кадрів та фахівців з вищою освітою.

Формування попиту і пропозиції на робочу 
силу з урахуванням професійно-кваліфікацій-
ної специфіки залежить від демографічних пе-
редумов розвитку суспільства. Нині попит на 
працю головним чином визначається держав-
ною політикою стосовно низькорентабельних 
і збиткових підприємств; розмірами держав-
них, приватних та іноземних інвестицій; ак-
тивністю і позицією профспілок; масштабами 
тіньової економіки.

На пропозицію праці можуть впливати такі 
фактори, як падіння рівня життя в результа-
ті інфляції (за інших рівних умов пропозиція 
праці росте); поява альтернативних джерел до-
ходу у визначеної частини населення (за інших 
рівних умов пропозиція праці скорочується); 
природні темпи приросту трудових ресурсів; мі-
грація населення; демографічна і соціальна по-
літика держави.

Необхідно зазначити, що поняття прогно-
зування в соціально-економічній, політичній 
та інших сферах не є чітко визначеними. Під 
прогнозуванням зазвичай розуміють науково 
обґрунтоване (на аналізі фактів і доказів, при-
чинно-наслідкових зв’язків, закономірностей) 
визначення ймовірних шляхів та результатів 

майбутнього розвитку явищ і процесів, а та-
кож оцінку показників, що їх характеризу-
ють для більш-менш віддаленого майбутнього. 
В табл. 1 наведемо порівняльну характеристику 
визначень поняття прогнозування.

Таблиця 1
Визначення поняття прогнозування

Автор Визначення

Л. Тка-
ченко

Це метод, в якому використовується як 
накопичений у минулому досвід, так і 
поточні припущення щодо майбутнього 
з метою його визначення.

М. Бажан

Процес передбачення майбутнього 
стану предмета чи явища на осно-
ві аналізу його минулого і сучасного, 
систематично оцінювана інформація 
про якісні й кількісні характеристики 
розвитку обраного предмета чи явища в 
перспективі.

О. Чер-
нявська

Отримання науково обґрунтованих 
варіантів тенденцій розвитку (зміни) 
керованого об’єкта (показників його 
стану) в часі і просторі.

О. Ви-
шневська

Це пошук реалістичного й економічно 
виправданого рішення, це зусилля, 
які докладаються з метою розрахувати 
майбутнє.

В. Гера-
симчук

Це передбачення майбутнього стану, 
яке базується на наукових методах та 
інтуїції, тобто це процес обґрунтування 
кількісних та якісних змін розвитку в 
майбутньому.

В. Бабаєв

Це інструмент прийняття рішень, що 
містить оцінки впливу того чи іншого 
рішення на ті об’єкти, щодо яких саме 
воно приймається, а також містить об-
ґрунтовані та доцільні наслідки такого 
впливу.

Прогнозування ринку праці – це оцінка пер-
спектив розвитку його кон’юнктури та зміни 
умов, які впливають на кількісний та якісний 
аспекти попиту і пропозиції праці на прогно-
зований період; методика, механізм, критерії 
ефективності методів, які використовуються 
під час визначення потреби у спеціалістах пев-
ної галузі.

Метою прогнозування є визначення тенден-
цій зміни факторів впливу на попит і пропо-
зицію робочої сили, а також оцінка можливих 
наслідків рішень, що приймаються в сфері їх 
регулювання. Основна мета розкривається че-
рез відповідні завдання:

– визначення потреби в працівниках для за-
міщення вакантних посад і новостворених робо-
чих місць праці з урахуванням професійно-ква-
ліфікаційної специфіки;

– репрезентація суспільної структури за-
йнятості та потреби на сучасному ринку праці;

– кількісна оцінка очікуваного контингенту, 
незайнятого у галузях економічної діяльності 
населення, який вийде на ринок праці і претен-
дуватиме на вільні робочі місця та посади;

– розробка можливих варіантів забезпе-
чення продуктивної зайнятості, встановлення 
«очікуваного» надлишку працездатного насе-
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лення працездатного віку з урахуванням по-
треб суспільного виробництва та економічного 
стану держави.

Під методами прогнозування розуміється су-
купність прийомів і способів мислення, що да-
ють змогу на основі ретроспективних даних, ек-
зогенних (зовнішніх) і ендогенних (внутрішніх) 
зв’язків об’єкта прогнозування, їх змін вивести 
судження визначеної вірогідності відносно май-
бутнього його розвитку [2].

За ступенем формалізації методи економіч-
ного прогнозування можна розділити на інту-
їтивні і формалізовані. У тих випадках, коли 
через значну складність об’єкта прогнозування 
неможливо врахувати вплив багатьох факторів, 
використовуються інтуїтивні методи, засновані 
на оцінках експертів. Розрізняють індивідуаль-
ні і колективні експертні оцінки. У групі фор-
малізованих методів виділяють дві підгрупи, а 
саме екстраполяції і моделювання. До першої 
підгрупи відносяться методи найменших ква-
дратів, експонентного згладжування, ковзних 
середніх. До другого – структурне, мережне, 
матричне й імітаційне моделювання.

Інтуїтивні методи прогнозування як науко-
вий інструмент вирішення складних нефор-
малізованих проблем дають змогу отримати 
прогнозну оцінку стану розвитку об’єкта в май-
бутньому незалежно від інформаційної забез-
печеності. Їхня сутність полягає в побудові 
раціональної процедури інтуїтивно-логічного 
мислення людини в поєднанні з кількісними 
методами оцінки й обробки отриманих резуль-
татів. При цьому узагальнена думка експертів 
приймається як вирішення проблеми.

Інтуїтивні методи прогнозування застосову-
ються в таких випадках:

– об’єкт, економічне явище не піддаються 
математичному опису, формалізації;

– статистична вибірка нерепрезентативна;
– немає необхідних засобів та ресурсів для 

проведення формалізованих досліджень (обчис-
лювальної техніки, програмного забезпечення, 
кваліфікованих кадрів);

– виникли екстремальні ситуації, коли по-
трібно прийняття швидких рішень.

До формалізованих методів належать методи 
екстраполяції і методи моделювання. Вони ба-
зуються на математичній теорії.

Серед методів екстраполяції широке поши-
рення отримав метод підбору функцій, засно-
ваний на методі найменших квадратів (МНК). 
У сучасних умовах все більшого значення стали 
надавати модифікаціям МНК, а саме методу екс-
поненціального згладжування з регульованим 
трендом і методу адаптивного згладжування.

Залежно від способу отримання прогнозної 
інформації виділяють експертні і фактографіч-
ні методи. Останні засновані на фактографіч-
ній інформації, тобто інформації про об’єкт 
прогнозування і його минулий розвиток. Екс-
пертні методи базуються на інформації, отри-
маній від експертів.

За ступенем просторової і часової погодже-
ності результатів прогнозу виділяють одномір-
не прогнозування – рівнобіжне прогнозування 
окремих об’єктів без подальшого узгодження 
розрізнених прогнозів; багатомірне прогнозу-
вання – рівнобіжне прогнозування окремих 
об’єктів зі спробою подальшого узгодження 
результатів; перехресне прогнозування — уста-
новлення причинно-наслідкових залежностей 
між екзогенними змінними та їх впливом на 
прогнозований об’єкт; наскрізне прогнозуван-
ня – імітація поводження системи загалом, 
включаючи просторове і часове її дослідження, 
а також повне узгодження результатів.

Значне місце серед методів прогнозування 
ринку праці займають так звані комбіновані 
методи. До них відносяться методи зі змішаною 
формаційною основою, у яких як первинну ви-
користовують як фактографічну, так і експерт-
ну інформацію. Наприклад, під час проведення 
експертного опитування може бути використа-
на фактографічна інформація. І, навпаки, за 
екстраполяції тенденції поряд з фактичними 
даними використовують експертні оцінки.

Під час проведення досліджень сучасного 
ринку праці використовуються такі методи: 
аналіз статистичних показників, анкетне опи-
тування, інтерв’ю, спостереження, аналіз доку-
ментів, тестування, експеримент [3].

Найчастіше на практиці застосовуються ме-
тоди експертної оцінки та екстраполяції трен-
да, оскільки вони найбільш прості і зручні для 
користувача. Їхньою великою перевагою є те, 
що вони потребують значно менших обсягів 
статистичної інформації, ніж регресійні моде-
лі та когортний метод. Найпростішим методом 
для прогнозування ринку праці є прогнозуван-
ня, в якому використовують дані минулих ро-
ків та застосовують до них лінійну регресію.

Водночас ці методи теж мають свої недоліки. 
Експертна оцінка потребує належного обґрун-
тування, а у разі цільового прогнозу має бути 
«підкріплена» планом заходів, що сприятимуть 
досягненню встановлених орієнтирів.

Екстраполяція тренду передбачає незмін-
ність тенденції у майбутньому і недостатньо 
чутлива до змін економічного середовища 
та демографічної ситуації. Це неприйнятно 
в умовах України, де населення швидко ско-
рочується і «старішає». Причому впродовж 
наступного десятиліття структурні зрушення 
у віковому складі населення відбуватимуться 
особливо швидко.

Взагалі ж, згідно з оцінками фахівців, нині 
нараховується більше 150 різних методів про-
гнозування, але на практиці як основні вико-
ристовуються близько 20. Окрім цього, слід за-
значити такі проблеми прогнозування:

– відсутність єдиних методичних підходів 
до прогнозування;

– низька якість (достовірність) статистич-
них даних, які постачають суб’єкти економіч-
ної діяльності та учасники ринку праці;
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– неналежне інформаційне та організацій-
не забезпечення прогнозування (відсутність 
координації між органами, які збирають дані, 
та підрозділами, які здійснюють обробку);

– низька якість науково-методичного забез-
печення процедури формування прогнозів;

– недостатня кваліфікація персоналу, який 
здійснює обробку даних та формує прогноз;

– низька якість програмного забезпечення, 
комп’ютерної техніки, які використовуються 
для формування прогнозів;

– неналежне нормативно-правове забезпе-
чення системи прогнозування та планування.

Обмежені можливості інформаційного забез-
печення прогнозування ринку праці потребують 
залучення альтернативних джерел інформації, 
зокрема проведення анкетування роботодав-
ців щодо потреби підприємств у працівниках. 
Методологічною підставою опитування робото-
давців на ринку праці є те, що саме роботода-
вець приймає рішення про найм робочої сили 
та формує кадрову політику. Він здійснює пла-
нування діяльності підприємства, максимально 
зацікавлений у розвитку підприємства. Методи 
прогнозування можуть відображати практичні 
результати найму персоналу і враховувати по-
треби роботодавців та норми соціальної полі-
тики держави. Але фахівці також ставлять під 
сумнів адекватність прогнозування ринку пра-
ці на державному рівні, зокрема, коли йдеться 
про приймання рішень щодо кадрових питань 
та найму робітників.

Роботодавці спроможні оперативно подавати 
обґрунтовані дані щодо майбутніх потреб у ро-
бочій силі та фахівцях (здійснення економіч-
ного аналізу, кадрового аудиту та інших дослі-
джень, які дають інформацію і підтверджують 
адекватність планів розвитку підприємства). 
Подальше врахування оцінки роботодавців 
щодо потенційних ризиків регіонального, на-
ціонального ринку праці дасть змогу удоскона-
лити систему регулювання політики зайнятос-

ті, програми зайнятості, прогнозування ринку 
праці з урахуванням професійно-кваліфікацій-
ної специфіки.

Висновки. Сучасний ринок праці України 
характеризується професійно-кваліфікаційним 
дисбалансом робочої сили та неоднорідністю 
кон’юнктури. Прогнозування основних тен-
денцій на ринку праці дає можливість держа-
ві чітко орієнтуватись у ситуації та адекватно 
планувати розвиток економіки у взаємозв’язку 
з ринком праці. Методологія прогнозування – 
це сукупність методів, прийомів і принципів, 
які дають можливість сформувати висновки 
щодо майбутніх явищ та подій, а також нада-
ти аргументовані практичні рекомендації щодо 
запобігання чи завчасного вирішення прогнозо-
ваних проблем. До процесу прогнозування слід 
залучати роботодавців, що сприятиме збалансу-
ванню ринку праці, більш швидкому реагуван-
ню на зміни в економіці країни.
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ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ АКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

EVALUATION OF THE ACTIVITY OF THE BANKING SYSTEM IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто актуальні проблеми кредитної діяль-

ності банківської системи. Проаналізовано динаміку основних 
показників кредитної діяльності банківської системи України 
та показники кредитної активності за групами банку. Обґрун-
товано основні концептуальні положення функціональної ор-
ганізації кредитної діяльності банків. На основі проведеного 
аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення сфери 
кредитування.

Ключові слова: кредит, кредитна діяльність, банківська 
система, показники кредитної активності, показники кредитної 
діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные проблемы кредитной 

деятельности банковской системы. Проанализированы дина-
мика основных показателей кредитной деятельности банков-
ской системы Украины и показатели кредитной активности по 
группам банка. Обоснованы основные концептуальные поло-
жения функциональной организации кредитной деятельно-
сти банков. На основе проведенного анализа сформированы 
предложения по усовершенствованию сферы кредитования.

Ключевые слова: кредит, кредитная деятельность, бан-
ковская система, показатели кредитной активности, показате-
ли кредитной деятельности.

ANNOTATION
In the article actual problems of credit activity of the banking 

system. The dynamics of the main indicators of credit activity of the 
banking system of Ukraine and indicators of credit activity of the 
Bank group. Justified basic concepts of the functional organization 
of credit activity of banks. On the basis of the analysis was a gen-
erated suggestion for improving areas of lending.

Key words: credit, credit activity, banking system, indicators of 
lending activity, performance of credit activities.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
вітчизняної банківської системи постійно по-
терпає від дії розгортання кризових явищ, які 
носять як фінансовий характер, так і політич-
ний. У цих умовах вітчизняні банки втрачають 
власні конкурентні позиції в частині проведен-
ня кредитної діяльності [5].

Основними ризиками, що загрожують стабіль-
ності банківської системи України, є неповернен-
ня коштів за кредитами, боргові зобов’язання 

перед іноземними кредиторами, коливання кур-
су гривні до долара США. Дефіцит коштів відчу-
вається не тільки в реальному секторі економі-
ки, але й у банківській сфері щодо формування 
банківських ресурсів, що впливає на кредитну 
активність банків. Розвиток ринку кредитуван-
ня – це єдиний спосіб відродження економіки 
і стимулювання виробництва [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню практики банківського кредиту-
вання присвячено праці вітчизняних вчених-
економістів. Серед них слід назвати таких, як 
О.В. Дзюблюк, Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська, 
Л.О. Примостка, Д.В. Смолич, Н.М. Чиж, які 
розглядали питання формування банківського 
кредитного портфеля та його впливу на креди-
тування в умовах фінансової кризи.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак необхідно більш де-
тально розглянути кредитну діяльність бан-
ківської системи України, а також висунути 
пропозиції щодо її вдосконалення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Головною метою роботи є аналіз кре-
дитної діяльності банківської системи України, 
а також визначення напрямів її подальшого 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливою проблемою кредитних операцій банку 
є наявність у кредитному портфелі прострочених 
та сумнівних кредитів, що потребує розроблення 
та впровадження додаткових заходів поперед-
ження або унеможливлення кредитних ризиків 
під час реалізації ефективного управління.

У табл. 1 (побудовано за даними НБУ [3]) 
представлені показники, що характеризують 
стан кредитної сфери та рентабельності банків-
ської діяльності.

Як видно з табл. 1, кількість банків, які 
мають банківську ліцензію, скоротилась із 
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176 банківських установ у 2012 р. до 93 на 1 бе-
резня 2017 р. Це може бути пов’язано з тим, що 
банки знаходяться на етапі глибокої фінансової 
кризи, наслідком якої може бути втрата ліквід-
ності та платоспроможності, а отже, порушення 
норм і вимог чинного банківського законодав-
ства та нормативних актів НБУ [1].

Загальні активи (рис. 1) (побудовано за да-
ними НБУ [3]) мають динаміку збільшення 
протягом 2012-2017 рр. Так, їх кількість збіль-
шилась із 1 267 892 млн. грн. у 2012 р. до 
1 722 776 млн. грн. станом на 1 березня 2017 р.

Збільшення загального обсягу активів бан-
ку вважається позивним, якщо це приводить 
до розширення спрямованості вкладень коштів 
банку (розвиток нових для банку видів актив-
них операцій); розширення спектра клієнтів, 
що обслуговуються в банку; зростання бан-

ківського прибутку і, відповідно, ефективнос-
ті банківської діяльності загалом; збільшення 
розміру майна банку [5].

Однак надмірне використання ресурсів бан-
ку для збільшення основних засобів може при-
звести до погіршення ліквідності та платоспро-
можності банку.

Кредити надані (рис. 2) (побудовано за дани-
ми НБУ [3]), як і загальний обсяг активів, мають 
тенденцію до зростання: із 815 327 млн. грн. 
у 2012 р. до 993 625 млн. грн. станом на 1 бе-
резня 2017 р. Найбільша кількість наданих кре-
дитів спостерігалась у 2015 р., що свідчить про 
найвищий рівень довіри з боку населення до 
банків. На жаль, ситуація у 2016 р. – початку 
2017 р. змінилась не в кращий бік.

Зменшення капіталу банків із 169 320 млн. грн. 
у 2012 р. до 142 116 млн. грн. станом на 1 бе-

Таблиця 1
Динаміка показників кредитної діяльності та рентабельності банків України  

за період 2012-2017 рр.

Назва показника
Період

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 1 березня 2017 р.
Кількість банків, які мають 
банківську ліцензію 176 180 163 151 96 93

Загальні активи (нескориго-
вані на резерви за активни-
ми операціями), млн. грн.

1 267 892 1 408 688 1 520 817 1 659 030 1 737 272 1 722 776

Активи банків, млн. грн. 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 348 366 1 256 299 1 241 505
Кредити надані, млн. грн. 815 327 911 402 1 006 358 1 074 366 1 005 923 993 625
Резерви за активними опера-
ціями, млн. грн. 141 319 131 252 204 931 311 459 484 383 484 778

Капітал, млн. грн. 169 320 192 599 148 023 89 818 123 784 142 116
Витрати, млн. грн. 145 550 167 452 263 167 175 691 350 078 25 769
Частка простроченої забор-
гованості за кредитами у 
загальній сумі кредитів, %

8,90 7,70 13,50 18,1 25,8 15,6

Рентабельність активів, % 0,45 0,12 -4,07 -17,25 -12,60 1,82
Рентабельність капіталу, % 3,03 0,81 -30,46 -232,00 -116,74 17,71
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Рис. 1. Сума обсягу загальних активів банківської системи України  
за 2012-2017 рр.
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резня 2017 р. є негативною тенденцією, оскіль-
ки свідчить про скорочення джерел для про-
ведення активних операцій та про зниження 
рівня капіталізації банківських установ. Ви-
трати банківської системи України мають тен-
денцію до зменшення за аналізований період: із 
145 550 млн. грн. до 25 769 млн. грн. станом на 
1 березня 2017 р. Рентабельність активів протягом  

2012-2016 рр. мала тенденцію до зниження із 
0,45% у 2012 р. до -12,60 у 2016 р. Зменшення 
рентабельності активів свідчить про падаючий 
попит на банківські послуги [3].

Рентабельність капіталу, на думку захід-
них аналітиків, повинна знаходитись в меж-
ах 10-20%. У випадку банківської системи 
України значення цього показника протягом 

Таблиця 2
Динаміка показників кредитної активності за групами банків України за 2013-2016 рр., %

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Банки I групи

Питома вага позичок у загальних активах 80,94 62,03 62,58 67,48
Питома вага позичок, наданих юридичним особам, у загальній сумі 
позичок 75,54 79,93 80,29 81,81

Питома вага наданих позичок фізичним особам у загальній сумі позичок 28,76 20,07 19,71 18,19
Коефіцієнт захищеності позичок від втрат за сумою створеного резерву 18,94 21,38 17,42 22,66
Коефіцієнт покриття позик власним капіталом 17,83 23,50 21,88 17,00

Банки II групи
Питома вага позичок у загальних активах 77,40 63,50 100,00 65,51
Питома вага позичок, наданих юридичним особам, у загальній сумі 
позичок 54,26 52,14 87,13 58,89

Питома вага наданих позичок фізичним особам у загальній сумі позичок 25,46 17,88 12,87 10,11
Коефіцієнт захищеності позичок від втрат за сумою створеного резерву 21,03 18,12 12,83 32,95
Коефіцієнт покриття позик власним капіталом 19,22 25,25 28,92 12,15

Банки III групи
Питома вага позичок у загальних активах 63,50 55,41 60,79 63,11
Питома вага позичок, наданих юридичним особам, у загальній сумі 
позичок 81,26 86,53 78,43 81,24

Питома вага наданих позичок фізичним особам у загальній сумі 22,77 13,47 21,57 18,76
Коефіцієнт захищеності позичок від втрат за сумою створеного резерву 10,06 12,19 0,22 19,03
Коефіцієнт покриття позик власним капіталом 18,88 20,39 20,66 16,48

Банки IV групи
Питома вага позичок у загальних активах 63,29 61,23 58,18 57,25
Питома вага позичок, наданих юридичним особам, у загальній сумі 
позичок 74,38 78,99 85,07 90,75

Питома вага наданих позичок фізичним особам у загальній сумі позичок 16,99 21,01 14,93 9,25
Коефіцієнт захищеності позичок від втрат за сумою створеного резерву 12,84 11,20 10,70 19,14
Коефіцієнт покриття позик власним капіталом 29,43 32,91 32,65 32,52

 

815327
911402

1006358
1074366

1005923 993625

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2012 2013 2014 2015 2016 01.03.2017

Рис. 2. Сума наданих кредитів, млн. грн. за 2012-2017 рр.



138

Випуск 2(02) 2017

Класичний приватний університет

Таблиця 3 
Частка банківських кредитів у ВВП України за 2012-2016 рр., млн. грн.

Показники
Станом на

1 січня 2012 р. 1 січня 2013 р. 1 січня 2014 р. 1 січня 2015 р. 1 січня 2016 р.
Обсяг ВВП 1 408 889 1 454 931 1 566 728 1 979 458 2 383 182
Кредити, надані банка-
ми в економіку України 755 030 825 320 815 327 911 402 1 006 358

Кредити, надані не-
фінансовому сектору 
економіки

508 288 580 907 609 202 698 777 802 582

Кредити, надані до-
машнім господарствам 186 540 174 650 161 775 167 773 179 040

Питома вага банків-
ських кредитних вкла-
день у ВВП, %

69,95 63,47 58,04 62,20 64,23

Питома вага кредитів 
нефінансовому сектору 
у ВВП, %

47,09 44,69 43,37 47,69 51,23
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2012-2017 рр. не досягло навіть мінімального 
значення на рівні 10%. Як видно з табл. 1, рента-
бельність капіталу протягом 2012-2016 рр. зни-
зилась з помітки 3,03% у 2012 р. до -116,74% 
у 2016 р.

Аналіз кредитної активності банків Украї-
ни у розрізі груп демонструє зниження питомої 
ваги наданих позичок у загальному обсязі ак-
тивів (табл. 2) (побудовано за даними НБУ [3]).

Коефіцієнт покриття позик розраховується 
як відношення зважених класифікованих по-
зик до власного капіталу [3].

Цей показник комплексно характеризує 
якість кредитного портфеля з погляду ризику 
в сукупності з його захищеністю власним капі-
талом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці 
вважається негативним явищем та свідчить про 
підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

Як видно (табл. 2), коефіцієнт покриття 
позик власним капіталом у I групі банків у  
2013-2014 рр. має динаміку збільшення. Так, 
значення цього коефіцієнта збільшилось на 
5,67%, а саме із 17,83% у 2013 р. до 23,50% 
у 2014 р. У наступні 2015-2016 рр. значення 
цього коефіцієнта знизилось до 17%: у 2015 р. 
значення було на рівні 21,88%, а у 2016 р. 
воно знизилось на 4,88% [7]. У II та III групах 
банків коефіцієнт покриття позик власним ка-
піталом так само має динаміку зниження, що 
є позитивними змінами для банківської систе-
ми. У II групі банків значення цього коефіці-
єнта знизилось із 19,22% у 2013 р. до 12,15% 
у 2016 р. У III групі банків цей коефіцієнт змен-
шився із 18,88% у 2013 р. до 14,48% у 2016 р.

Так, IV група банків має динаміку збіль-
шення коефіцієнта покриття позик власним 
капіталом. Відбулося збільшення значення цьо-
го коефіцієнта з 29,43% у 2013 р. до 32,52% 
у 2016 р. Така динаміка є негативним явищем 
для банківської системи України [5].

Зобразимо на графіку (рис. 3) структуру кое-
фіцієнта покриття позик власним капіталом за 
групами банків.

Коефіцієнт захищеності позик від втрат за 
сумою створеного резерву розраховується як 
відношення резервів на покриття збитків та по-
зиками до загальної суми позик.

Значення цього показника для I групи банків 
має динаміку зростання за аналізований період. 
Так, коефіцієнт захищеності позик від втрат за 
сумою створеного резерву збільшився із 18,94% 
у 2013 р. до 21,38% у 2014 р., надалі його зна-
чення стрімко зменшилось до позначки 17,42% 
у 2015 р., але вже у 2016 р. значення цього 
коефіцієнта збільшилось на 5,24%, а саме до 
відмітки 22,66%. У II та III групах банків ко-
ефіцієнт захищеності позик від втрат за сумою 
створеного резерву має динаміку збільшення: 
із 21,03% до 32,95% та із 10,06% до 19,03% 
відповідно [2]. Що стосується IV групи банків, 
то вона має динаміку збільшення із 12,84% 
у 2013 р. до 19,14% у 2016 році. За кожною із 
представлених груп банків спостерігається пе-

рерозподіл наданих кредитів на користь юри-
дичних осіб, питома вага яких у 2016 р. мала 
такі показники: банки І групи – 81,80%, банки 
ІІ групи – 58,89%; банки ІІІ групи – 81,24%; 
банки IV групи – 90,75%.

Зобразимо структуру (рис. 4) коефіцієнта за-
хищеності позичок від втрат за сумою створено-
го резерву.

Питома вага банківських кредитів у ВВП ста-
ном на 1 січня 2016 р. порівняно з попереднім 
збільшилася на 2,03%, що є непрямою ознакою 
активізації кредитних вкладень комерційних 
банків у напрямі кредитного забезпечення під-
приємницької діяльності (табл. 3) (побудовано 
за даними НБУ [3]).

Як видно (рис. 5), обсяг кредитів, нада-
них банками в економіку України, має дина-
міку зростання. Так, їх обсяг збільшився із 
755 030 млн. грн. у 2012 р. до 1 006 358 млн. грн. 
станом на 1 січня 2016 р.

Кредити, надані нефінансовому сектору еко-
номіки (рис. 6), також мають динаміку зростан-
ня. Так, їх обсяг збільшився на 294 294 млн. грн. 
за аналізований період: із 508 288 млн. грн. 
у 2012 р. до 802 582 млн. грн. станом на 1 січ-
ня 2016 р. [2].
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Рис. 5. Структура кредитів, наданих банками 
в сектор економіки України  
за 2012-2016 рр., млн. грн.

Кредити, надані домашнім господарствам, 
навпаки, мають динаміку зменшення на 
7 500 млн. грн., а саме із 186 540 млн. грн. 
у 2012 р. до 179 040 млн. грн. станом на 1 січня 
2016 р.

Як бачимо, стан кредитування банківської 
системи України знаходиться у процесі розви-
тку та вдосконалення. Оцінка кредитної актив-
ності банківської системи України показала, 
що сьогодні необхідно вдосконалювати креди-
тування як загалом, так і в кожній групі банків 
окремо.

Висновки. Проаналізувавши та оцінивши 
кредитну активність банків України, ми вста-
новили, що активи банків збільшилися на 
114 313 тис. грн., що є позитивною зміною для 
банківської системи України. Однак збільшен-
ня загального обсягу активів банку вважається 
позитивним, якщо приводить до розширення 
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спектра клієнтів, що обслуговуються в банку, а 
отже, й ефективної діяльності загалом. Надмір-
не використання ресурсів банку для збільшен-
ня основних засобів може призвести до погір-
шення ліквідності та платоспроможності банку.

Рентабельність активів та рентабельність ка-
піталу мали динаміку збільшення за аналізова-
ний період, а саме у 2012-2017 рр., на 1,37% 
та 14,68% відповідно.

Сума наданих кредитів за 2012-2017 рр. 
збільшилася на 178 298 тис. грн. Частка про-
строченої заборгованості за кредитами у загаль-
ній сумі кредитів зросла на 6,7%, що є негатив-
ним явищем для банківської системи України.

Аналіз кредитної діяльності банків Украї-
ни у розрізі груп демонструє зниження пито-
мої ваги наданих позичок у загальному обсязі 
активів. Питома вага кредитів у ВВП станом 
на 1 січня 2016 р. має динаміку збільшення, 
що є непрямою ознакою активізації кредитних 
вкладень комерційних банків у напрямі кредит-
ного забезпечення підприємницької діяльності.

Стан кредитування банківської системи 
України знаходиться у процесі розвитку та вдо-
сконалення. Оцінка кредитної активності бан-
ківської системи України виявила, що сьогодні 
необхідно вдосконалювати кредитування як за-
галом, так і в кожній групі банків окремо.

На наш погляд, основними напрямами під-
вищення ефективності проведення кредитних 
операцій банківськими установами є такі:

– відстрочка погашення, тобто клієнт надає 
інформацію банку щодо зміни свого статусу, а 
сторони домовляються про тимчасову зупинку 
погашення кредиту на певний строк;

– реструктуризація (для іпотечних креди-
тів), яка дає змогу позичальнику відстрочити 
виплати на пільговий період (до року);

– прогнозування платоспроможності пози-
чальника на період кредитування.
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ОЦІНКА СТАНУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ  
В БАНКАХ УКРАЇНИ

ASSESSMENT OF DISTANCE CUSTOMER SERVICE IN BANKS UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті виокремлено стадії переходу від традиційного 

до домінування дистанційного банківського обслуговування. 
Розглянуто сучасний стан розвитку інтернет-банкінгу та мо-
більного банкінгу в Україні. Досліджено їх рівень впроваджен-
ня та сфери використання. Визначено банки, що є лідерами 
в Україні з використання дистанційних інновацій. Виділено при-
чини збільшення використання сервісів дистанційного банків-
ського обслуговування.

Ключові слова: дистанційне банківське обслуговування, 
інтернет-банкінг, мобільний банкінг, інновація, банк.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены стадии перехода от традиционного 

к доминированию дистанционного банковского обслуживания. 
Рассмотрено современное состояние развития интернет-бан-
кинга и мобильного банкинга в Украине. Исследован их уро-
вень внедрения и сферы использования. Определены банки, 
являющиеся лидерами в Украине по использованию дистан-
ционных инноваций. Выделены причины увеличения исполь-
зования сервисов дистанционного банковского обслуживания.

Ключевые слова: дистанционное банковское обслужива-
ние, интернет-банкинг, мобильный банкинг, инновация, банк.

ANNOTATION
The article singled out a stage of transition from the traditional 

to the dominance of remote banking services. The current state 
of the internet-banking and mobile banking in Ukraine. Research 
their level and scope of implementation. Determined banks are 
leaders in Ukraine on the use of remote innovations. Highlight the 
reasons for increased use of remote banking services.

Key words: remote banking, internet-banking, mobile bank-
ing, innovation, bank.

Постановка проблеми. За останні 20 років 
широке впровадження технологій дистанційно-
го банківського обслуговування стало основною 
інновацією для банків в усьому світі. Впрова-
дження інтернет-банкінгу та мобільного банкін-
гу обумовлено розвитком банківської системи 
під впливом технологічного прогресу та висо-
кого рівня конкуренції у сфері банківського об-
слуговування. Більшість експертів вважає, що 
Інтернет є одним із найбільш ефективних ін-
струментів просування банківських продуктів, 
що обумовлено значним поширенням викорис-
тання Інтернету загалом і активним інтернет-
просуванням банків.

Однак у більшості українських банків якість 
використання технологій ДБО не відповідає 
світовому рівню та загальнонаціональним по-
требам розвитку банківської системи та еконо-

міки. Проте з огляду на підвищення інтересу 
до дистанційного обслуговування, збільшення 
кількості банків, які надають послуги дистан-
ційного обслуговування, та кількості клієнтів, 
які користуються цими послугами на ринку 
банківських послуг, залишається недостатньо 
дослідженою проблема шляхів підвищення 
впровадження інтернет-банкінгу та мобільно-
го-банкінгу в банках України, що й обумовлює 
актуальність проведеного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оцінки стану впровадження дистан-
ційних банківських послуг, стали темами до-
слідження багатьох зарубіжних та вітчизняних 
економістів. Ці проблеми відображаються у ві-
тчизняній науковій літературі, а саме в дослі-
дженнях О.М. Захарченко [1], А.В. Нікітіна [2], 
Б.І. Пшик [3], А.Я. Стахарчук [4], О.В. Чуб [5], 
М.С. Юденкова [6] та багато інших вчених.

За визначенням А.В. Нікітіна, дистанцій-
не банківське обслуговування – це проведення 
операцій по рахунках клієнта на підставі його 
дистанційних розпоряджень, а дистанційне роз-
порядження – це розпорядження банку вико-
нати певну операцію, передане клієнтом пого-
дженим каналом доступу із певною процедурою 
передачі розпоряджень [2]. Так, в Україні зако-
нодавчо закріплено, що дистанційне банківське 
обслуговування – це комплекс інформаційних 
послуг за рахунком клієнта та здійснення опе-
рацій за рахунком на підставі дистанційних 
розпоряджень клієнта.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є оцінка стану дистан-
ційного банківського обслуговування в банках 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Із значним розвитком банківської системи від-
бувається інтенсивний розвиток дистанційного 
обслуговування. Необхідно враховувати, що 
вплив технічного прогресу на діяльність банків 
постійно зростає, тому банки надають свої по-
слуги не тільки через філійні мережі, але й че-
рез інші канали самообслуговування, такі як 
Інтернет з виставленням рахунків і здійснен-
ням платежів; центри телефонного обслугову- гр
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вання для дистанційної підтримки; банкомати 
для швидкого зняття і внесення готівки на ра-
хунок, які служать хорошим доповненням до 
традиційних послуг.

Експерти виокремлюють чотири стадії пе-
реходу від традиційного банківського обслуго-
вування до домінування дистанційного банків-
ського обслуговування:

1) традиційний банкінг; у відділеннях 
оформлюється значна кількість паперових до-
кументів, альтернативні канали практично не 
використовуються (частка продажу становить 
менше 1%), частка трансакцій через віддалені 
канали становить менше 40%;

2) освоєння електронних каналів; банк і клі-
єнт освоюють такі форми дистанційного бан-
ківського обслуговування, як «банк-клієнт», 
інтернет-банкінг; документообіг дедалі більше 
орієнтується на електронний документообіг, 
скорочується кількість паперових носіїв; зростає 
використання альтернативних каналів, частка 
продажу становить близько 5%, частка трансак-
цій через віддалені канали дорівнює 60-80%;

3) багатоканальне обслуговування, включаю-
чи традиційне обслуговування та обслуговуван-
ня через електронні канали; на додаток до ін-
тернет-банкінгу освоюються мобільний банкінг 
та інші технології дистанційного банківського 
обслуговування; зростає якість послуг, а самі 
клієнти все більше віддають перевагу багатока-
нальному обслуговуванню замість візиту до бан-
ку; обслуговування повністю відбувається через 
віддалені канали (частка трансакцій становить 
80-90%); однак широкий спектр послуг надаєть-
ся, як і раніше, через відділення банку (альтер-
нативні канали використовуються на 5-10%);

4) домінування дистанційного банківського 
обслуговування; усі основні банківські продук-
ти обслуговуються й продаються через систему 
дистанційного обслуговування; передбачаєть-
ся високотехнологічне обслуговування наявних 
клієнтів з переведенням на 100% трансакції дис-
танційно і 30% – продаж через віддалені кана-
ли; відділення банку обслуговують лише складні 
банківські продукти, наприклад, іпотеку [7].

Щодо України, то ринок дистанційного бан-
ківського обслуговування нині відстає від Єв-
ропи та США і перебуває на рівні другої стадії 

та переходу до третьої стадії розвитку дистан-
ційного обслуговування.

Сьогодні банки пропонують досить широкий 
спектр послуг з використанням технологій дис-
танційного обслуговування. Таких послуг для 
населення є близько десяти, з них найбільш по-
ширеними є:

1) інтернет-банкінг, тобто надання послуг дис-
танційного банківського обслуговування на осно-
ві банківської системи платежів через Інтернет;

2) мобільний банкінг, тобто надання послуг 
дистанційного банківського обслуговування 
з використанням мобільних технологій; вважа-
ється, що найближчими роками мобільні сер-
віси забезпечать максимальний приріст клієнт-
ської бази банків.

На нашу думку, оцінити стан дистанційного 
банківського обслуговування в України можна, 
використавши три етапи:

– І етап буде включати оцінку рівня впро-
вадження інтернет-банкінгу та мобільного-бан-
кінгу;

– ІІ етап базуватиметься на дослідженні 
більш затребуваних банківських послуг серед 
українських інтернет-користувачів;

– ІІІ етап передбачатиме аналіз щодо вияв-
лення банків, чиїми онлайн-послугами найбіль-
ше користуються українці.

По-перше, для проведення І етапу проаналі-
зуємо вітчизняні банки в розрізі груп за таки-
ми чотирма основними напрямами інновацій-
ного розвитку, як наявність інтернет-банкінгу; 
наявність мобільних додатків для смартфонів 
та планшетів; представленість у соціальних ме-
режах та взаємодія через них із клієнтами; на-
явність автоматизованих відділень, терміналів 
самообслуговування.

Станом на 1 січня 2017 року 30 із 96 банків, 
що становить 31%, не мають систем інтернет-
банкінгу та пропонують клієнтам управляти 
своїми рахунками через відділення за допо-
могою операціоністів; притому, що на початок 
2017 року проникнення Інтернету в Україні до-
сягнуло 65% та охопило 21,6 мільйонів осіб [8].

Дані щодо рівня впровадження інтернет-бан-
кінгу банками України наведено на рис. 1.

З рис. 1 видно, що з першої групи банків, 
тобто банків з державною часткою, майже 67% 

Рис. 1. Рівень впровадження інтернет-банкінгу банками України  
станом на 1 січня 2017 року
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банків впровадили в своїй діяльності інтер-
нет-банкінг, що становить 4 з 6 банків у групі. 
В другій групі, банки іноземних банківських 
груп, 20 з 25 мають систему інтернет-банкін-
гу, що становить 80%, а серед представників 
третьої групи – банків з приватним капіталом – 
з 65 банків лише 42 використовують інтернет-
банкінг, тобто майже 65%.

Головною тенденцією розвитку сучасних 
технологій в світі сьогодні є широке викорис-

тання мобільних пристроїв у повсякденному 
житті. Проникнення смартфонів та планшетів 
свідчить про те, що цей клас пристроїв не тіль-
ки доповнює звичайні комп’ютери та ноутбуки, 
але й все частіше повністю заміняє їх у повсяк-
денному використанні.

Станом на 1 січня 2017 року в Україні лише 
21 із 96 банків, або 22%, пропонував своїм клі-
єнтам мобільні додатки, через які можна управ-
ляти рахунками, здійснювати платежі, керува-
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Рис. 2. Рівень впровадження мобільного банкінгу банками України  
станом на 1 січня 2017 року

Рис. 3. Найбільш використовувані банківські послуги в Інтернеті, %
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ти депозитами, оплачувати комунальні послуги 
тощо. Кількість банків, що вже сьогодні вико-
ристовують та пропонують своїм клієнтам при-
єднатися до використання мобільних техноло-
гій, зображено на рис. 2.

З рис. 2 видно, що в першій групі, банки 
з державною часткою, 3 з 6 банків пропонують 
своїм клієнтам мобільні додатки, що становить 
50% банків у групі. В другій групі, тобто банків 
іноземних банківських груп, 40% банків впро-
вадили в своїй діяльності мобільний банкінг, що 
становить 10 з 25 банків у групі; серед третьої 
групи, тобто серед банків з приватним капіта-
лом, з 65 банків лише 8 використовують мобіль-
ний банкінг, тобто лише 12% банків у групі про-
понують своїм клієнтам мобільні додатки.

Для 0проведення ІІ етапу та виявлення 
більш затребуваних банківських послуг серед 
українських інтернет-користувачів проведемо 
опитування вітчизняних користувачів інтернет-
банкінгу. Так, автором була розроблена анкета 
з трьома основними питаннями:

1) якими банківськими послугами найчасті-
ше користуєтеся в Інтернеті;

2) які функції інтернет-банкінгу використо-
вуєте;

3) карткою якого банку найчастіше користу-
єтесь для операцій онлайн.

Зазначимо, що анкетування проводилося 
онлайн, а участь в ньому взяли майже 400 рес-
пондентів у віці від 18 до 60 років, які актив-
но використовують системи інтернет-банкінгу 
та мобільного банкінгу різних банків України. 
Підкреслимо, що анкетування виявило, що се-
ред користувачів послугами онлайн-банкінгу 
переважають чоловіки (у віці 25-44 років).

Проаналізувавши отримані результати анке-
тування, виявили, що три з чотирьох відвідува-
чів Інтернету, які використовують банківські 
послуги, користуються пластиковими картами, 
а кожен другий здійснює покупки і платежі за 
допомогою онлайн-банкінгу. За рівнем недові-
ри до банківських послуг онлайн переважають 
кредитування та депозитні вклади.

Результати анкетування за питанням «Яки-
ми банківськими послугами найчастіше корис-
туєтеся в Інтернеті?» представлені на рис. 3.

Як видно з рис. 3, найбільше довірою укра-
їнців користуються такі банківські послуги, як 
видача та обслуговування пластикових карт, 
що склала 70%, прийом і оплата платежів 
(61%), інтернет-банкінг (53%), інші банківські 
послуги не користуються такою популярністю, 
як вищеназвані, та все ж таки частка їх вико-
ристання також досить значна.

Також опитування показало, що кожен дру-
гий клієнт банку за останні півроку здійсню-
вав банківські операції за допомогою інтернет-
банкінгу, а кожен четвертий встановив додаток 
банку на свій мобільний пристрій. Автором було 
виявлено топ-10 найбільш використовуваних 
можливостей інтернет-банкінгу серед україн-
ських користувачів, які представлені на рис. 4.

Як видно з рис. 4, українців найбільше ці-
кавить перегляд залишку на їх рахунку, що 
становить 19%, далі йде оплата комунальних 
послуг, послуг мобільного зв’язку та мережі 
Інтернет – 16%, отримання інформації про 
всі відкриті рахунки і банківські продукти – 
11%, також досить популярними нині стають 
перерахунок коштів між власними рахунками 
та здійснення платежів у національній валю-
ті, що разом становлять 18%, інші можливості 
інтернет-банкінгу є менш затребуваними серед 
українського населення.

Для забезпечення ІІІ етапу дослідження щодо 
стану дистанційного банківського обслуговуван-
ня в Україні було проаналізовано третє питання 
анкети «Карткою якого банку найчастіше корис-
туєтесь для операцій онлайн?», що дало змогу 
виявити банки, які намагаються просувати свої 
банківські послуги в режимі реального часу. Рі-
вень онлайн-розрахунків картками українських 
банків представлений на рис. 5.

До «електронних» банків України, платіжни-
ми картами яких користуються онлайн, можна 
віднести перш за все ПАТ КБ «ПриватБанк», 
адже розрахунки онлайн карткою саме цього бан-

 

ПАТ КБ 
"ПриватБанк"

55%

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль"

12%

АТ "УкСиббанк"
5%

АТ "ОщадБанк"
4%

ПАТ 
"ПУМБ"

3%

АТ "ОТП Банк"
2% ПАТ 

"УкрсоцБанк"
2%

ПАТ "Альфа-банк"
2%

Іннші банки
15%

Рис. 5. Рівень онлайн-розрахунків картками українських банків, % опитаних
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ку використовують близько 55% користувачів. 
На другому місці знаходиться АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» (12% користувачів), близько 5% 
розрахунків проходяться картами АТ «УкрСиб-
банк». У 2017 році значного розмаху набирають 
оплати картками АТ «ОщадБанк», що становить 
4% користувачів і має значні перспективи в по-
дальшому розвитку. Наступні 24% користувачів 
віддають перевагу онлайн-розрахункам картка-
ми інших банків України.

Порівняємо наші дослідження з офіційними 
рейтингами НБУ. В Україні на 1 січня 2017 року 
працювало 87 банків-членів карткових платіж-
них систем. За таким показником, як кількість 
активних платіжних карток, лідером є «При-
ватБанк», йому належить більше половини 
цього ринку – 54%, тоді як найближчими його 
конкурентами є «Ощадбанк» та «Райффайзен 
Банк Аваль» – 16,7% та 6,6% відповідно, а 
22,7% активних платіжних карток належить 
іншим банкам банківської системи України [9]. 
Такі лідируючі позиції «ПриватБанку» на рин-
ку платіжних карток багато в чому можна по-
яснити добре розвинутою ним інфраструктурою 
їх обслуговування.

Підкреслимо, що попит на використання 
сервісів дистанційного банківського обслугову-
вання збільшується з кожним роком. На нашу 
думку, така тенденція обумовлена цілою низ-
кою причин, серед яких можна виділити збіль-
шення кількості користувачів мережі Інтернет; 
зменшення витрат з боку банків на утримання 
персоналу і часу на обробку запитів користу-
вачів; надання можливості клієнтам скоротити 
свій час на обслуговування в офісі банку.

Висновки. Після фінансової кризи минулих 
років та виведення неплатоспроможних банків 
з ринку відбувається загострена конкуренція, 
банки активно змагаються за довіру кожного 
клієнта. Переможе в цьому змаганні той, хто 
гарантуватиме надійність, різноманітність, про-
стоту сервісів і, звичайно ж, мобільність та тех-
нологічність.

В Україні ринок дистанційного банківського 
обслуговування нині перебуває на другій ста-
дії (освоєння електронних каналів) переходу 
від традиційного банківського обслуговування 
до домінування дистанційного обслуговування 
з чотирьох стадій, виділених експертами.

Більшість українських банків здійснює ком-
біноване дистанційне обслуговування на основі 
використання систем інтернет-банкінгу та мо-
більного банкінгу, які нині є найпопулярніши-
ми системами.

На основі проведеного дослідження було ви-
явлено, що найбільшою довірою українців ко-
ристуються такі банківські послуги, як видача 

та обслуговування пластикових карт, прийом 
і оплата платежів, інтернет-банкінг. Також 
українців найбільше цікавлять такі функції ін-
тернет-банкінгу, як перегляд залишку на їх ра-
хунку, оплата комунальних послуг, послуг мо-
більного зв’язку та мережі Інтернет, отримання 
інформації про всі відкриті рахунки і банків-
ські продукти.

Серед банківської системи на першому міс-
ці був і залишається ПАТ КБ «ПриватБанк», 
який вважається найкращим інтернет-банком 
України. Такі лідируючі позиції багато в чому 
можна пояснити добре розвинутою ним інфра-
структурою їх обслуговування.

Масове переведення банків на дистанційне 
обслуговування буде відбуватися еволюційно. 
Будуть враховані всі чинники, які прямо впли-
вають на банківську систему, бізнес та й на са-
мого клієнта. За подальшого розвитку, якщо 
НБУ дасть змогу дистанційно відкривати ра-
хунки (це практикується в безлічі розвинутих 
країнах), людині взагалі можна ніколи й не від-
відувати власне банк. Це буде першою причи-
ною виникнення банків без відділків, що стане 
значним кроком в розвитку дистанційного бан-
ківського обслуговування.
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АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  
ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ANALYTICAL APPROACHES TO MANAGEMENT  
OF OWN CAPITAL AT THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті надано визначення власного капіталу, наведено 

його структуру. Розглянуто основні функції власного капіталу. 
Проведено аналіз складу, структури та ефективності викорис-
тання власного капіталу в ПрАТ «Одеський коньячний завод». 
Розглянуто застосування факторного аналізу на прикладі оці-
нювання рентабельності власного капіталу. Надано рекомен-
дації щодо забезпечення ефективності управління власним 
капіталом на підприємстві.

Ключові слова: власний капітал, чистий прибуток, чистий 
збиток, фінансові ресурси, рентабельність.

АННОТАЦИЯ
В статье дано определение собственного капитала, при-

ведена его структура. Рассмотрены основные функции соб-
ственного капитала. Проведен анализ состава, структуры 
и эффективности использования собственного капитала 
в ЧАО «Одесский коньячный завод». Рассмотрено примене-
ние факторного анализа на примере оценки рентабельности 
собственного капитала. Даны рекомендации по обеспече-
нию эффективности управления собственным капиталом на 
предприятии.

Ключевые слова: собственный капитал, чистая прибыль, 
чистый убыток, финансовые ресурсы, рентабельность. 

ANNOTATION
The article gives definition of own capital, its structure is given. 

The main functions of equity capital are considered. The analysis 
of the composition, structure and efficiency of the use of equity 
capital at the enterprise Odessa State Cognac Factory. The use of 
factor analysis in the example of the estimation of return on equity 
is considered. The recommendations for ensuring the efficiency of 
management of own capital at the enterprise are given.

Key words: equity, net profit, net loss, financial resources, 
profitability.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Власний капітал є одним 
із найістотніших і найважливіших фінансових 
показників, оскільки виконує функції креди-
тоспроможності, довгострокового фінансуван-
ня, самостійності, фінансування ризику тощо. 
Стан і тенденції власного капіталу характери-
зують ліквідність і фінансову стійкість підпри-
ємства, що потребує ретельного аналізу змін 
у структурі власного капіталу, оцінки прогре-
сивності його руху.

Ефективне управління власним капіталом не-
можливе без ґрунтовного аналізу його формуван-

ня та використання. Для цього науковці розроби-
ли узагальнену систему аналітичних показників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Власний капітал 
як об’єкт управління та аналізу розглядали бага-
то науковців. Так І.О. Бланк [3, с. 57] висвітлює 
теоретичні основи управління капіталом, суть, 
ціль і функції цього управління, основні систе-
ми його забезпечення та методичний інструмен-
тарій; Є.В. Мних, А.Д. Бутко, О.Ю. Большакова, 
Г.О. Кравченко, Г.І. Никонович [9, с. 45] роз-
глядають питання формування і використання 
економічної інформації в оперативному, ретро-
спективному і перспективному аналізі капіталу; 
Л.М. Малярець та Н.М. Пономаренко [10, с. 13] 
побудували модель формування оптимальної 
структури власного капіталу підприємства з ура-
хуванням стадій його життєдіяльності; П.А. Лай-
ко [8, с. 25] запропонував методику визначення 
ціни власного капіталу для оцінки ефективності 
управління ним. Питаннями управління власним 
капіталом займалися провідні зарубіжні вчені: 
Ю. Брігхем [6, с. 167-175], Р. Брейлі, Д. Вахо-
вач, Л. Гапенські, С. Майерс, Дж.К. Ван Хорн 
та ін., а також українські та російські науковці: 
І.Т. Балабанов, Л.Є. Басовський, В.В. Ковальов, 
О.С. Стоянова, Т.В. Теплова та ін.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є узагальнення аналітич-
них підходів до управління власним капіталом 
та визначення ефективності його функціонування 
на підприємстві «Одеський коньячний завод».

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Тлумачення власного капіталу, 
наведене в Національних стандартах бухгал-
терського обліку, поділяють та висвітлюють 
у своїх працях багато вітчизняних науковців. 
У сучасній економічній літературі науковці за-
лежно від об’єкта і предмета дослідження наво-
дять різні трактування власного капіталу, яке 
з розвитком економічної системи постійно допо-
внюється та трансформується. На нашу думку, 
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найбільш поширеним поняттям власного капі-
талу є поняття згідно з НП(С)БО 1 [7], за яким 
власний капітал – це частина в активах, що за-
лишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал є основою для початку і про-
довження господарської діяльності будь-якого 
підприємства, він є одним із найістотніших 
і найважливіших показників. В умовах ринкової 
економіки в Україні процеси, пов’язані з удоско-
наленням системи управління власним капіта-
лом, набувають особливого значення, оскільки 
правильна їх побудова та ефективне здійснення 
є основними шляхами підвищення ефективності 
діяльності будь-якого підприємства [7].

Крім того, поняття «власний капітал» не має 
однозначного визначення, що пояснюється різ-
носпрямованими функціями. На нашу думку, 
серед них можна виокремити основні (табл. 1).

Відповідно до НП(С)БО 1 та Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій [1], власний капітал містить 
сім складників (рис. 1) [2].

Основний елемент власного капіталу – за-
реєстрований капітал, який, власне, викорис-
товується під час характеристики фінансового 
стану підприємства. Також до складу власного 
капіталу входять капітал у дооцінках, додатко-

вий капітал, резервний капітал, неоплачений 
капітал та вилучений капітал.

 

Власний 
капітал 

Зареєстрований 
капітал 

Додатковий 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток(не 

покритий збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Рис. 1. Структура власного капіталу підприємства

Важливим етапом є аналіз ефективності фор-
мування та використання власного капіталу як 
на мікро-, так і мезорівні. 

На методику аналізу власного капіталу під-
приємств та оцінювання одержаних результатів 

Таблиця 1
Функції власного капіталу [3]

Назва функції Тлумачення
Функція заснування 
та введення в дію 
підприємства

Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою для запуску в дію ново-
го суб’єкта господарювання.

Функція відпові-
дальності та гарантії

Як уже було зазначено, статутний капітал є свого роду кредитним забезпеченням 
для кредиторів підприємства. Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чис-
ті активи в активній стороні балансу. Чим більший власний капітал підприємства, 
зокрема статутний капітал, тим більших збитків може зазнати підприємство без 
загрози інтересам кредиторів, отже, тим вищою є його кредитоспроможність.

Захисна функція

Тоді як попередня функція характеризує значення власного капіталу та статутно-
го капіталу для кредиторів, захисна функція показує, яке значення має власний 
капітал для власників. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є 
підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме 
за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства. Якщо в 
результаті збиткової діяльності відбувається перманентне зменшення власного та 
статутного капіталу, то підприємство може опинитися на межі банкрутства.

Функція фінансу-
вання та забезпечен-
ня ліквідності

Внесками у власний капітал разом зі спорудами, обладнанням, цінними паперами 
та іншими матеріальними цінностями можуть бути грошові кошти. Вони можуть 
використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної діяльності під-
приємства, а також для погашення заборгованості по позичках. Це, своєю чергою, 
підвищує ліквідність підприємства, з одного боку, та потенціал довгострокового 
фінансування – з іншого.

База для нараху-
вання дивідендів і 
розподілу майна

Одержаний протягом року прибуток або розподіляється та виплачується власникам 
корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовується на збіль-
шення статутного чи резервного капіталу). Нарахування дивідендів здійснюється 
за встановленою ставкою відповідно до частки акціонера (пайовика) у статутному 
капіталі. 

Функція управління 
та контролю

Згідно із законодавством, власники підприємства можуть брати участь в його управ-
лінні. Найвищим органом АТ чи ТОВ є збори учасників товариства, які признача-
ють керівні органи та ревізійну комісію. Фактичний контроль над підприємством 
здійснює власник контрольного пакета його корпоративних прав. Володіння контр-
ольним пакетом дає можливість проводити власну стратегічну політику розвитку 
підприємства, формувати дивідендну політику.

Рекламна (репрезен-
тативна) функція

Солідний власний капітал підприємства створює підґрунтя для довіри до нього не 
тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників факторів виробництва і спо-
живачів готової продукції. Крім того, підприємству із солідним власним капіталом 
набагато легше залучити кваліфікований персонал.
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впливають такі фактори, як його організацій-
но-правова форма та вид економічної діяльнос-
ті. Перший із них суттєво впливає на структуру 
власного капіталу і законодавче регулювання 
особливостей його формування та використан-
ня. Показники, одержані в результаті аналізу, 
порівнюють із середньогалузевими. 

Методика аналізу власного капіталу вклю-
чає розрахунки коефіцієнтів захисту власного 
капіталу та впливу основних факторів на ефек-
тивність його використання.

Аналіз складу, структури та ефективності ви-
користання власного капіталу нами проведено 
на прикладі ПрАТ «Одеський коньячний завод». 
Ocнoвними видaми дiяльнocтi пiдприємcтвa 
є вирoбництвo винoгрaдниx вин, диcтиляцiя, 
ректифiкaцiя тa змiшyвaння cпиртниx нaпoїв, 
рoздрiбнa тoргiвля нaпoями в cпецiaлiзoвaниx 
мaгaзинax, oптoвa тoргiвля напоями.

Аналіз прибутковості капіталу показав, що 
в 2016 р. за рахунок отримання чистого при-
бутку в сумі 1,1 млн. грн. підприємство продо-
вжує отримувати прибутки в результаті своєї 
діяльності. Бачимо позитивну тенденцію, адже 
в 2015 р. підприємство отримало чистий збиток 
у сумі 11,7 млн. грн. Головна мета формування 
прибутку на підприємстві зводиться до оптимі-
зації або недопущення росту величини витрат 
по всіх видах діяльності. Досліджуване підпри-
ємство за результатами проведеного аналізу на 
кінець року визнано платоспроможним за раху-
нок коефіцієнта загальної ліквідності і проміж-
ної ліквідності, що є позитивним. 

Уявлення про склад і структуру власного ка-
піталу ПрАТ «Одеський коньячний завод» да-
ють дані, що наведені на рис. 2. 

За останні три роки в структурі власного 
капіталу переважає зареєстрований капітал, 
який у 2016 р. збільшився порівняно з 2014 р. 
на 1,3%, його вплив трохи послаблює питома 
вага додаткового капіталу, що займає у 2016 р. 
41,2%, що на 0,8% більше, ніж у 2014 р. Ре-
зервний капітал залишається незмінним протя-
гом 2014-2015 рр. і займає 0,3%, а нерозподі-
лений збиток стрімко зріс у 2015 р. порівняно 
з 2014 р. – на 8,4%, проте в 2016 р. зменшився 
на 0,1% та становив – 11,7%. Аналіз складу, 

структури та динаміки власного капіталу пока-
зав, що в 2016 р. порівняно з 2014 р. власний 
капітал зменшився на 2%.
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Рис. 2. Склад і структура власного капіталу  
на підприємстві «ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» за 2014-2016 рр.

Особливу роль в управлінні власним капіта-
лом відіграє факторний аналіз, який забезпечує 
кількісну оцінку впливу чинників на результа-
тивний показник. Факторний аналіз дає змогу 
змінювати та формувати параметри управління 

Таблиця 2
Факторний аналіз зміни рентабельності (збитковості) власного капіталу  

на підприємстві «ПрАТ «Одеський коньячний завод»

Показники

Роки Відхилення (+,–)

2015 р. 2016 р. Всього 
(+,–)

У тому числі за рахунок впливу
Рівня збитко-
вості продажу

Коефіцієнта обо-
ротності власного

1. Чистий збиток, тис. грн. -32558 -11768  +20790
2. Середньорічна вартість власного капі-
талу, тис. грн. 144 339 141 456  -2883

3. Чистий дохід, тис. грн.  257047 443408 +186361
4. Збитковість власного капіталу, % -22,56 -8,32  -14,24
5. Збитковість продажу, % -12,67 -2,65 -10,01 -17,83
6. Коефіцієнт оборотності власного капі-
талу 1,78 3,13 +1,35 +3,59
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власним капіталом відповідним підбиранням 
та коригуванням чинників, які їх зумовлю-
ють [9, с. 15]. Вплив окремих складників на 
результативний показник можна визначити 
за допомогою факторного аналізу. Розглянемо 
застосування факторного аналізу на прикладі 
оцінювання рентабельності власного капіталу 
(табл. 2), де рентабельність власного капіталу 
розраховується за формулою:

Рвк = П / Д,                    (1)

де Рвк – рівень рентабельності власного ка-
піталу; П – чистий прибуток; Д – власний ка-
пітал.

Також один із варіантів моделей був запро-
понований фахівцями фірми «Дюпона», які за-
стосували метод факторного аналізу до показ-
ників рентабельності. Модель «Дюпона» має 
такий вигляд:

ROE = ROS*AT* (1+D/E),          (2)

де ROE – рентабельність власного капіталу; 
ROS – рентабельність продажів; АТ – коефіці-
єнт оборотності активів, D/E – коефіцієнт фі-
нансового леверіджу.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
характеризує ефективність управління влас-
ним капіталом підприємства, який визначає, 
скільки разів кожна вкладена одиниця коштів 
приймає участь у виробничому процесі, та пері-
од обертання одного циклу. Розраховується за 
формулою: 

Квк = ЧВ / Д,                   (3)

де Квк – коефіцієнт оборотності власного ка-
піталу; ЧВ – чистий дохід; Д – власний капітал.

Рентабельність продажів є одним із найваж-
ливіших показників ефективності діяльнос-
ті підприємства. Цей коефіцієнт показує, яку 
суму операційного прибутку одержує підпри-
ємство з кожної гривні проданої продукції, ін-
шими словами, скільки залишається в підпри-
ємства після покриття собівартості продукції, 
і розраховується як відношення чистого при-
бутку до чистого доходу.

Факторний аналіз зміни збитковості власного 
капіталу в табл. 2 показав, що у звітному році 
порівняно з попереднім збитковість власного ка-
піталу зменшилася на 14,24 п. п. проте у звіт-
ному році також приймає від’ємне значення. Це 
відбулося за рахунок зниження збитковості про-
дажу на 10,01 п. п., а також збільшення коефі-
цієнту оборотності капіталу на 1,35 п. п.

У минулому році з кожної гривні реалізова-
ної продукції управлінський персонал підпри-
ємства отримував 12,67 коп. чистого збитку, а 
у звітному році – 2,65 коп.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
збільшився на 1,35 і у звітному році становив 
3,12. Це зменшило збитковість власного капі-
талу на 3,59.

Аналіз показав, що збитковість власного ка-
піталу на підприємстві зменшилася, що є по-
зитивним моментом. Підприємству рекомендо-

вано збільшувати оборотність свого капіталу, 
адже це прямо впливає на ефективність його 
використання; збільшувати обсяг продаж; про-
аналізувати шляхи використання зареєстрова-
ного капіталу та збільшувати його. Також зна-
йти шляхи збільшення додаткового капіталу 
для підвищення захисту та зниження ризику 
власного капіталу.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Вико-
ристання факторної моделі аналізу складників 
власного капіталу забезпечить комплексний 
підхід до аналізу фінансової стійкості підпри-
ємства, дасть змогу визначити вплив окремих 
складників власного капіталу на загальний фі-
нансовий стан, сприятиме вдосконаленню систе-
ми управління. Для забезпечення ефективності 
управління власним капіталом на підприємстві 
рекомендовано розробляти спеціальні фінансові 
заходи, які дають можливість виявляти най-
більш вузькі міста управління власним капіта-
лом. Політика формування власних фінансових 
ресурсів є частиною загальної фінансової стра-
тегії підприємства, що полягає в забезпеченні 
необхідного рівня самофінансування його ви-
робничого розвитку.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто організаційно-методичні основи ве-

дення обліку витрат на виробництво продукції, калькулюван-
ня собівартості продукції. Групування витрат за економічними 
елементами здійснюється в усіх галузях народного господар-
ства. Це дає можливість встановити потребу в оборотних 
та необоротних активах, показує, скільки яких активів витра-
чено, незалежно від того, де вони вироблені, на які цілі вико-
ристані, а також характеризує структуру витрат для перевірки 
стану обліку витрат.

Ключові слова: підприємство, облік витрат, контроль, про-
дукція, елементи, фактори.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены организационно-методические ос-

новы ведения учета затрат на производство продукции, каль-
куляция себестоимости продукции. Группировка затрат по 
экономическим элементам осуществляется во всех отраслях 
народного хозяйства. Это дает возможность установить по-
требность в оборотных и необоротных активах, показывает, 
сколько каких активов израсходовано, независимо от того, 
где они произведены, на какие цели использованы, а также 
характеризует структуру расходов для проверки состояния 
учета затрат.

Ключевые слова: предприятие, учет расходов, контроль, 
продукция, элементы, факторы.

ANNOTATION
The article considers the organizational-methodical bases of 

management of cost accounting for production, calculation of pro-
duction costs. Grouping costs by economic elements is carried out 
in all sectors of the economy. This gives the opportunity to deter-
mine the current and non-current assets, shows how many and 
which assets spent, regardless of where they are produced, for 
what purpose used, and describes the structure of costs, inspec-
tion of cost accounting.

Key words: enterprise, cost accounting, control, products, el-
ements, factors.

Постановка проблеми. Витрати виробництва 
є важливою не тільки економічною, але й облі-
ково-аналітичною категорією, яка істотно впли-
ває на обсяги та динаміку прибутку. Тому здій-
снення дієвого контролю витрат виробництва 
з метою постійного зниження їх величини стає 
однією із важливих задач системи управління 
виробництвом на підприємстві, зокрема у фер-
мерських господарствах. Створення системи гос-
подарювання зумовлює необхідність розвитку 
однієї з основних ділянок обліково-аналітичного 
процесу – обліку витрат виробництва і контролю 
за цими вкрай важливими процесами.

Пошук шляхів зниження витрат виробни-
цтва в сучасних умовах слід розглядати як 
фактор підвищення прибутковості й ефектив-
ності роботи підприємств, забезпечення їх ста-
більності в ринковому середовищі, розширення 
можливостей внутрівиробничої реструктури-
зації відповідно до змін кон’юнктури ринків 
збуту продукції. Величина витрат у багатьох 
випадках визначається як головний критерій 
у виборі варіантів розвитку підприємств. Загро-
за зменшення прибутку і банкрутства підпри-
ємств в умовах конкурентної боротьби вимагає 
переглянути принципи управління собівартістю 
з метою скорочення часу виробничого процесу, 
покращення якості продукції і зниження неви-
робничих витрат.

Облік і контроль витрат на виробництво про-
дукції є однією з найважливіших ділянок бух-
галтерської роботи, оскільки на цьому етапі фор-
мується основна частина доходів та грошових 
надходжень підприємства. Сказане вище обумов-
лює актуальність вибраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань обліку і контролю витрат на 
виробництво продукції присвячені роботи бага-
тьох вчених. Ця тема досліджувалася багать-
ма провідними науковцями з бухгалтерського 
обліку та контролю, зокрема Ф.Ф. Бутинцем, 
Н.С. Андрющенко, А.К. Бутком, І.М. Багатою, 
В.Г. Козаком, А.А. Костяковою, Н.М. Малю-
гою, Л.К. Суком, Г.В. Власюком, О.Н. Волко-
вою, М.Ф. Огійчуком, В.В. Бабічем, Н.М. Свєт-
ловою, Т.Г. Мареничем, О.В. Чернецькою, 
В.М. Яценком, В.В. Зотовим. Численні дослі-
дження цього питання свідчать про актуаль-
ність проблеми в даний час. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте низка питань досі за-
лишається недостатньо вивченою, що зумовлює 
актуальність дослідження. Отже, питання облі-
ку та контролю витрат на виробництво продук-
ції є досить актуальним зараз в Україні, воно 
має велике значення для становлення і нор-
мального функціонування економіки.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета дослідження полягає в обґрун- Б
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туванні теоретичних, методичних та організа-
ційних засад щодо організації обліку, контролю 
витрат та виходу продукції на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній економічній літературі поняття ме-
тоду обліку витрат частіше за все розглядається 
в нерозривному взаємозв’язку зі способами об-
числення.

Організація виробничого обліку передбачає 
певне об’єднання витрат підприємства. Загалом 
виробничі витрати необхідно, по-перше, акуму-
лювати за місцями їх виникнення, по-друге, від-
носити на конкретну продукцію. Це досягається 
на рівні аналітичного обліку. При цьому приво-
дяться різні визначення об’єкта обліку витрат:

– вид діяльності, продукт, виробничий під-
розділ, задачі, поставлені бухгалтером, до яких 
відносять витрати підприємства;

– ознака, відповідно до якої здійснюється 
групування виробничих витрат для мети управ-
ління;

– початкова одиниця, в розрізі якої ведеть-
ся аналітичний облік витрат виробництва;

– предмет або сегмент діяльності, що вима-
гає окремого вимірювання пов’язаних з ним ви-
трат [1, с. 315].

Таким чином, під методом обліку витрат на 
виробництво слід розуміти сукупність засобів 
побудови аналітичних позицій (аналітичних ра-
хунків) з формування витрат з метою обґрунто-
ваної калькуляції собівартості продукції (робіт, 
послуг) і управління ними. Під час калькулю-
вання собівартості продукції важливу роль віді-
грає класифікація витрат за елементами і стат-
тями калькуляції.

Групування витрат за економічними елемен-
тами здійснюється в усіх галузях народного 
господарства. Це дає можливість встановити 
потребу в оборотних та необоротних активах, 
показує, скільки яких активів витрачено, неза-
лежно від того, де вони вироблені, на які цілі 
використані, а також характеризує структуру 
витрат [3, с. 27-31].

Біологічний актив або сільськогосподарська 
продукція визнається активом, якщо існує 
ймовірність отримання підприємством у май-
бутньому економічних вигод, пов’язаних з їх 
використанням, а їх вартість може бути досто-
вірно визначена. Об’єктом бухгалтерського об-
ліку є окремий вид біологічних активів або їх 
група, тобто свині.

Придбаний (одержаний) біологічний актив 
зараховується на баланс підприємства за пер-
вісною вартістю, яка визначається відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського облі-
ку 7 «Основні засоби» або Положення (стандар-
ту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1, с. 315].

Визначення справедливої вартості біологіч-
них активів і сільськогосподарської продукції 
ґрунтується на цінах активного ринку.

За наявності кількох активних ринків біоло-
гічних активів і сільськогосподарської продук-
ції їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, 

на якому підприємство передбачає продавати 
біологічні активи та/або сільськогосподарську 
продукцію.

Оцінка сільськогосподарської продукції за 
договірними цінами допускається лише за об-
тяжливими контрактами.

Витрати, пов’язані з біологічними перетво-
реннями свиней, визнаються витратами осно-
вної діяльності. Облік витрат ведеться за окре-
мими об’єктами обліку витрат (окремі види 
біологічних активів або їх група) відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського облі-
ку 16 «Витрати».

До складу витрат, пов’язаних з біологічними 
перетвореннями, належать:

– прямі матеріальні витрати;
– прямі витрати на оплату праці;
– інші прямі витрати;
– загальновиробничі витрати.
Прямі матеріальні витрати, прямі витрати 

на оплату праці та інші прямі витрати протя-
гом звітного (календарного) року відображають-
ся за статтями калькулювання, перелік і склад 
яких установлюється підприємством.

Нині на фоні всесвітньої економічної кризи 
спостерігається загальне зниження виробни-
цтва. Сільськогосподарські товаровиробники 
залишились без державної підтримки і мають 
розраховувати тільки на себе, а тому стабільне 
функціонування підприємства значною мірою 
залежить від правильної організації обліку, 
що дає змогу виявити резерви для підвищення 
ефективності виробництва і зменшення собівар-
тості продукції. Але все одно загальна ситуація 
в агропромисловому комплексі України зали-
шається неблагополучною.

Перехід на ринкові відносини господарюван-
ня передбачав комплекс заходів, спрямованих 
на підвищення рентабельності всіх галузей еко-
номіки, раціональне й економне використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 
У зв’язку з цим стала визначальною роль вар-
тісних важелів впливу на ефективність вироб-
ництва, обліку і контролю за формуванням со-
бівартості продукції [3, с. 27-31].

Собівартість як комплексний показник по-
винна максимально синтезувати і у вартісній 
формі відображати технологічні й організацій-
но-економічні умови виробництва відповідно 
до інтенсивного рівня розвитку господарства. 
Тільки тоді показник собівартості може бути 
успішно використаний для поліпшення управ-
ління виробництвом, оцінки економічної ефек-
тивності основних і оборотних активів, вибору 
оптимальних варіантів технології виробництва 
і організації його управління, удосконалення 
міжгосподарських і міжгалузевих зав’язків. 
З урахуванням цих вимог актуальності набуває 
належна організація обліку витрат і калькуля-
ції собівартості продукції. Як показує аналіз, 
помилки і неточності під час визначення собі-
вартості продукції виступають чинниками, які 
негативно впливають на ухвалення управлін-
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ських рішень та не відповідають меті підпри-
ємства і вимогам ринку.

Під час групування витрат під об’єктом об-
ліку витрат слід розуміти продукцію, роботи, 
послуги або вид діяльності підприємства, які 
потребують визначення пов’язаних з їх вироб-
ництвом (виконанням) витрат.

Непрямі витрати – це витрати, що не мо-
жуть бути віднесені безпосередньо до певного 
об’єкта витрат економічно можливим шляхом. 
Такі витрати відносяться до вирощування бага-
тьох культур, кількох груп тварин, виконання 
різних робіт. Для включення до собівартості ці 
витрати необхідно попередньо розподілити між 
об’єктами обліку. Тому на практиці їх часто 
називають тими, що розподіляються, а згідно 
з П(С)БО 16 «Витрати» – загальновиробничими 
витратами [2, с. 264].

Прямі виробничі витрати обліковуються без-
посередньо на рахунку 23 «Виробництво».

Непрямі витрати обліковуються на рахун-
ку 91 «Загальновиробничі витрати». В кін-
ці звітного періоду рахунок 91 закривається 
шляхом списання розподілених між видами 
продукції загальновиробничих витрат в дебет 
рахунку 23 «Виробництво». Таким чином, під-
приємство обліковує вироблену продукцію за 
скороченою (неповною) собівартістю.

Основною метою обліку витрат на виробни-
цтво є своєчасне, повне, вірогідне відображення 
фактичного розміру і складу витрат, контроль 
за використанням всіх видів виробничих ресур-
сів, а також обсягу виробленої продукції (нада-
них робіт чи послуг) в натуральних та грошових 
вимірниках. З формулювання мети можна ви-
значити основні завдання обліку виробництва:

– визначення складу та розмежування ви-
робничих витрат за їх економічним змістом, 
місцем прикладення (центрами відповідаль-
ності), елементами, статтями обліку, суміжни-
ми періодами та іншими ознаками, передбаче-
ними відповідними стандартами фінансового 
та управлінського обліку;

– своєчасне та повне відображення виготовле-
ної продукції, наданих робіт чи послуг за їх кіль-
кістю та якістю в розрізі окремих об’єктів обліку, 
центрів відповідальності та суміжних періодів;

– встановлення фактичного рівня собівар-
тості одиниці продукції (робіт, послуг) відпо-
відно до затверджених положень та порівняння 
його з нормативним, розрахунковим (прогноз-
ним, кошторисним) рівнями та рівнем ринко-
вих цін;

– формування відповідної інформації про 
обсяг витрат та виготовленої продукції (робіт, 
послуг) в передбаченій системі документів, об-
лікових реєстрів та звітності [4, с. 464].

Щоб виконати ці завдання, обліковим пра-
цівникам необхідно чітко знати Положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку та загально-
прийняту класифікацію витрат.

Отже, під час калькулювання собівартості про-
дукції важливу роль відіграє класифікація витрат 

за елементами (економічним змістом) і статтями 
калькуляції (характером виникнення і призна-
ченням). Елементи витрат за економічним зміс-
том є однорідними. Витрати, які утворюють еле-
мент собівартості, включають витрати незалежно 
від специфіки виробництва продукції.

Групування витрат за економічними елемен-
тами здійснюється в усіх галузях народного гос-
подарства. Це дає можливість встановити потре-
бу в оборотних та необоротних активах, показує, 
скільки яких активів втрачено, незалежно від 
того, де вони вироблені, на які цілі використані, 
а також характеризує структуру витрат.

Перелік і склад статей калькуляції вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
встановлюються підприємством самостійно і за-
лежить як від питомої ваги їх видів або груп ви-
трат, так і від ступеня економічної однорідності 
витрат, які об’єднані в статті, специфіки підга-
лузі, організації виробництва, різноманітності 
технологічних процесів, можливості прямого 
або обґрунтованого непрямого віднесення витрат 
на собівартість готової продукції (робіт, послуг).

Класифікація за статтями застосовується 
в обліку під час формування і визначення фак-
тичної (звітної) собівартості, а також дає мож-
ливість здійснювати контроль цільового ви-
трачення коштів та виявити резерви зниження 
собівартості продукції.

Так, під час визначення фінансового резуль-
тату порівнюють доходи з витратами звітного 
періоду. Для цього необхідно виділити витрати, 
які відносяться до звітного періоду. Так, витра-
ти поділяють на вичерпані та невичерпані.

Вичерпані витрати – це спожита частка всіх 
витрат підприємства. Такими витратами слід 
вважати собівартість реалізованої продукції, 
включаючи амортизаційні витрати.

Невичерпані витрати – це такі витрати, що 
позначають розмір витрачених коштів, які при-
несуть користь у майбутньому. Витраченими 
коштами слід вважати вартість придбаних ви-
робничих запасів, основних засобів, інших нео-
боротних активів та факторів виробництва ще 
не спожитих у звітному періоді [5, с. 336].

Переважна кількість дослідників цього пи-
тання переконливо доводить те, що виграти на 
продукцію – це витрати, пов’язані з виробни-
цтвом або придбанням товарів для реалізації. 
У виробничій сфері до таких витрат належать 
усі витрати, пов’язані з виробничим споживан-
ням факторів виробництва.

Витрати періоду – це витрати, що не вклю-
чаються до собівартості запасів і розглядають-
ся як витрати того періоду, в якому вони були 
здійснені (адміністративні, витрати на збут, 
інші операційні та надзвичайні витрати) [2].

Вичерпані витрати на продукцію відобража-
ються у звіті про фінансові результати саме як 
собівартість реалізованої продукції, що визна-
чається з урахуванням зміни залишків запа-
сів. Дійсні виграти – це витрачання конкрет-
них ресурсів (грошей чи інших активів). Такі 
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витрати знаходять своє реальне відображення 
в реєстрах бухгалтерського обліку за ступенем 
їх здійснення.

Облік і контроль постійних витрат здійсню-
ється шляхом порівняння та доведення бю-
джетної суми витрат до фактичної по кожному 
центру відповідальності. Доцільно при цьому 
зіставляти дані щодо певного виду витрат зага-
лом по підрозділу, а не суми, віднесеної на пев-
ні види продукції, тобто економію (перевитра-
ти) постійних витрат підрозділу (бригади) слід 
обчислювати на підставі бюджету та фактичних 
даних, по витратах на утримання техніки, яку 
обслуговує бригада, – на підставі бюджету бри-
гади та аналітичних даних рахунку 91 або окре-
мого аналітичного рахунку, що відкривається 
у складі рахунку 23.

Тобто така побудова обліку витрат дає мож-
ливість:

1) здійснювати оперативний контроль за 
витратами протягом технологічного процесу 
та виявляти непередбачені відхилення, а також 
приймати дієві оперативні рішення;

2) в кінці року на основі поточних даних 
оперативного контролю здійснювати коригу-
вання бюджетних даних до фактичних для 
підведення підсумків роботи працівників ви-
робничих підрозділів щодо виконання госпроз-
рахункових завдань;

3) на підставі фактичних даних обліку 
та контролю витрат здійснювати процес каль-
кулювання і складання звітності підрозділу 
та підприємства загалом.

Висновки. Отже, для перевірки стану облі-
ку витрат з метою контролю за недопущенням 
перевитрат на виробництво продукції необхідно 
розробити алгоритм контролю за розглянути-
ми вище етапами для прийняття оптимальних 
управлінських рішень, що визначає напрям по-
дальших досліджень.
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АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО ЛЕВЕРИДЖУ

ANALYSIS OF PROFITABILITY AND STRUCTURE  
OF PRODUCTIVE LEVERAGE

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано сутність поняття «операційний леве-

ридж». Розглянуто необхідність включення операційного 
важеля під час обґрунтування ефективності діяльності під-
приємства. Зазначено зв’язок між левериджем і ризиком під-
приємства. Також визначено основні переваги від використан-
ня цього механізму для підприємства.

Ключові слова: виробничий леверидж, виробничий (опе-
раційний) важіль, прибуток, управління прибутком, постійні ви-
трати, змінні витрати, маржинальний дохід, ефективність під-
приємства.

АННОТАЦИЯ
В статье выяснена сущность понятия «операционный ле-

веридж». Рассмотрена необходимость включения операцион-
ного рычага при обосновании эффективности деятельности 
предприятия. Указана связь между левериджем и риском 
предприятия. Также определены основные преимущества от 
использования этого механизма для предприятия.

Ключевые слова: производственный леверидж, произ-
водственный (операционный) рычаг, прибыль, управление 
прибылью, постоянные затраты, переменные затраты, маржи-
нальный доход, эффективность предприятия.

ANNOTATION
The article reveals the essence of the notion of «operating lev-

erage». Discusses the inclusion of operating leverage in the jus-
tification effectiveness of the enterprise. Indicates the relationship 
between leverage and risk of the enterprise. Also identified key 
benefits from using this mechanism for the enterprise.

Key words: production leverage, production (operational) 
arm, profit, profit management, fixed costs, variable costs, margin-
al income, enterprise efficiency.

Постановка проблеми. Діяльність підприєм-
ства з моменту його створення постійно супро-
воджується ризиком. При цьому ризик виникає 
на основі факторів виробничого та фінансово-
го характеру. Ці чинники формують витрати 
підприємства, відповідно, операційної та фі-
нансової діяльності. Величиною і структурою 
витрат виробничого та фінансового характеру 
можна управляти. Це управління відбувається 
в умовах свободи вибору джерел фінансування 
і формування витрат виробничого характеру. 
В результаті використання різних джерел фі-
нансування складається певне співвідношення 
між власним і позиковим капіталом. У зв’язку 
з тим, що використання позикового капіталу 
є платним для підприємств і викликає збіль-
шення фінансових витрат суб’єкта господарю-
вання, виникає необхідність виміру впливу цих 
витрат на кінцевий результат діяльності під-
приємства. Для кожного підприємства велике 
значення має дотримання правила, за якого як 
власний, так і позиковий капітал повинен за-

безпечувати віддачу у вигляді прибутку. Якщо 
підприємство у процесі господарської діяльнос-
ті використовує як власні, так і позикові ко-
шти, то прибутковість власного капіталу може 
бути підвищена за рахунок залучення банків-
ських кредитів. Виробничі витрати залежно 
від обсягу виробництва поділяються на умов-
но-постійні та умовно-змінні. Їх співвідношен-
ня впливає на фінансовий результат діяльності 
підприємства. Грамотне управління цим спів-
відношенням дає змогу підприємству позитив-
но впливати на суму прибутку. Взаємозв’язок 
між прибутком і вартісною оцінкою витрат, як 
виробничих, так і фінансових, понесених для 
одержання цього прибутку, характеризується 
за допомогою показника левериджу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням виробничого левериджу присвячені 
праці таких вітчизняних та зарубіжних науков-
ців, як, зокрема, Л.А. Бернстайн, Є. Брігхем, 
Б. Колаcс, Ж. Перар, Дж.Г. Сігел, Е. Хелферт, 
Дж.К. Ван Хорн, Дж.К. Шим, С.С. Аптекар, 
І.А. Бланк, М.Г. Гузь, В.В. Ковальов, К.Ф. Ко-
вальчук, Ю.Г. Лисенко, К.Г. Макаров, В.Л. Пе-
тренко, Є.С. Стоянова, М.Г. Чумаченко.

Б. Шугарс визначає концепцію левериджу 
так: це все, що пов’язане з досягненням більшо-
го результату за докладання менших зусиль [1]. 
А леверидж – це своєрідний ключ до успіху в біз-
несі, який дає змогу зробити роботу лише один 
раз, а потім отримувати за неї плату постійно.

В.В. Ковальов категорію «леверидж» у фі-
нансовому менеджменті характеризує як про-
цес управління активами, що спрямований на 
зростання прибутку [2, с. 303].

О.М. Станіславчик вважає, що рівень опера-
ційного левериджу показує ступінь чутливості 
прибутку до змін обсягу реалізації: якщо на 
підприємстві високий рівень виробничого леве-
риджу, то незначні зусилля щодо нарощування 
обсягів реалізації/виробництва можуть привес-
ти до зростання прибутку [3, с. 55].

Дж.К. Ван Хорн наголошує на тому, що 
операційний леверидж є лише компонентом 
сукупного підприємницького ризику компанії. 
Основними факторами, що підвищують підпри-
ємницький ризик, є непостійність та невизна-
ченість обсягу продажу та витрат виробництва. 
Операційний леверидж збільшує вплив цих 
факторів на варіацію прибутку, проте він не 
є джерелом змін, тому його не варто розглядати Б
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як показник підприємницького ризику компа-
нії [4, с. 381].

Є.С. Стоянова розкриває сутність левериджу 
як одного з ключових елементів операційного 
аналізу «Витрати – Обсяг – Прибуток» («Cost – 
Volume – Profit», CVP). На її думку, дія опе-
раційного левериджу виявляється в тому, що 
будь-яка зміна від реалізації продукції завжди 
породжує більш сильну зміну прибутку, від-
повідно, сила дії операційного важеля показує 
міру чутливості валового прибутку до змін фі-
зичного обсягу реалізації продукції [5, с. 182].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є визначення поняття 
та аналіз виробничого левериджу як системи 
управління прибутком.

Виклад основного матеріалу дослідження. Го-
ловними цілями підприємницької діяльності ви-
ступають максимізація прибутку та мінімізація 
витрат. В умовах постійного збільшення конку-
ренції на вітчизняному ринку, а також кризо-
вих явищ в країні процес управління прибутком 
та пошук способів його максимізації є досить ак-
туальними. Одним із механізмів мінімізації ви-
трат, управління прибутком та пошуку можли-
востей його збільшення є виробничий леверидж.

Виробничий (операційний) леверидж – по-
казник, що характеризує можливість впливати 
на валовий прибуток шляхом зміни структури 
собівартості та обсягу випуску даного виду про-
дукції. Дія операційного важеля виявляється 
в тому, що будь-яка зміна виручки від продажу 
продукції завжди породжує значну зміну при-
бутку. Цей ефект обумовлений різним ступенем 
впливу динаміки постійних і змінних витрат на 
формування фінансових результатів за зміни 
обсягу виробництва. Чим вище рівень постій-
них витрат порівняно зі змінними, тим більше 
сила впливу операційного важеля [6, с. 190].

Операційний леверидж показує, на скільки 
відсотків змінюється прибуток за зміни обсягу 
реалізації (в натуральному або грошовому вира-
женні) на один відсоток. Враховуючи наведене 
визначення, можна записати таку формулу опе-
раційного левериджу (L0):

                       (1)

де MC – маржинальний дохід;
Pr – прибуток.
Іншими словами, операційний важіль зале-

жить від маржинального доходу і прибутку, за-
безпечуваних реалізацією даного виду продук-
ції. Для розрахунку усередненого операційного 
левериджу, який характеризує відносну дина-
міку прибутку в результаті зміни обсягу реалі-
зації на один відсоток по всьому підприємству, 
співвідносять загальний маржинальний дохід 
з сумарним прибутком [7, с. 375].

Отже, чим вище операційний важіль у виро-
бленого товару, тим швидше підприємство має 
можливість збільшувати прибуток за умови, що 
дана продукція знаходиться в зоні беззбитко-
вості. Однак слід пам’ятати, що у разі знижен-

ня продажів високий операційний леверидж 
продукції сприятиме більш швидкій втраті 
прибутку порівняно з товаром, що характери-
зується меншим операційним важелем.

Розширену формулу виробничого левериджу 
можна представити так:

              (2)

де C0 – постійні витрати;
K – коефіцієнт маржинального доходу (част-

ка MC у виручці від реалізації);
d – питома вага прибутку у реалізованій про-

дукції.
Аналіз співвідношень показників, зазначе-

них у формулі, показує, що величина опера-
ційного левериджу L0 за інших рівних умов за-
лежить від трьох чинників, а саме прямо від 
величини коефіцієнта маржинального доходу 
K і обернено від розміру випуску продукції X 
і частки прибутку в обсязі продажів d. А вели-
чина К, як відомо, значною мірою визначається 
співвідношенням постійних і змінних витрат.

Позитивний вплив операційного левериджу 
на результати господарської діяльності підпри-
ємства починає виявлятися лише після того, 
як подолана точка беззбитковості даного виду 
продукції. Це пов’язано з тим, що підприємство 
зобов’язано відшкодовувати свої постійні ви-
трати незалежно від конкретного обсягу прода-
жів, тому що чим вище сума постійних витрат, 
тим пізніше за інших рівних умов воно досяг-
не точки беззбитковості своєї діяльності. Поки 
підприємство не забезпечило беззбитковість 
своєї діяльності, високий рівень постійних ви-
трат буде додатковим «вантажем» на шляху до 
досягнення точки беззбитковості.

За ступенем подальшого збільшення обсягу 
продажів і віддалення від точки беззбитковості 
ефект операційного важеля починає знижува-
тися. Кожен наступний відсоток приросту об-
сягу продажів призводить до зниження темпу 
приросту суми прибутку. Цей феномен відомий 
в економічній теорії як явище спадної граничної 
ефективності ресурсів. Як зазначалося вище, ме-
ханізм операційного левериджу має і зворотну 
спрямованість: за будь-якого зниження обсягу 
продажів в іще більшому ступені буде зменшу-
ватися розмір прибутку підприємства [8].

Розуміння механізму виявлення операційного 
важеля дає змогу цілеспрямовано керувати спів-
відношенням постійних і змінних витрат з метою 
підвищення ефективності виробничо-господар-
ської діяльності за різних тенденцій кон’юнктури 
ринку та стадії життєвого циклу підприємства.

Між величиною операційного важеля і при-
бутком підприємства також існує зворотна за-
лежність. Чим вище прибуток підприємства, 
тим нижче ефект операційного левериджу, і на-
впаки. Це дає змогу зробити висновок про те, що 
операційний важіль є інструментом, що зрівнює 
співвідношення ступеня прибутковості та рівня 
ризику в процесі здійснення виробничої діяль-
ності. Тому величину LQ в умовах беззбитковості 
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часто використовують для характеристики рівня 
підприємницького ризику, пов’язаного з випус-
ком виробу даного виду (виробничо-комерційної 
діяльності всього підприємства) [9, с. 215].

Наприклад, в зоні беззбитковості як оцінку 
ризикованості (R) виробництва і реалізації дано-
го виду продукції (виробничої діяльності всього 
підприємства) можна застосовувати такий вираз:

                    (3)

Очевидно, що величина R змінюється від 0 до 
1 й інтерпретується природним чином: знижен-
ня прибутку до нуля приводить до збільшення 
ризикованості випуску виробу (функціонування 
підприємства) до одиниці, і навпаки.

Методику розрахунків показників прибут-
ковості та ефекту виробничого левериджу нами 
розглянуто на прикладі торговельного підпри-
ємства ТОВ «ТАВРІЯ-В».

Аналіз взаємозв’язку структури витрат 
та прибутковості підприємства у табл. 1 пока-
зав, що за досліджуваний період, незважаючи 
на збільшення змінних витрат в абсолютно-
му значенні, існує позитивна тенденція до їх 
зменшення у структурі: якщо у 2013 році вони 
складали 82,41%, то у 2015 році – вже 81,6%. 
Що стосується постійних витрат, то їх рух та-
кож має схожу тенденцію. За збільшення да-
ного показника в абсолютному значенні частка 
його у структурі чистого доходу зменшується 
з 26,1% у 2013 році до 18,3% у 2015 році.

Дана позитивна тенденція привела до досяг-
нення прибутку від реалізації. Якщо у 2013 році 
досліджуване підприємство отримувало збиток, 
то вже у 2014 році ситуація значно покращилася, 
а підприємству вдалося отримати прибуток, дана 
позитивна тенденція продовжилась і у 2015 році, 
коли прибуток склав 1 427 млн. грн.

Також варто відзначити позитивні зрушен-
ня у показника маржинального доходу, адже 
він за аналізований період збільшився і у аб-
солютному, і у відносному значеннях. Якщо 
у 2013 році доля його складала 17,5%, то 
у 2015 році – вже 18,4%. Негативним фактором 
є те, що у 2013 році через надто високі постійні 
витрати порівняно з розміром чистого доходу 

підприємство навіть не досягло своєї точки без-
збитковості, яка мала складати 1 406 888 млн. 
грн., після переборення якої підприємство мало 
б отримувати прибуток. Але у 2015 році під-
приємству нарешті вдалося за реалізації 99,5% 
своєї продукції повністю покрити свої витрати, 
а 0,52% реалізованої продукції у цьому періоді 
приносило підприємству прибуток.

Усе вищесказане привело до збільшення показ-
ника виробничого левериджу. Найвищого свого 
значення цей показник досяг у 2013 році, коли 
склав 0,31%, що говорить про досить сильну за-
лежність між обсягом чистого доходу підприємства 
та прибутком, а отже, про високий виробничий 
ризик. Як ми знаємо, чим більший виробничий 
леверидж, тим більший ризик в умовах неспри-
ятливої ринкової ситуації несе підприємство. 
Тобто навіть якщо обсяг реалізації збільшиться, 
підприємство отримуватиме збиток. Отже, доки 
підприємство не забезпечить беззбитковість своєї 
діяльності, високий рівень постійних витрат лише 
стоятиме на шляху до переборення точки беззбит-
ковості. У 2015 році ситуація змінюється: завдяки 
зниженню частки постійних витрат у структурі 
чистого доходу виробничий леверидж за цей пе-
ріод знизився до 0,22%, що є позитивною тенден-
цією, адже залежність вже не є такою сильною, 
відповідно, виробничий ризик є меншим. Опера-
ційний леверидж показує, що за зміни обсягу реа-
лізації (в натуральному або грошовому вираженні) 
на один відсоток прибуток підприємства зміниться 
на 191,5%. А оскільки ми знаємо, що в зазначено-
му періоді підприємство подолало точку беззбит-
ковості і вже почало нарощувати прибуток, вплив 
операційного левериджу буде позитивним, а кож-
не збільшення обсягу реалізації приноситиме під-
приємству прибуток.

На підприємстві для зниження ступеня ви-
робничого ризику необхідно дотримуватися 
зниження темпів зростання постійних витрат 
в чистому доході, а змінними витратами слід 
управляти за рахунок зниження рівня оплато-
ємності, амортизаціоємності і ємності інших 
операційних витрат. Для подальшого зростання 
чистого доходу підприємству необхідно підви-
щувати ступінь ділової активності підприєм-

Таблиця 1
Аналіз показників прибутковості та ефекту виробничого левериджу

Показники

2013 рік 2014 рік 2015 рік

тис. грн.
% до 

чистого 
доходу

тис. грн.
% до 

чистого 
доходу

тис. грн.
% до 

чистого 
доходу

1. Чистий дохід 947 908 100 1 372 646 100 1 483 119 100
2. Змінні витрати 781 228 82,41 1 146 222 83,5 1 209 882 81,6
3. Постійні витрати 247 387 26,1 214 744 15,6 271 810 18,3
4. Прибуток від реалізації -80 707 -8,5 11 680 0,85 1 427 0,096
5. Маржинальний дохід 166 680 17,5 226 424 16,5 273 237 18,4
6. Точка беззбитковості 1 406 888 148,4 1 301 838 94,8 1 475 373 99,5
7. Запас фінансової тривалості -457 980 -48,3 70 808 5,15 7 746 0,52
8. Виробничий леверидж 0,31 0,1873 0,2246
9. Ефект виробничого левериджу -2,06 19,4 191,5
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ства за рахунок підвищення ефективності ви-
користання оборотного капіталу.

Висновки. За допомогою виробничого левери-
джу вирішуються такі завдання, як максиміза-
ція прибутку за рахунок скорочення постійних 
витрат та прийняття рішення щодо реалізації 
різних видів товарів.

Розрахунок та аналіз показників виробничо-
го левериджу дає змогу вивчати співвідношення 
постійних і змінних витрат у структурі собівар-
тості продукції, шукати можливі шляхи змен-
шення постійних витрат і таким чином збіль-
шити дохід від реалізації продукції і частку 
прибутку у цьому доході. Також цей механізм 
легкий у застосуванні, а його використання 
на підприємстві дає змогу планувати витрати, 
чітко визначити взаємозалежності між прибут-
ком, виручкою та витратами, що стає перева-
гою підприємства у конкурентній боротьбі. Цей 
метод є досить перспективним для українських 
компаній, які працюють в умовах зростаючої 
конкуренції. Його використання спрямовано на 
збільшення прибутковості.
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ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА  
ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

ECONOMIC EXPERTISE  
RELATIONS OF THE ENTERPRISE WITH CONSUMERS

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що розбалансованість господарських 

відносин зі споживачами, економічні порушення і злочинність 
можуть бути вирішені шляхом проведення економічної експер-
тизи. Визначено пріоритетні завдання дослідження докумен-
тів бухгалтерського, податкового обліку і звітності розрахунків 
з покупцями та замовниками під час проведення економічної 
експертизи. Доведено, що внутрішній контроль підприємства, 
інтегрований в основну діяльність, стає джерелом автоматизо-
ваного виявлення помилок та порушень, яких можна усунути 
оперативно, без завдання шкоди споживачам, а також уникнув-
ши законодавчого покарання.

Ключові слова: економічна експертиза, споживачі, реалі-
зація товарів, робіт і послуг.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что разбалансированность хозяй-

ственных отношений с потребителями, экономические нару-
шения и преступность могут быть решены путем проведения 
экономической экспертизы. Определены приоритетные зада-
чи исследования документов бухгалтерского, налогового уче-
та и отчетности расчетов с покупателями и заказчиками при 
проведении экономической экспертизы. Доказано, что вну-
тренний контроль предприятия, интегрированный в основную 
деятельность, становится источником автоматизированного 
выявления ошибок и нарушений, которые можно устранить 
оперативно, без ущерба потребителям, а также избежав за-
конодательного наказания.

Ключевые слова: экономическая экспертиза, потребите-
ли, реализация товаров, работ и услуг.

ANNOTATION
Imbalance of economic relations with consumers, frequency of 

changes in legislation on taxation, economic violations and crime 
that can be solved through economic expert analysis in the article. 
The article defines the priority tasks of studying accounting docu-
ments, fiscal accounting and reporting of settlements with buyers 
and customers during the economic expert analysis conducting. It 
is proved that the internal control of the enterprise is integrated into 
the main activity becomes a source of automated detection of er-
rors and violations which can be eliminated promptly, not causing 
any harm to consumers and avoiding legal punishment.

Key words: economic examination, consumers, sale of goods, 
works and services.

Постановка проблеми. Одним з важливих 
пріоритетів вітчизняних підприємств є втри-
мання конкурентних позицій на ринку товарів, 
робіт і послуг, адже саме від реалізації їх опе-
раційної діяльності залежать отримання доходу 
та забезпечення подальшого функціонування. 
Проте інколи господарюючі суб’єкти не приді-

ляють належної уваги маркетингу, інформацій-
ним та інноваційним технологіям, що впливає 
на якість кінцевого продукту та на взаємовід-
носини зі споживачами. Внаслідок отримання 
продукції, товарів, робіт чи послуг неналеж-
ної якості виникає непогашена дебіторська 
заборгованість. Актуальна потреба у рефор-
муванні соціально-економічних відносин на ма-
кро- та макрорівнях актуалізує потребу вико-
ристання інституту незалежних фахових знань. 
Серед них вагоме місце відводиться інституту 
економічної експертизи як специфічної форми 
фінансово-господарського контролю, дієвого ін-
струмента підготовки та прийняття управлін-
ських рішень на різних рівнях [1, с. 173].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні, методологічні та прикладні аспекти 
проведення економічної експертизи діяльності 
підприємств стали доробком відомих вітчизня-
них і зарубіжних учених. Зокрема, теоретичні 
основи у свої працях досліджували І.Д. Голяш, 
Д.О. Грицишен, М.О. Данилюк, О.О. Коваль-
чук, М.Д. Корінько, І.В. Перевозова, С.Р. Ро-
манів. С.І. Саченко, В.А. Єрмоленко.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак економічна експерти-
за окремих напрямів діяльності залишається 
маловивченою, що зумовлює об’єктивну необ-
хідність дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Основною метою статті є відображення 
методики проведення економічної експертизи 
розрахунків з покупцями й замовниками; ви-
значення особливостей проведення економіч-
ної експертизи взаємовідносин зі споживача-
ми; позиціонування економічної експертизи як 
пріоритетної форми фінансово-господарського 
контролю на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалізація сталого розвитку вітчизняної еко-
номіки та виробничо-технологічної активнос-
ті підприємств з використанням інноваційних 
технологій має здійснюватись з метою задово-
лення підприємницьких очікувань, суспільних Б
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і соціальних потреб. Проте ці процеси усклад-
нюються економічною дестабілізацією, розба-
лансованістю господарських відносин зі спо-
живачами, частотою зміни законодавства щодо 
оподаткування, економічними порушеннями 
і злочинністю тощо.

Соціально-економічні та політичні перетво-
рення, які відбуваються в нашій країні, розви-
ток ринкових відносин, свобода підприємни-
цтва, конкуренція товаровиробників сприяють 
насиченню ринку товарами як вітчизняного, 
так й іноземного виробництва, збільшенню об-
сягу споживання і можливості більш широкого 
вибору товарів (робіт, послуг). Ці процеси су-
проводжуються наповненням споживчого рин-
ку товарами та послугами неналежної якості, а 
також такими, що не відповідають повною мі-
рою потребам і вимогам споживачів [2].

Економічна експертиза спрямована на ви-
вчення діяльності фінансово-економічного ха-
рактеру, включає в себе перевірку документів 
бухгалтерського, податкового обліку а також 
дослідження кредитної діяльності. Проведення 
економічної експертизи взаємовідносин підпри-
ємства зі споживачами виникає за необхіднос-
ті виявлення реального фінансового стану під-
приємства, виявлення правопорушень під час 
реалізації взаємодії зі споживачами, помилок 
в процесі ведення обліку розрахунків з покуп-
цями і замовниками, невиконання договірних 
відносин, ухилення від сплати податків, дослі-

дження причин виникнення кредиторської або 
дебіторської заборгованості тощо.

У сучасний період насичення вітчизняних 
ринків, зниження їх темпів зростання, стабі-
лізації ринкової ситуації та збільшення якіс-
ної конкуренції підприємства, які не матимуть 
дієвої системи управління взаємовідносина-
ми зі споживачами або не зуміють забезпечи-
ти необхідну кількість постійних споживачів, 
втрачатимуть ринкові позиції [3, с. 75]. Тому 
в процесі проведення економічної експертизи 
взаємовідносин підприємства зі споживачами 
аналізується виробнича, фінансово-економічна, 
маркетингова та логістична діяльність.

Як вид дослідницької, аналітичної та про-
гнозної діяльності сучасний етап розвитку еко-
номічної експертизи поза рамками процесу судо-
чинства здійснюється в двох основних формах:

– як елемент (стадія) процесу управління – 
внутрішньовідомча, корпоративна, внутрішня 
експертиза;

– як вид консалтингової діяльності – неза-
лежна (комерційна, замовна) зовнішня експер-
тиза, що здійснюється незалежними експерта-
ми [4].

Сучасне становище економіки зумовлює, 
з одного боку, розвиток взаємного зв’язку екс-
пертної економічної діяльності, тобто залучен-
ня спеціальних пізнань у сферу експертного 
дослідження доказів, з іншого боку, прагнен-
ня і зусилля науки на створення організованої 

Послідовність проведення економічної експертизи розрахунків 

зі споживачами

Перевірка виконання договірних зобов’язань за операціями з реалізації 

готової продукції, товарів, виконання робіт і надання послуг

Проведення маркетингового аналізу та виявлення проблемних зон з 

метою розширення кола споживачів

Дослідження динаміки заборгованості за операціями з постачання 

готової продукції, товарів та визначення їх економічного обґрунтування

Перевірка повноти та своєчасності проведення інвентаризації 

розрахунків з покупцями та замовниками

Економічна оцінка реальності, достовірності та документальної 

обґрунтованості кожної суми виникнення розрахунків

Оцінка стану аналітичного, синтетичного обліку і звітності за 

розрахунками з покупцями і замовниками

Рис. 1. Послідовність проведення економічної експертизи розрахунків зі споживачами
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системи теоретичних положень незалежної еко-
номічної експертизи, спираючись на які, еко-
номіко-експертна практика може отримати свій 
подальший позитивний розвиток [5, с. 99].

Дослідження роботи підприємства і особли-
востей взаємовідносин з покупцями та замов-
никами дали можливість сформувати послі-
довність проведення економічної експертизи 
розрахунків зі споживачами (рис. 1).

Такий алгоритм дій має на меті забезпе-
чення спостереження за достовірністю об-
лікової та звітної інформації, правильністю 
пред’явлення претензій і вчасністю їх погашен-
ня, дотриманням розрахунково-платіжної дис-
ципліни на рівні її впливу на платоспромож-
ність підприємства.

Економічна експертиза взаємовідносин зі 
споживачами передбачає проведення дослі-
джень фінансово-економічних дій, пов’язаних 
з реалізацією готової продукції, товарів, вико-
нання робіт і надання послуг, а саме проведен-
ня товарознавчої експертизи та оцінки якості 
надання послуг і виконання робіт. Товарознав-
ча експертиза – це напрям, що дає змогу про-
аналізувати технічний стан або визначити вар-
тість різних товарів чи обладнання.

Головними завданнями дослідження доку-
ментів бухгалтерського, податкового обліку 
і звітності під час проведення економічної екс-
пертизи є:

– визначення документальної обґрунтова-
ності розміру сум розрахунку зі споживачами, 
нестачі або надлишків товарно-матеріальних 
цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх 
утворення;

– документальна обґрунтованість оформлен-
ня операцій отримання, відповідного зберігання, 
виготовлення і реалізації товарно-матеріальних 
цінностей згідно з нормами, що забезпечують 
максимальне збереження властивостей;

– визначення документальної обґрунтова-
ності відображення в обліку грошових коштів, 
отриманих від споживачів;

– встановлення документальної обґрунтова-
ності відображення в обліку операцій з нараху-
вання та виплати заробітної плати працівникам, 
які забезпечують реалізацію взаємовідносин зі 
споживачами (менеджери, логістичний відділ, 
робітники);

– встановлення відповідності чинному зако-
нодавству відображення в податковому обліку 
валового доходу та валових витрат за фінансо-
во-господарськими операціями, що підлягають 
оподаткуванню податком на прибуток;

– відображення відповідності чинному зако-
нодавству, відображеного в податковому обліку 
податкових зобов’язань та податкового кредиту 
з податку на додану вартість;

– встановлення недоліків в організації 
управлінського обліку та контролю, які вплива-
ють на завдання матеріальних збитків та перед-
бачення заходів щодо їх своєчасного виявлення 
й усунення;

– визначення екологічних норм реалізації 
готової продукції, товарів, виконання робіт і на-
дання послуг, а також перевірка відповідності їх 
виконання на основі облікової інформації;

– визначення норм якості продукції та упа-
кування, відповідність чинним нормам щодо 
якості та встановлення причин її втрати;

– звірка готівкових та безготівкових розра-
хункових операцій, здійснених через відділен-
ня банків, відділення «УкрПошти», розрахун-
кові центри та термінали самообслуговування 
платежів.

І. Перевозова зазначає, що економічна екс-
пертиза, безумовно, є формою реалізації фінан-
сово-господарського контролю та ініціюється 
з метою боротьби з економічною та податковою 
злочинністю. Доцільність її використання є до-
веденою реалією для дослідження й оцінки ді-
яльності окремих підприємств, їх окремих під-
розділів, а також управлінських систем щодо їх 
відповідності законодавчо-нормативним та ре-
гуляторним аспектам. Застосування концепту 
«економічна експертиза» в процесі фінансового 
контролю є одним з ланок його застосування на 
сучасному етапі розвитку вітчизняної економі-
ки [6]. Джерелом законодавчої інформації для 
здійснення контролю взаємовідносин підприєм-
ства зі споживачами є Закон України «Про за-
хист прав споживачів» [7]. Він врегульовує від-
носини між споживачами товарів, робіт, послуг 
та їх виробниками чи продавцями з метою якіс-
ного виконання своїх зобов’язань. Практичний 
контроль реалізації цього Закону здійснює Від-
діл контролю реалізації товарів, робіт та послуг 
територіального розміщення.

Водночас якщо внутрішній контроль підпри-
ємства інтегрований в основну діяльність, то 
він стає джерелом автоматизованого виявлен-
ня помилок та порушень, яких можна усунути 
оперативно, без завдання шкоди споживачам, 
а також уникнувши законодавчого покарання.

Вітчизняні науковці О. Волковицька 
та С. Болтач пропонують застосовувати типову 
послідовність контрольних процедур розрахун-
ків з покупцями та замовниками з метою вдо-
сконалення та спрощення роботи контрольного 
відділу [8]. Отже, основними завданнями контр-
олюючих відділів сучасних підприємств є:

1) зіставлення даних Головної книги із за-
лишками в облікових регістрах;

2) перевірка наявності актів і відповідності 
їх даним аналітичного та синтетичного обліків;

3) розподіл дебіторів підприємства на малі, се-
редні та великі, а також градація взаємовідносин;

4) створення та спрямування запитів до спо-
живачів та організацій, приймаючих оплату на 
підтвердження заборгованості;

5) перевірка наявності договорів та їхньої 
реєстрації у спеціальному журналі;

6) перевірка розрахунків з використанням 
векселів;

7) спрямування запитів покупцям на пред-
мет підтвердження ними видачі векселів;
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8) перевірка товарообмінних операцій;
9) проведення перевірки результатів інвен-

таризації залишку товарів на складах;
10) перевірка обґрунтованості списання де-

біторської заборгованості на витрати;
11) перевірка правильності відображення 

та повноти інформації щодо дебіторської забор-
гованості у балансі, звіті про фінансові резуль-
тати, звіті про рух грошових коштів та у при-
мітках до річної фінансової звітності.

Таким чином, виявлення скоєних вітчизня-
ними підприємствами економічних порушень 
можна виявити, застосовуючи слідоутворчу 
функцію облікової діяльності, а саме просте-
жити правильне відображення даних від пер-
винних документів до їх кінцевого місця при-
значення. Проведення економічної експертизи 
взаємовідносин зі споживачами передбачає до-
слідження обліково-аналітичної інформації про 
господарську діяльність окремого суб’єкта гос-
подарювання на основі даних бухгалтерського, 
управлінського, податкового обліку, звітності, 
кредитних історій та інших документів, які за-
свідчують факти реалізації готової продукції, 
товарів, виконання робіт і надання послуг.

В процесі проведення експертного дослі-
дження створюється окремий масив інформа-
ції про виявлені невідповідності нормам за-
конодавчо-методичних актів, документальне 
підтвердження господарських операцій. Окрім 
цього, під час проведення експертизи розрахун-
ків зі споживачами можуть бути виявлені нові 
факти, обставини, що матимуть суттєвий вплив 
на застосування з коригуванням контрольних 
впливів за результатами експертизи.

Висновки. Підбиваючи підсумки, зазначимо, 
що економічна експертиза як специфічна фор-
ма фінансово-господарського контролю є дієвим 
інструментом підготовки та прийняття управ-
лінських рішень на різних рівнях і джерелом 
врегулювання господарських відносин зі спо-
живачами. Економічна експертиза спрямована 
на вивчення діяльності фінансово-економічно-
го характеру, має на меті забезпечення спосте-
реження за достовірністю облікової та звітної 
інформації, правильністю пред’явлення пре-
тензій і вчасністю їх погашення, дотриманням 

розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її 
впливу на платоспроможність підприємства.

Внутрішній контроль підприємства, інтегро-
ваний в основну діяльність, стає джерелом авто-
матизованого виявлення помилок та порушень, 
яких можна усунути оперативно, без завдання 
шкоди споживачам, а також уникнувши зако-
нодавчого покарання. Позиціонування еконо-
мічної експертизи як пріоритетної форми фінан-
сово-господарського контролю на вітчизняних 
підприємствах сприятиме уникненню порушень 
якості реалізованих товарів, робіт чи послуг.
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
ДО ТА ПІСЛЯ БРЕКЗІТУ

ANALYSIS OF BRITISH ECONOMY STATISTICAL INDICATORS  
BEFORE AND AFTER BREXIT

АНОТАЦІЯ
У статті вибрано шість основних статистичних показників, 

що якнайповніше відображають стан економіки Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в період після 
референдуму про вихід держави зі складу Європейського Со-
юзу, а також проведено їх аналіз. Зроблено порівняльні харак-
теристики значень показників з відповідними ним у 2016 році 
для отримання повноцінної картини щодо економічної ситуації 
загалом. На основі отриманих результатів було зроблено висно-
вки, вказано подальші перспективи розвитку економіки Велико-
британії після її остаточного виходу з членства ЄС у 2019 році.

Ключові слова: референдум, Брекзіт, статистичні показ-
ники, ВВП, ВВП на душу населення, курс валют, фунт стер-
лінга, рівень інфляції, індекс споживчих цін, безробіття, торго-
вельне сальдо, індекс FTSE 100.

АННОТАЦИЯ
В статье выбраны шесть основных статистических показа-

телей, наиболее полно отображающих состояние экономики 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии в период после референдума о выходе государства 
из состава Европейского Союза, а также проведен их анализ. 
Сделаны сравнительные характеристики значений показателей 
с соответствующими им в 2016 году для получения полноцен-
ной картины об экономической ситуации в целом. На основе 
полученных результатов были сделаны выводы, указаны даль-
нейшие перспективы развития экономики Великобритании по-
сле ее окончательного выхода из членства ЕС в 2019 году.

Ключевые слова: референдум, Брексит, статистические 
показатели, ВВП, ВВП на душу населения, курс валют, фунт 
стерлинга, уровень инфляции, индекс потребительских цен, 
безработица, торговое сальдо, индекс FTSE 100.

ANNOTATION
The article is devoted to analysis of selected six key statistical 

indicators that fully reflect the economy of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland in the aftermath of the referen-
dum on the output of the European Union. The comparative char-
acteristic of relevant it values in 2016 were made in order to get 
a full picture of the economic situation in general. Based on the 
results, a conclusion and future prospects of the UK economy after 
the final exiting the EU membership in 2019 were indicated.

Key words: referendum, Brexit, statistics, GDP, per capita 
GDP, exchange rate, pound sterling, inflation, CPI, unemployment, 
trade balance, FTSE 100.

Постановка проблеми. Внаслідок всенаці-
онального референдуму 23 червня 2016 року 
Сполучене Королівство Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії остаточно вирішило покинути 
Європейський Союз. Причинами цього стали 
довгочасні масові невдоволення соціальною по-
літикою в країні, спрямованою на підтримку 
іммігрантів внаслідок тиску з боку ЄС, а також 
значні дотації з бюджету країни на розвиток 
менш розвинутих та слабких країн-членів (Гре-
ція, Болгарія тощо).

Рік потому очевидним є те, що це явище вже 
встигло відобразитися на основних економічних 
показниках країни, таких як, зокрема, ВВП 
та національний дохід на душу населення, рі-
вень безробіття, структура експорту та імпорту.

Не варто недооцінювати той факт, що Ве-
ликобританія входить до списку країн з най-
сильнішими економіками світу, а Лондон – до 
найбільш впливових центрів фінансової торгів-
лі. Актуальність дослідження полягає в тому, 
що будь-які рушійні процеси в економіці чи по-
літичному курсі Великобританії впливатимуть 
не тільки на внутрішньоекономічне становище 
держави, але й на світові процеси загалом (зо-
крема, на ЄС) і опосередковано Україну.

Оцінювання рівня економічного розвитку 
Великобританії у 2016 і 2017 роках передбачає 
комплексний статистичний аналіз основних по-
казників економічної активності, що включає 
не тільки оцінювання фактичної зміни рівнів, 
але й виявлення тенденцій та певних законо-
мірностей їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема та актуальність цього питання, не-
зважаючи на його досить коротку історію, вже 
встигли відобразитися в теоретико-методоло-
гічних працях багатьох світових науковців. 



164

Випуск 2(02) 2017

Класичний приватний університет

Серед них варто виділити роботи Т. Сампсона, 
Р. Борна, Р. Бутла, Н. МакКіннона, К. Меттью-
за, С. Дінгру, Ж. Оттавіано, Дж. Ван Рінена, 
П. Мінфорда та Г. Ірвіна.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на широкий 
спектр наукових праць в означеній сфері, іс-
нує достатня потреба детального дослідження 
основних статистичних показників для ство-
рення повноцінної картини економічної ситу-
ації в країні.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є комплексний аналіз 
та оцінка основних статистичних показників 
економіки Великобританії за рік після Брек-
зіту, а також створення порівняльної характе-
ристики з попереднім 2016 роком. Дослідження 
дасть можливість комплексно оцінити характер 
впливу цього явища на економіку Сполученого 
Королівства та спрогнозувати подальший сце-
нарій розвитку економіки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна статистика є багатогалузевою нау-
кою, що дає можливість систематизувати та на-
дати будь-яку необхідну інформацію у сфері 
економічних даних, а також допомагає в ство-
ренні повноцінних характеристик рівня розви-
тку країн, регіонів, міст. Для створення повно-
цінної та всеохоплюючої картини економічної 
ситуації у країні було обрано такі показники:

1) ВВП на душу населення;
2) курс національної валюти;
3) індекс інфляції (індекс споживчих цін);
4) зареєстрований рівень безробіття;
5) торговельний баланс;
6) індекс FTSE 100.
Валовий внутрішній продукт на душу насе-

лення відображає усю ринкову вартість товарів 
і послуг, вироблених безпосередньо на території 
даної країни будь-якими галузями економіки 
за певний період часу у відношенні до кількості 

людей, офіційно зареєстрованих і проживаючих 
у країні. Зміна ВВП є основним показником 
економічного зростання [3].

Згідно з даними національної статистики 
Сполученого Королівства ВВП на душу насе-
лення у першому кварталі 2016 року складав 
7 063 фунти стерлінгів, що у відсотковому при-
рості становить 0% до попереднього. Станом на 
перший квартал 2017 року ВВП досягнув по-
значки в 7 160 фунтів за фактичного приросту 
до попереднього кварталу в обсязі 0,1%. Незва-
жаючи на кількісні зміни та реальний приріст 
ВВП на душу населення, ці процеси з 2016 року 
почали значно знижуватися (табл. 1).

Внаслідок цього у січні 2017 року Міжнарод-
ний валютний фонд знизив прогноз зростання 
ВВП для Великої Британії до 1,1% в 2017 році, 
оскільки інфляція в період після голосування 
на користь Брекзіту привела до різкого падіння 
фунта стерлінга, яке в підсумку позначилося на 
витратах домогосподарств і привело до того, що 
більше підприємств стали відкладати інвести-
ції через невизначеності щодо майбутніх торго-
вельних взаємозв’язків Великобританії з части-
ною ЄС.

Таблиця 1
Динаміка рівня ВВП на душу населення  

за період з І кварталу 2016 року  
по І квартал 2017 року

Квартал ВВП на душу 
населення, £

Приріст відносно попе-
реднього кварталу, %

2016 рік
І квартал 7 063 0,0
ІІ квартал 7 093 0,4
ІІІ квартал 7 116 0,3
ІV квартал 7 151 0,5

2017 рік
І квартал 7 160 0,1
Джерело: складено авторами за [1]
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Рис. 1. Прогноз МВФ щодо приросту ВВП у країнах великої сімки  
у 2017 році, % [2]
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Це призвело до того, що прогнозовані тем-
пи зростання ВВП для Великої Британії тепер 
нижче аналогічних показників для Франції, 
Німеччини та Канади (рис. 1) [2].

Найбільш чутливим не тільки до економічно-
го, але й політичного і соціального положення 
в країні є курс національної валюти. Він від-
дзеркалює найменші зміни, спричинені внутріш-
ньою та зовнішньою політикою країни (рис. 2).

У липні 2016 року після оголошення ре-
зультатів референдуму фунт впав до своєї мі-
німальної позначки за останні 30 років і з того 
моменту почав поступово знижуватись. Також 
значний перепад спостерігається в жовтні того 
ж року після промови прем’єр-міністра Вели-
кобританії Терези Мей щодо остаточного зали-
шення Сполученим Королівством Європейсько-
го Союзу у 2019 році та можливого подальшого 
вектору так званого жорсткого Брекзіту [5]. 
Фунт стерлінга зробив невеликий підйом по 
відношенню до долара на початку 2017 року, 
але виявився в зоні тиску в середині березня, 
коли Тереза Мей отримала відмову від парла-
менту, щоб почати процес Брекзіту. Зовсім не-
давно фунт дещо поновив свої позиції внаслідок 
вищого рівня інфляції, а також зміни тону Бан-
ку Англії, що підняла перспективи підвищення 
процентних ставок раніше зазначеного терміну. 
Порівняно з ніччю напередодні референдуму 
в червні фунт знизився приблизно на 16% по 
відношенню до долара і близько 11% по відно-
шенню до євро.

Також важливим показником, що відобра-
жає економічну ситуацію в країні, є індекс рів-
ня інфляції, або так званий індекс споживчих 
цін (ІСЦ). Він характеризує зміни загального 
рівня цін на товари і послуги, які купуються 
населенням для невиробничого споживання 
(табл. 2) [1; 2].

Таблиця 2
Динаміка зміни індексу споживчих цін  

за квітень 2016 року – квітень 2017 року

Місяць
ІСЦ, % 

(2015 = 100%)
Річний приріст 

ІСЦ, %
2016 рік

Квітень 100,2 0,3
Травень 100,4 0,3
Червень 100,6 0,5
Липень 100,6 0,6
Серпень 101,9 0,6
Вересень 101,1 1,0
Жовтень 101,2 0,9
Листопад 101,4 1,2
Грудень 101,9 1,6

2017 рік
Січень 101,4 1,8
Лютий 102,1 2,3

Березень 102,5 2,3
Квітень 102,9 2,7

Джерело: складено авторами за [1]

Протягом майже всього періоду 2016 року 
значення індексу споживчих цін мало тенден-
цію до повільного зростання (0,3-0,7% за рік), 
однак у листопаді рівень інфляції стрімко пі-
шов угору (1,2%) і має схильність до неухиль-
ного зросту протягом 2017 року.

Зростаючі ціни на продукти і паливо підня-
ли рівень інфляції до 2,3% в лютому порівня-
но з 1,8% в січні. Це був найвищий показник 
з вересня 2013 року, більший за прогнозовані 
економістами 2,1%. Стрибок перевищив ці-
льові 2% Банку Англії і підвищив очікування 
інвесторів щодо того, що банк може підви-
щити процентні ставки раніше запланованого 
часу [5].

Рис. 2. Курс фунта відносно євро та долара протягом 2016-2017 років [2]
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Рівень безробіття є одним із ключових понять 
для оцінки економічної ситуації в країні. Рівень 
і темпи безробіття у Великобританії вимірюють-
ся за допомогою Обстеження Робочої Сили (ОРС) 
з використанням визначення безробіття, вста-
новленого Міжнародною Організацією Праці. 
Так, безробітні – це ті люди віком від 16 років, 
які активно шукають роботу протягом останніх 
чотирьох тижнів і можуть розпочати роботу про-
тягом наступних двох тижнів. Дане визначення 
також включає тих, хто вже знайшов роботу, 
проте ще не розпочав працювати (табл. 3).

Таблиця 3
Рівень безробіття у Великобританії  

за період з 2010 року по І квартал 2017 року
Рік Рівень безробіття, %

2010 7,9
2011 8,1
2012 8
2013 7,6
2014 6,2
2015 5,4
2016 4,9

І квартал 2017 4,6
Джерело: складено авторами за [1]

Згідно з оцінками останніх даних рівень 
безробіття в Сполученому Королівстві посту-
пово спадає після довгого періоду зростання 
з 2007 по 2011 роки, спричиненого наслідками 
світової кризи.

У І кварталі цей рівень становив 4,6%, що 
свідчить про те, що явище Брекзіту не встигло 
відобразитися на ринку праці країни.

Торговельний баланс є одним із ключових 
понять для оцінки економіки країни і надає 
найповнішу картину зовнішньоекономічного 
становища країни. Він включає в себе торгівлю 
товарами і послугами через міжнародні кордо-
ни Великобританії, зокрема в загальному обся-
зі імпорту і експорту, видів товарів та послуг, 
що реалізуються, а також загальних тенденцій 
в міжнародній торгівлі (табл. 4).

Таблиця 4
Сальдо торговельного балансу Великобританії 
з І кварталу 2016 року. по І квартал 2017 року

Квартал
Сальдо торговельного балансу, 

млн. £
2016 рік

І квартал -9 540
ІІ квартал -7 844
ІІІ квартал -14 797
ІV квартал -4 845

2017 рік
І квартал -9 275

Джерело: складено авторами за [1]

Дефіцит торгового балансу Великобрита-
нії виріс протягом трьох місяців (ІІІ квартал) 

після референдуму, але в останньому кварта-
лі 2016 року почав значно спадати, внаслідок 
зростання експорту. Такий стрибок міг би бути 
спричинений, за словами статистиків, різким 
спадом курсу фунту, що зробив британські то-
вари більш привабливими на світовому ринку 
[5]. У своєму останньому оновленні показників 
торгівлі Управління національної статистики 
Великобританії повідомило, що дефіцит товарів 
скоротився до 10,8 млрд. фунтів у січні, а цей 
показник нижче, ніж запропонований еконо-
містами в 11,05 млрд.

Під час оцінюванні економічної ситуації 
в країні варто також звернути увагу на курс ак-
цій. Предметом дослідження було обрано лон-
донський біржовий індекс FTSE 100 – основний 
індекс Британської фондової біржі, який вва-
жається одним з найбільш впливових біржових 
індикаторів у Європі. Він заснований на курсах 
акцій ста компаній з найбільшою капіталізаці-
єю, які котуються на Лондонській фондовій бір-
жі. До них належать такі крупні компанії, як, 
зокрема, «Barclays», «BP», «British American 
Tobacco», «Burberry», «EasyJet», «Marks & 
Spencer», «Vodafone group», «Unilever», «TUI 
Group», «Tesco» (рис. 3) [6].

Рис. 3. Динаміка індексу FTSE 100  
за період з червня 2016 року по червень 2017 року

Джерело: [6]

З огляду на графік на рис. 3 можна сказа-
ти, що курси акцій великих компаній впали на 
наступний день (24 червня) після референдуму 
і продовжували спадати до 27 червня, проте зго-
дом швидко оговталися, через що 2016 рік за-
кінчився на піку. Це підвищення було частково 
спричинено слабкістю фунта, що допомогло ба-
гатьом компаніям, які надають звіти у доларах 
США та які експортують з Великобританії. FTSE 
100 продовжував рости в березні, встановлюючи 
нові рекордні максимуми. FTSE 100 нині пере-
вищує своє власне значення в ніч на референдум 
щодо Брекзіту приблизно на 16%.

Виходячи з отриманих статистичних даних 
шести основних економічних показників, мож-
на підсумувати, що на даному етапі економіка 
Великобританії не відчула значних змін після 
початку курсу на роз’єднання з ЄС. Звичайно, 
найбільшого спаду індекси зазнали саме через 
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день після оголошення результатів референду-
му, проте ці процеси стагнації мали тенденцію 
до швидкої реабілітації. Протягом усього пері-
оду Брекзіту до 2019 року економіка Велико-
британії має тенденції до певного спаду в галузі 
курсу національної валюти та зростання рівня 
інфляції, проте Лондон все ще має перспекти-
ви залишитися світовим центром фінансів. До-
слідження дало змогу оцінити стан економіки 
Сполученого Королівства та зробити висновок, 
що вона є досить сильною та розвиненою, аби 
успішно пережити процес розлучення з ЄС без 
значних впливів на становище в країні та по-
дальшою перспективою успішного розвитку Ве-
ликобританії як окремої одиниці на світовій 
економічній арені.

Висновки. Аналіз основних статистичних по-
казників Великобританії до та після Брекзіту 
дав можливість оцінити стійкість економіки 
країни до наявних політичних процесів в кра-
їні. Отримані значення можуть бути викорис-
тані науковцями, фінансистами та іноземни-
ми компаніями для прогнозування подальших 
стратегій щодо міжнародного співробітництва 
зі Сполученим Королівством або загальних тен-
денцій у світовій економіці.
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МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРИ В ЕКОНОМІЦІ

METHODOLOGY OF MATHEMATICAL MODELS LOTKA-VOLTERRA  
IN ECONOMY

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено сутності математичної моделі Лотки-

Вольтерри та можливостям її прикладного застосування в до-
слідженні економічних процесів. Моделювання в роботі здій-
снюється за допомогою програмного середовища «Matlab». На 
основі абстрактного прикладу, що приведений у статті, можуть 
здійснюватися моделювання і прогнозування подальшого роз-
витку багатьох взаємопов’язаних економічних об’єктів та явищ.

Ключові слова: математична модель, циклічність, динамі-
ка, прогнозування, моделювання економічних систем.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сущности математической модели 

Лотки-Вольтерры и возможностям ее прикладного использо-
вания в исследовании экономичных процессов. Моделирова-
ние в работе осуществляется с помощью программной среды 
«Matlab». На основе абстрактного примера, приведенного 
в статье, могут осуществляться моделирование и прогнози-
рование дальнейшего развития множества взаимосвязанных 
экономических объектов и явлений.

Ключевые слова: математическая модель, циклич-
ность, динамика, прогнозирование, моделирование эконо-
мических систем.

ANNOTATION
The article is devoted to the essence of the Lotka-Volterra 

mathematical model and the possibility of its practical use in the 
study of economic processes. Modeling in this paper is implement-
ed by using «Matlab» software environment. Based on the abstract 
example in this article can be carried out modeling and future de-
velopment forecasting of quantity of interrelated economical ob-
jects or phenomena.

Key words: mathematical model, cyclicity, dynamics, making 
predictions, modelling of economic systems.

Постановка проблеми. Економічні системи 
нині залишаються складно передбачувани-
ми. Для здійснення прогнозів використову-
ють математичне моделювання, що дає змогу 
проілюструвати економічні процеси і зробити 
висновки. Безліч математичних моделей зна-
ходить своє застосування в економіці залеж-

но від безпосереднього об’єкта моделювання 
і сфери дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна економіка належить до відкритих еко-
номічних систем. Вона є досить непередбачу-
ваною, адже її «елементарною часткою» є лю-
дина, що є важко передбачуваним і складним 
об’єктом. Відкритою є система, що взаємодіє 
з навколишнім середовищем і безпосередньо за-
лежить від нього, на відміну від закритої, що 
є самодостатньою і повністю незалежною.

Характерною рисою економіки є її цикліч-
ність. Економічні цикли можуть бути коротко-
строковими (3-5 років), а можуть досягати де-
сятків років. Сьогодні для опису економічних 
циклів використовують безліч математичних 
моделей.

Використання математичних моделей до-
цільно у біології, економіці, інформатиці, ме-
дицині, хімії та фізиці.

Дослідженнями ефективного управління еко-
номікою займалися як закордонні, так і вітчиз-
няні вчені. Серед них слід назвати таких, як 
Є.Б. Алаєва, В.А. Жаміна, Н.А. Журавльова, 
В.Є. Попова, С.О. Юрченко. В останні десяти-
річчя в екології, економіці та інших наукових 
сферах широко використовується проста модель 
«хижак – жертва», або модель Лотки-Вольтер-
ри. Вона дає змогу комплексно дослідити ди-
наміку економічних процесів і спрогнозувати 
поведінку основних параметрів моделі. Модель 
Лотки-Вольтерри добре ілюструє зміну станів 
економічної системи за зміни її параметрів.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає у вивченні мате-
матичної моделі «хижак – жертва», або моделі 
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Лотки-Вольтерри, та можливостей її застосу-
вання в економічній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ма-
тематична модель – це наближений опис довіль-
ного класу явищ або процесів зовнішнього світу, 
поданий у вигляді математичної системи спів-
відношень. Математичне моделювання виступає 
як метод пізнання, прогнозування й управління. 
Аналіз математичних моделей дає змогу проник-
нути в сутність досліджуваних явищ.

Модель Лотки-Вольтерри (або рівняння «хи-
жак – жертва») – система двох звичайних ди-
ференціальних рівнянь першого порядку, що 
описує динаміку чисельності популяції з одним 
типом хижаків і одним типом жертв. Характер-
ною особливістю рівнянь є те, що їх розв’язком 
є автоколивання. Рівняння було запропоновано 
незалежно вченими Альфредом Джеймсом Лот-
кою та Віто Вольтеррою в 1925 та 1926 роках [1].

Класичну математичну модель «хижак – 
жертва» Лотки-Вольтерри використовують в ба-
гатьох галузях науки і техніки. Модель набула 
популярності завдяки вдалому поєднанню в ній 
відносно невеликої складності і сильної неліній-
ності. Модель має високий ступінь універсаль-
ності під час описування поведінки складних 
систем, що працюють в режимі автоколивань.

Вольтеріанські моделі використовуються 
і в економіці. Найчастіше цей клас моделей за-
стосовується для аналізу ринку праці з ураху-
ванням, наприклад, чисельності потенційних 
робітників як «хижаків» та кількості робочих 
місць – «жертв». Також в ролях «хижака» 
і «жертви» можуть виступати, наприклад, дер-
жавний бюджет та ВВП; взаємовідносини країн 
(наприклад, США – Росія, США – Китай); чи-
сельність капіталістів та робочих; чисельність 
працівників, зайнятих у приватному секторі 
економіки і в державному; кількість спожива-
чів та виробників; попит і пропозиція.

Економічним аналогом моделі «хижак – 
жертва» є, наприклад, модель Гудвіна. Дослі-
джуючи економічні цикли (1965 рік), амери-
канський економіст Річард Гудвін побачив, що 
у власних розрахунках прийшов до моделі Лот-
ки-Вольтерри «хижак – жертва» [2; 3, с. 3].

В оригінальній моделі конкуруючих видів, 
тобто хижака і жертви, можна виділити той 
факт, що чисельність хижаків зростає тим 
швидше, чим більше чисельність жертв, тоді 
як кількість жертв зростає тим швидше, чим 
менше кількість хижаків. Р. Гудвін визна-
чив, що зайнятість зростає тим швидше, чим 
більше капіталістів, а чисельність капіталістів 
збільшується тим швидше, чим менше рівень 
зайнятості.

Таким чином, в моделі Гудвіна робочі є хи-
жаками, а капіталісти – здобиччю. Економіч-
ний сенс цього порівняння досить простий. 
Коли прибутки високі, інвестиції також високі, 
а через те, що всі інвестиції вимагають додатко-
вої праці, високий рівень інвестицій приводить 
до швидкого зростання зайнятості. З іншого 

боку, коли зайнятість низька, заробітна плата 
зменшується, а прибуток збільшується.

Р. Гудвін був першим з економістів, хто ви-
користав модель «хижак – жертва» до еконо-
мічних циклів. Деякі дослідження наполяга-
ють на тому, що ще до Р. Гудвіна цю модель 
використав італійський економіст Джузеппе 
Паломба (1939 рік) [4; 5].

Більш конкретний приклад моделі «хи-
жак – жертва» в економічній сфері, що є осо-
бливо цікавим і актуальним, знаходимо в дослі-
дженні Сон-Джун Лі, Док-Джу Лі і Хен-Сік О 
(2005 рік) в динаміці Корейської фондової біржі 
(КФБ) і корейських дилерів з цінних паперів 
(KSDAQ), двох конкуруючих корейських фон-
дових ринків [6, с. 21; 7]. Згідно з досліджен-
нями KSE грав роль хижака, поки врешті-решт 
відносини цих двох ринків не стабілізували-
ся в чисту конкуренцію. Також у своїй роботі 
Теодор Модіс (2003 рік) обговорює відносний 
успіх авторучки порівняно з кульковою ручкою 
з 1929 по 2000 роки [6, с. 22; 8]. У цьому дослі-
дженні два типи ручок спочатку пішли шляхом 
моделі «хижак – жертва», але більше не вза-
ємодіють сьогодні. Дослідження Едварда Граса 
(2004 рік) пристосовує бізнес-цикли до моделі 
Лотки-Вольтерри [6, с. 22; 9].

Як можна побачити, є велика кількість важ-
ливих застосувань цієї моделі в економічному 
спектрі. Незважаючи на зазначене, ця модель 
несе більш узагальнений, ніж точний, предика-
тивний характер [11, с. 6]. На цю властивість 
моделі впливають такі чинники:

1) середовище, в якому існують «хижаки» 
і «жертви», ізольоване від зовнішніх чинників 
впливу;

2) «хижаки» і «жертви» знаходяться в специ-
фічній залежності один від одного, адже змен-
шення популяції «жертв» спричиняє зменшення 
кількості «хижаків»; коли «хижаків» замало, 
«жертви» збільшують свою чисельність;

3) «жертви» існують в необмеженій кількості 
або з’являються у чітко визначеній періодичності;

4) «вимирання» здійснюється таким чином, 
що в кожну одиницю часу зникає постійна 
частка учасників процесу;

5) популяції «хижаків» і «жертв» здійсню-
ють той самий цикл неперервних коливань 
доти, поки не втрутиться якась зовнішня сила 
і не змінить їх чисельність радикально.

Враховуючи названі умови, можна побачити 
причину невідповідності моделі реальним умо-
вам існування систем економічного характеру, 
що, наприклад, не є ізольованими і знаходять-
ся в складних взаємовідносинах одночасно з де-
кількома економічними агентами, а не тільки 
попарно.

Для наближення моделі до реальних резуль-
татів спостережень застосовуються різні методи 
модифікації. Одним із методів є введення об-
меження на ріст популяцій «жертв» або «хи-
жаків», що будуть необмежено збільшуватись 
за необмеженої кількості ресурсів, що не від-
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повідає дійсності, як і існування необмеженого 
ринку. Також модель поліпшують за допомо-
гою введення часу запізнення аргументу, зна-
чення якого визначається методом експеримен-
тального підбору. Останній метод започаткував 
сам В. Вольтерра, усвідомлений про неточність 
власної моделі [11].

Проте, як відзначає Ю.М. Свірежев, «метою 
Вольтерра був не точний опис якоїсь конкрет-
ної ситуації (для цього зазвичай придатні ста-
тистичні регресійні моделі), а дослідження за-
гальних властивостей таких систем» [8, с. 250]. 
Модель «хижак – жертва» нині широко вико-
ристовується науковцями в медицині та біоло-
гії, а прикладами її застосування в економіці 
є розрахунки приватизаційних циклів у Вели-
кобританії, Швеції.

У загальному вигляді система має такий ви-
гляд:

,                (1)

де x – кількість «жертв»;
y – кількість «хижаків»;
t – час;
α, β, γ, δ – певні параметри, що задають 

зв’язок між змінними;
α – коефіцієнт приросту жертви під час від-

сутності хижака; за відсутності хижака жертва 
розвивається за законом зростання Мальтуса;

β – коефіцієнт втрат жертв під час зустрічі 
з хижаками;

хижак харчується тільки жертвами; за від-
сутності жертви він розвивається за експонент-
ним законом загибелі, при цьому коефіцієнт 
втрат хижака – γ.

δ – коефіцієнт, що відображає залежність від 
частоти зустрічей хижаків і жертв, що закінчу-
ється «трапезою» хижака.

Для безпосереднього моделювання явищ за 
допомогою систем Лотки-Вольтерри викорис-
товується низка програмних пакетів. Однією із 
найзручніших є система «Matlab» [12].

Основні переваги «Matlab», що вигідно виділя-
ють її серед наявних нині математичних систем 
і пакетів («Mathcad», «Mathematica» тощо), такі:

1) мова програмування системи «Matlab» 
дуже проста навіть для користувача-початків-
ця; вона містить лише декілька десятків опе-
раторів; незначна кількість операторів тут 
компенсується великою кількістю процедур 
і функцій, зміст яких зрозумілий користувачу 
з відповідною математичною підготовкою;

2) на відміну від більшості математичних 
систем, «Matlab» є відкритою системою; це 
означає, що практично всі процедури і функції 
«Matlab» доступні не тільки для використання, 
але й для корекції і модифікації; «Matlab» – 
система, яку користувач може розширювати на 
свій розсуд створеними ним програмами і про-
цедурами (підпрограмами); її легко пристосува-
ти до вирішення потрібних класів задач;

3) останні версії «Matlab» дають змогу лег-
ко інтегрувати її з текстовим редактором Word, 
що дає можливість використовувати під час 
складання текстових документів обчислювальні 
і графічні засоби «Matlab» [12].

Опишемо ті функції і можливості «Matlab», 
якими скористалися під час реалізації моделі 
«хижак – жертва» Лотки-Вольтерри.

Оскільки ми будемо виконувати одну послі-
довність операцій кілька разів, а відрізнятися 
будуть лише значення коефіцієнтів, доцільно 
створити файл-функцію (М-файл), а потім ви-
кликати його за необхідності.

Для прикладу візьмемо деяке підприємство 
Х, що на даний момент часу має 50 вакантних 
місць у цеху, на які претендують 100 кваліфі-
кованих потенційних робітників. Під час моде-
лювання ми виключаємо сторонні фактори, що 
можуть впливати на цю ситуацію (економічний 
стан країни загалом, соціальні фактори, сезон-
ність тощо). Приймемо майбутніх робітників за 
«хижаків», а робочі місця – за «жертв».

Коефіцієнти рівнянь можна легко вираху-
вати, маючи статистику появи нових вакансій 
в рамках певного періоду і співбесід потенцій-
них робітників з представниками відділу кадрів. 
В прикладі використані приблизні значення ко-
ефіцієнтів, що покликані наочно продемонстру-
вати роботу моделі.

Значення коефіцієнтів:
α – коефіцієнт приросту вакантних місць за 

відсутності потенційних робітників = 0,05;
β – коефіцієнт ефективності «полювання» 

робітників за місцями = 0,001;
γ – коефіцієнт зменшення кількості потен-

ційних робітників = 0,02;
δ – коефіцієнт появи нових потенційних ро-

бітників на трудовому ринку = 0,5.
Задаємо назву функції:
function Lotka_Volterra.
Далі вказуємо значення змінних α, β, γ, δ:
alpha = 0,05;
gamma = 0,5;
beta = 0,001;
delta = 0,5;
Зазначимо часовий проміжок (чим більше 

число, тим більше точність результату):
N = 1 000.
Формуємо масиви для значень змінних X, Y:
X = zeros (1,N);
Y = zeros (1,N).
Задаємо початкові значення:
X(1) = 50;
Y(1) = 100.
Моделюємо систему рівнянь:
for n = 2:N
X(n) = X(n–1) + alpha*X(n–1) – beta* 

*X(n–1)*Y(n–1);
Y(n) = Y(n–1) – gamma*Y(n–1) + 

beta*delta*X(n–1)*Y(n–1);
end.
Забезпечуємо вивід отриманих даних у гра-

фік:



171Приазовський економічний вісник

Xvals = 1:N;
plot (Xvals, X, ‘b’, Xvals,Y, ‘r’)
end.
Результати моделювання наочно проілюстро-

вані на рис. 1. Блакитним кольором виділено 
зміну кількості робочих місць протягом деяко-
го періоду N, червоним – зміну кількості робіт-
ників, які запропонували свою кандидатуру.

Можна побачити, що спад кількості потенцій-
них робітників спричиняє різкий зріст чисель-
ності вакансій, адже вакантні місця не займа-
ються, а нові місця продовжують з’являтись. 
Пік зростання вакансій змушує ринок праці по-
жвавитись, і нові працівники починають пропо-
нувати свою працю на підприємство, тим самим 
займаючи «вільні» посади і поступово зменшу-
ючи їх кількість.

Настає момент, коли всі вакансії зайняті. 
Потенційні робітники все ще з’являються, про-
те вільних місць на підприємстві ще немає, 
тому з часом і їх чисельність приймає спадну 
динаміку (можливо, робітники наймаються на 
роботу на інші підприємства).

На графіку, що є результатом роботи моде-
лі, також спостерігається загальна тенденція до 
зростання.

Висновки. В економіці як відкритій системі 
широко використовуються засоби математич-
ного моделювання. Модель Лотки-Вольтерри 
«хижак – жертва» є однією із широковжива-
них моделей. Її використовують для аналізу 
перебігу багатьох економічних явищ і об’єктів, 
вираховуючи, наприклад, чисельність потен-
ційних робітників як «хижаків» та кількість 
робочих місць – «жертв», державний бюджет 
та ВВП; чисельність капіталістів та робочих; 
чисельність працівників, зайнятих у приватно-
му секторі економіки і в державному; кількість 
споживачів та виробників; попит і пропози-

цію. Незважаючи на зазначене, ця модель несе 
більш узагальнений, ніж точний, предикатив-
ний характер. Розв’язком цієї моделі як систе-
ми рівнянь є автоколивання.
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МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА МАКРОРІВНІ ЯК КОНФЛІКТ  
МІЖ СУБ’ЄКТОМ, ПЕНСІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ПІДПРИЄМСТВОМ

MODEL OF THE PENSION SYSTEM AT THE MACRO LEVEL AS A CONFLICT 
BETWEEN THE SUBJECT, THE PENSION SYSTEM AND THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті відображено основні взаємовідношення пенсійної 

системи в розрізі учасників. Досліджено проблему легалізації 
зарплати у повному обсязі. Приведено варіанти стратегій, мо-
тиви та можливі отримані результати від застосування стра-
тегій для суб’єкта (людини, працівника), підприємства та пен-
сійної системи, яку представляє державний пенсійний фонд. 
Виявлено конфлікт інтересів.

Ключові слова: податки, фонд оплати праці, єдиний со-
ціальний внесок, пенсійна система, накопичувальний та солі-
дарний пенсійний фонд.

АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные взаимоотношения пенсионной 

системы в разрезе участников. Исследована проблема легали-
зации зарплаты в полном объеме. Приведены варианты страте-
гий, мотивы и возможные полученные результаты от примене-
ния стратегий для субъекта (человека, работника), предприятия 
и пенсионной системы, которую представляет государственный 
пенсионный фонд. Выявлен конфликт интересов.

Ключевые слова: налоги, фонд оплаты труда, единый со-
циальный взнос, пенсионная система, накопительный и соли-
дарный пенсионный фонд.

АNNOTATION
The main relations between the pension system in terms of 

participants are described in the paper. The problem of legalization 
of salaries in full is investigated. The variants of strategies, motives 
and possible results obtained from application of strategies for the 
subject (person, employee), enterprise and the pension system 
represented by the state pension fund are presented. Conflict of 
interest has been identified.

Key words: taxes, payroll, single social contribution, pension 
system, accumulative and solidarity pension fund.

Постановка проблеми. Сучасні пенсійні сис-
теми є ланками соціально-економічних сис-
тем держав, тому тісно пов’язують між собою 
громадян країн, підприємства, на яких вони 
працюють, та пенсійний фонд, куди спрямову-
ються внески та з якого виплачуються пенсії. 
В умовах постійного дефіциту солідарного пен-
сійного фонду України та водночас недостат-
нього рівня забезпеченості пенсіонерів постає 
питання виявлення причин цих явищ та зна-
ходження шляхів поліпшення ситуації. Ефек-
тивне реформування пенсійної системи немож-
ливе без розуміння інтересів різних суб’єктів 
пенсійного забезпечення. Якщо для людини як 
суб’єкта пенсійної системи на першому місці 
стоїть отримання максимального доходу про-
тягом життя, то для підприємства все ж таки 
головним є отримання максимального прибут-
ку. Пенсійний фонд акумулює сплачені підпри-
ємствами внески, виплачує пенсії зараз та роз-
раховує майбутні пенсії згідно з тими сумами, 

які були внесені. Чим більше сума внесків, тим 
більше пенсія, що нараховується, але для під-
приємства це означає менший прибуток. Тому 
виникає конфлікт інтересів, який потребує де-
тального дослідження для знаходження можли-
вих варіантів рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема дефіциту пенсійного фонду знахо-
диться під пильною увагою вітчизняних та за-
кордонних вчених. Перш за все досліджуєть-
ся податкове навантаження на підприємство, 
оскільки завеликі ставки ведуть до приховуван-
ня частини прибутків та фонду заробітної пла-
ти. А мінімальні внески не наповнюють бюджет 
Пенсійного фонду та гарантують людині лише 
мінімальну пенсію. Зменшення ставки єдиного 
соціального внеску Законом України [1] було 
покликане вивести зарплати з тіні, але викли-
кало дискусії у науковому світі стосовно дієвос-
ті [2]. Одним з засобів визначення розміру єди-
ного соціального внеску Л.П. Шевчук пропонує 
модель на основі індикативної заробітної плати 
[3]. У своїй роботі М.І. Карлін та Н.В. Іванчук 
пропонують модель для розрахунку економії 
підприємства за тінізації заробітної плати, яка 
виникає під час нарахування та утримання 
з фонду заробітної плати та впливає на суму 
прибутку підприємства [4]. В результаті ви-
водяться значення ставок єдиного соціального 
внеску для легалізації заробітної плати.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Хоча роботи вчених дослі-
джують певні питання підвищення офіціально-
го рівня заробітних плат в країні, не вистачає 
комплексного підходу, який би поєднав та по-
рівняв інтереси людини, яка отримує зарплату 
та заробляє на пенсію, підприємства, яке пла-
тить податки та відраховує у пенсійний фонд, 
та держави.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є побудова моделі 
взаємодії пенсійної системи, суб’єкта та під-
приємства для виявлення мотивів, можливих 
варіантів розвитку та оптимальних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час дослідження пенсійної системи зде-
більшого моделюються стосунки між людиною 
та пенсійним фондом. Але для індивідуумів, 
працюючих на підприємствах, велике значення 
в цій системі має саме підприємство. Саме воно 
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нараховує та виплачує заробітну плату, з якої 
сплачує у Пенсійний фонд внески. Якщо ця 
ланка у ланцюгу «працівник – підприємство – 
пенсійний фонд» дає збій, то система не працює 
так, як треба. Можливими збоями є низький рі-
вень заробітної плати, який призводить до низь-
кого рівня пенсії у майбутньому та дефіциту 
в рамках Пенсійного фонду солідарної системи 
вже зараз, заборгованість підприємства за вне-
сками до Пенсійного фонду загалом та відшко-
дуванням спеціальних пенсій зокрема. З іншого 
боку, підприємство може дати можливість пра-
цівнику взяти участь у корпоративній пенсій-
ній програмі. Особливим чином постає розмір 
заробітної плати. Законодавством установлена 
нижня межа у вигляді мінімальної заробітної 
плати. З 1 січня 2017 року розмір мінімальної 
зарплати в Україні становить 3 200 грн., що 
в два рази більше, ніж в грудні 2016 року та на 
122,45% більше, ніж середня мінімальна зарп-
лата за 2016 рік. Такі різкі зміни не можуть не 
вплинути на всіх учасників пенсійної системи.

Теоретично людина може бути самозайнятою 
особою та платити внески у Пенсійний фонд по-
вністю зі свого доходу. За законодавством Укра-
їни з 2016 року підприємство не утримує вне-
сок у пенсійний фонд безпосередньо із заробітної 
плати працівника, а лише нараховує на фонд 
заробітної плати соціальний внесок, який змен-
шився порівняно з попередніми законами. Пере-
лічені зміни мали на меті вивести із тіні реаль-
ні заробітні плати, які отримують працівники, 
та наповнити доходну частину пенсійного фонду 
за рахунок збільшення бази нарахування. Але 
звіти Пенсійного фонду [5] свідчать про те, що 
значних збільшень показників середньої зарпла-
ти не відбулось за цей період, що говорить про 
недостатність стимулів для підприємства для 
збільшення зарплати та для працівників, щоб 
вимагати офіційне підвищення. Для кращого 
розуміння процесу пропонується представити 
взаємодію працівника (суб’єкта), підприємства 
та державного пенсійного фонду у вигляді про-
філю стратегій та профілю виграшів.

Нехай пенсійна система складається з двох 
державних рівнів: солідарного (розподільчого) 
та накопичувального пенсійних фондів.

Спочатку слід розглянути профіль стратегій, 
який має людина (суб’єкт) щодо участі у пенсій-
ній системі. Отже, індивідуум може піти працю-
вати на підприємство та отримувати зарплату, 
а може зайнятися самостійно підприємницькою 
діяльністю. Нехай α1  – відрахування із заробіт-
ної плати у солідарний фонд із заробітної пла-
ти, α2 – нарахування на заробітну плату, яке 
виплачує роботодавець, α = α1 + α2, β1 – внесок 
в обов’язковий накопичувальний фонд, який 
виплачує людина, β2 – внесок в обов’язковий 
накопичувальний фонд, який нараховує та ви-
плачує роботодавець, β = β1 + β2. У першому ви-
падку людина отримує на руки зарплату за ви-
рахуванням податків та відрахувань у фонди, 
які платить саме підприємство та відраховує 
з зарплати людини. Нехай zt – офіційна части-
на зарплати людини, z’t  – частина зарплати, 
яка може виплачуватись неофіційно.

У другому випадку всі відрахування робить 
людина у розмірі zt * (α1 + α2 + β1 + β2), з яких 
zt * (α1 + α2) йде до солідарного пенсійного фон-
ду, zt * (β1 + β2) йде до накопичувального пен-
сійного фонду.

Працюючих можна розподілити на групи за-
лежно від віку, стажу та рівня заробітної пла-
ти за минулі роки. Від цього залежить розмір 
майбутньої пенсії та мотиви людини щодо «сі-
рої» заробітної плати. Оскільки реформування 
проходить у певний період часу, треба врахо-
вувати структуру населення та її прогнозовану 
динаміку.

Нехай людина за своє життя максимізує 
отримання доходу як до пенсійного віку у ви-
гляді заробітної плати, так і доходу у вигля-
ді пенсії. За допомогою коефіцієнтів переваги 
надається оцінка отриманому доходу у кожний 
період життя, а саме:

,   (1)

де zt
ч – чиста заробітна плата, тобто зарплата 

за вирахуванням податків в рік t, τ, η – коефіці-
єнти переваги, які показують вагу суми отрима-
ної зарплати та пенсії відповідно, n – кількість 
років отримання зарплати, m – кількість років 
отримання пенсії, pt – сума пенсії в рік t.

Мотиви, які впливають на поведінку суб’єктів 
щодо коефіцієнтів переваги щодо суми зарпла-
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Рис. 1. Середнє за рік відношення мінімальної зарплати до середньої зарплати
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ти та пенсії, у кожного свої. Якщо людина вже 
певний час працювала, то вона може мати певні 
накопичення та певні права на майбутню пен-
сію. Від цих даних залежать ставлення до ре-
форм та поведінка людини на ринку праці.

Майбутня пенсія залежить від розміру за-
робітної плати. Законодавством встановлюєть-
ся мінімальна межа. Проаналізуємо середній 
рівень заробітної плати відносно мінімальної 
з 2000 року за даними статистики [6; 7] та Пен-
сійного фонду [8]. Як видно з графіку на рис. 1, 
мінімальна зарплата за досліджуваний пері-
од складала від 32,25% в 2016 році до 50,4% 
у 2003 році від середньої зарплати, а також спо-
стерігається позитивна тенденція до збільшення 
середньої зарплати порівняно з мінімальною.

Розглянемо такі стратегії для людини, яка 
працює на підприємстві.

1) Людина працює на підприємстві та отри-
мує всю зарплату офіційно.

Тоді єдиний соціальний внесок, який нара-
ховує підприємство на фонд заробітної плати 
(zt + z’t) * (α2 + β2), а з людини утримується 
(zt + z’t) * (α1 + β1).

Податок на доходи фізичних осіб, згідно 
з Податковим кодексом [9], розраховується так:

((zt + z’t) – (zt + z’t) * (α1 + β1) – l) * tax,   (2)

де l – соціальна пільга, tax – податок на до-
ходи фізичних осіб.

Якщо говорити про один період (коефіцієнт 
переваги η = 0), то для людини вибір між легаль-
ною та нелегальною залежить лише від ставки 
податків, а для інших значень коефіцієнтів пере-
ваги слугує критерієм і розмір пенсії. Оскільки 
згідно з законодавством [1] на 2017 рік α1 = 0, 
β1 = 0, то на розмір заробітної плати пенсійна 
система не впливає, але розмір заробітної плати 
безпосередньо впливає на розмір пенсії. Отже, 
чиста зарплата з урахуванням податків та соці-
альної пільги й інших податків буде така:

zt
ч = 

, (3)

де tax – ставка податку на доходи фізичних 
осіб, taxelse – ставки інших податків.

2) Людина працює на підприємстві та части-
ну зарплати отримує офіційно, а частину – ні.

Тоді єдиний соціальний внесок, який на-
раховує підприємство на фонд заробітної пла-
ти (zt) * (α2 + β2), а з людини утримується 
(zt) * (α1 + β1). Податок на прибуток людини  
((zt) – (zt) * (α1 + β1) – l) * tax, де l – соціальна 
пільга. Отже, чиста зарплата з урахуванням по-
датків та соціальної пільги й інших податків 
в момент t буде така:

. (4)

Звичайно, за критерієм максимального доходу 
під час праці друга стратегія для людини вигідні-
ша. Розглянемо другий критерій – величину май-
бутньої пенсії. Все залежить від того, наскільки 
величина неофіційної зарплати може вплинути 
на розмір майбутньої державної пенсії. Якщо її 

вигідніше вкласти в інші фінансові інструменти 
для отримання доходу в майбутньому, то з цієї 
точки зору у людини немає мотивів вимагати по-
вністю легалізовану зарплату від підприємства.

Розглянемо стратегії підприємства щодо на-
рахування та виплати заробітної плати [10]. За-
галом величина заробітної плати впливає на 
розмір валових витрат підприємства, оскільки 
вони містять єдиний соціальний внесок, який 
нараховується на фонд оплати праці. Нехай α2 – 
нарахування на заробітну плату, яке виплачує 
роботодавець, β2 – внесок в обов’язковий накопи-
чувальний фонд, який нараховує та виплачує ро-
ботодавець, Zmin – мінімальний за законодавством 
розмір зарплати людини, Z' – частина зарплати, 
яка виплачується неофіційно, тобто тіньова.

Підприємство може мати такі стратегії: пла-
тити тільки мінімальну зарплату, платити за 
документами мінімальну зарплату та іншу час-
тину неофіційно, платити та відображати у до-
кументах всю зарплату працівника. У першому 
та третьому випадках людина отримує на руки 
зарплату за вирахуванням податків та відраху-
вань у фонди, які платить саме підприємство 
та відраховує з зарплати людини. У другому 
випадку людина отримує кожний період пра-
ці більшу суму, ніж у третьому, але через мен-
ші виплати у пенсійний фонд теоретично буде 
мати меншу суму майбутньої пенсії.

Виразимо витрати підприємства на фонд опла-
ти праці за різних стратегій: Zmin * (1 + α2 + β2) – 
за першої стратегії, Zmin * (1 + α2 + β2) + Z' – за 
другої стратегії, (Zmin + Z') * (1 + α2 + β2) – за 
третьої стратегії. Для порівняння варіантів 
стратегій необхідно порівняти прибуток, пода-
ток на прибуток та чистий прибуток в різних 
варіантах. Під час переходу з першої страте-
гії на третю величина прибутку не зміниться, 
якщо збільшення заробітної плати враховувати-
меться в повному обсязі у валових доходах під-
приємства, наприклад, буде закладене у ціни. 
Очевидно, що за незмінних валових доходів 
зменшиться розмір прибутку, який оподаткову-
ється. Оскільки зараз β2 = 0, можна проаналізу-
вати перехід від тіньової зарплати до повністю 
офіційної за сучасних реформ.

∆Прибуток = ∆ВД – ∆ВВ(без ФОП) – 
– (Z'–Z' (1+α2)),                   (5)

де ВД – валові доходи, ВВ (без ФОП) – вало-
ві витрати без фонду оплати праці. Очевидно, 
що прибуток до оподаткування за інших рівних 
умов більше за другої стратегії. Якщо припус-
тити, що фонд тіньової зарплати зменшує без-
посередньо чистий прибуток підприємства, то 
можна записати таке рівняння з урахуванням 
ставки податку на прибуток у 18%:

∆ЧП = (∆ВД – (∆ВВ(без ФОП) – Z'(1 + α2))) *
* (1 – 0,18) – Z'.                (6)

Якщо валові доходи та витрати без ураху-
вання фонду оплати праці незмінні, то за ви-
щезазначеними припущеннями друга та третя 
стратегії за ставкою ЄСВ у 0,2193 для підпри-
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ємства рівнозначні за критерієм величини чи-
стого прибутку. Тобто теоретично зменшення 
ставки податку повинно було сприяти перехо-
ду до третьої стратегії, але збільшення розміру 
прибутку стало пріоритетним для підприємців.

Доцільно проаналізувати введення внеску 
в накопичувальну пенсійну систему. Якщо розмір 
єдиного соціального внеску не зміниться та буде 
включати внески у накопичувальний фонд, то ви-
сновки стосовно стратегій аналогічні попереднім. 
Якщо ж це буде додатковий процент, то валові 
витрати підприємств збільшаться.

Звичайно, збільшення заробітної плати дасть 
змогу не лише розраховувати на більшу пен-
сію із солідарної системи, але й відраховувати 
у накопичувальну. Але накопичувальний рі-
вень пенсійної системи в Україні не зможе до-
бре працювати без відповідного розвитку фінан-
сового ринку та економіки загалом.

Отже, як виявило дослідження, існують 
різні інтереси учасників пенсійної системи, 
які представимо у табл. 1. Суб’єкти прагнуть 
максимізувати свій загальний дохід протягом 
життя, але залежно від індивідуальних інтер-
есів. Підприємства прагнуть отримувати прибу-
ток, а тому тримати зарплати на певному рівні. 
Державний пенсійний фонд намагається зібра-
ти максимально можливу суму відрахувань із 
зарплати, щоб забезпечити сучасних пенсіоне-
рів пенсією за мінімального дефіциту.

Висновки. Розглянуті стратегії поведінки 
учасників пенсійної системи та профіль їх ви-
грашів говорять про конфлікт інтересів. Регу-
лювання конфлікту можливе законодавчими 
мірами та договірними відносинами між учас-
никами, які ґрунтуються на раціональному 
виборі. Пенсійна система залежить від еконо-
мічної ситуації загалом, розвитку фінансових 
ринків та виробництва взагалі. Оскільки керує 
пенсійною системою держава, то з її боку мо-
жуть назначатися штрафи за варіанти стратегій 
з частинами неофіційної зарплати.
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Таблиця 1
Конфлікт інтересів

Група Зарплата Пенсія Критерій
Працівники, 

суб’єкти Максимальна Максимальна Максимальна сума отримання про-
тягом життя зарплати та пенсії

Підприємство В межах, установле-
них законодавством 

В межах, установлених 
законодавством Можливий мінімум витрат

Пенсійний фонд, 
пенсійна система Максимальна В межах, установлених 

законодавством

Мінімальне відхилення між отри-
маними внесками із заробітної 

плати та пенсійними виплатами 
сучасним пенсіонерам
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АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЕД  
НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ

ANALYSIS AND FORECASTING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
BY THE STUDY OF SEASONAL FLUCTUATIONS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню окремих економіко-ма-

тематичних методів і моделей для аналізу та прогнозування 
сезонних коливань в сфері ЗЕД. Здійснено прогноз обсягів 
експорту товарів за допомогою трендового аналізу, на основі 
індексу сезонності, адитивної та мультиплікативної моделей. 
Зазначено, що розвиток ЗЕД стикається з циклічними коливан-
нями, які викликані сезонним характером експорту та імпорту 
окремих груп товарів та послуг протягом певного періоду часу. 
Саме тому важливо вивчити тенденцію сезонних коливань 
в сфері ЗЕД.

Ключові слова: прогнозування, ЗЕД, екстраполяція, тренд, 
індекс сезонності, адитивна та мультиплікативна моделі.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию отдельных экономико-

математических методов и моделей для анализа и прогно-
зирования сезонных колебаний в сфере ВЭД. Осуществлен 
прогноз объемов экспорта товаров с помощью трендового ана-
лиза, на основе индекса сезонности, аддитивной и мультипли-
кативной моделей. Отмечено, что развитие ВЭД сталкивается 
с циклическими колебаниями, которые вызваны сезонным ха-
рактером экспорта и импорта отдельных групп товаров и услуг 
в течение определенного периода времени. Именно поэтому 
важно изучить тенденцию сезонных колебаний в сфере ВЭД.

Ключевые слова: прогнозирование, ВЭД, экстраполяция, 
тренд, индекс сезонности, аддитивная и мультипликативная 
модели.

АNNOTATION
The article is devoted to the use of some economic-mathe-

matical methods and models for the analysis and forecasting of 
seasonal fluctuations of foreign economic activity. The author pro-
poses forecasting of the volume of exports by the method of trend 
analysis, index of seasonality, additive and multiplicative models. It 
is noted that the development of foreign economic activity is faced 
with cyclical fluctuations, caused by the seasonal nature of exports 
and imports of some groups of goods and services for a certain 
period of time. Therefore, it’s important to examine the trend of 
seasonal variations in the field of foreign trade.

Key words: forecasting, foreign economic activity, extrapola-
tion, trend, index of seasonality, additive and multiplicative models.

Постановка проблеми. Розвиток зовнішньо-
економічної сфери як важливої й невід’ємної 
частини господарської діяльності будь-якої кра-
їни вимагає все більш особливої уваги до про-
блеми використання статистичних та економі-
ко-математичних методів і моделей для аналізу 
та розв’язання задач в сфері розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Достатньо уваги сьогодні приділяється за-
стосуванню різноманітних методів прогнозуван-
ня зовнішньої торгівлі з метою підвищення еко-
номічних показників та пошуку нових ринків 
збуту української продукції. Однак в сучасних 

умовах ці напрацювання є недостатніми і по-
требують подальшого вдосконалення.

Сезонні коливання притаманні як виробни-
цтву і попиту на деякі товари, завантаженості 
транспорту, будівництву, так і процесам розви-
тку ЗЕД, а саме, експорту та імпорту окремих 
груп товарів та послуг протягом певного періоду 
часу. Сезонність виникає, як правило, під дією 
кліматичних, соціальних та інших умов. Ви-
явлення та аналіз сезонних коливань значною 
мірою підвищує ефективність процесів прогно-
зування і планування сезонних показників, які 
впливають на регулювання ЗЕД.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку ЗЕД розкривається у пра-
цях Ж. Зосимової, А. Кредисова, О. Вівчара, 
О. Гребельника, Л. Наумової, І. Бережнюка, 
П. Пашко, Л. Івашової, О. Дробишевої та інших 
науковців. Використання в практиці господа-
рювання методів та інструментів прогнозування 
розглядається в дослідженнях В. Вітлінського, 
В. Геєця, Б. Грабовецького, А. Данильченка, 
І. Іванова, Л. Канторовича, О. Карагодової, 
В. Касьяненка, В. Науменка та інших вітчиз-
няних учених-економістів.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження викорис-
тання окремих економіко-математичних ме-
тодів і моделей для аналізу та прогнозування 
сезонних коливань в сфері ЗЕД.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час вибору методу прогнозування необхідно 
врахувати такі чинники, як доступність і точ-
ність ретроспективних даних, час для проведен-
ня аналізу, необхідний рівень точності, трива-
лість прогнозного періоду, вартість проведення 
аналізу і тривалість складання прогнозу [1].

Екстраполяційні методи застосовуються 
у процесі вивчення часових рядів. Звідси ви-
пливає, що основу екстраполяційних методів 
становлять динамічні ряди, а саме послідовність 
показників, що характеризують зміну явища 
у часі. Окремі спостереження динамічного ряду 
називаються його рівнями. Тому залежно від 
особливостей зміни рівнів у рядах динаміки 
методи екстраполяції можуть бути простими 
(екстраполяція на основі аналітичних показ-
ників рядів динаміки, екстраполяція плинної 
середньої, екстраполяція на основі індексу се-
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зонності) і складними (екстраполяція трендів, 
прогнозування на основі експоненціального 
згладжування) [2, с. 89]. Екстраполяційні ме-
тоди досить вдало можна використовувати для 
аналізу і прогнозування процесів в митній спра-
ві [3, с. 185].

Формуючи прогнози за допомогою екстрапо-
ляції, як правило, виходять зі статистично ство-
рених тенденцій зміни тих чи інших кількісних 
характеристик об’єкта прогнозування. За допо-
могою цих методів екстраполюються кількісні 
параметри великих систем, кількісні характе-
ристики економічного, наукового, виробничого 
потенціалу, дані про результативність науково-
технічного прогресу, характеристики співвідно-
шення окремих підсистем, елементів у системі, 
показників складних систем тощо [4].

На динаміку зовнішньоторговельного обігу 
істотно впливають сезонні коливання експорт-
но-імпортних поставок. Сезонним коливанням 
притаманні відносно стійкі зміни обсягів поста-
вок за внутрішньорічними періодами протягом 
ряду років, тобто підйоми і спади експорту (ім-
порту) з року в рік в певні місяці (квартали).

Сезонністю називають стійку тенденцію 
щодо варіації рівнів динамічного ряду все-
редині року за сезонами. На практиці досить 
складними виявляються ідентифікація та про-
гнозування сезонних складових динаміки екс-
портних показників.

Для вивчення сезонності широке застосуван-
ня знаходять статистичні методи, що дають змо-
гу виміряти інтенсивність сезонних коливань 
річного циклу за кілька років за допомогою 
спеціальних показників – індексів сезонності; 
встановити конфігурацію сезонної хвилі і про-
гнозувати можливі зміни на майбутнє з ураху-
ванням сезонності. Способи їх обчислення за-
лежать від наявності в рядах динаміки основної 
тенденції розвитку.

Якщо в динамічних рядах тенденція відсут-
ня або незначна, то індекси сезонності знахо-
дять за формулою:
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де ISI – індекс сезонності, який обчислюється 
для кожного сезону;

yi – середній рівень ряду динаміки за інтер-
вал часу t (квартал, місяць);

y – загальний середній рівень ряду динаміки 
за рік;

k – кількість років, на підставі яких буду-
ється прогноз.

Індекси сезонності, обчислені за такою ме-
тодикою, дають змогу розподіляти обсяги екс-
порту (імпорту), прогнозовані на наступний 
рік, за сезонами всередині року. Для цього про-
гнозоване річне значення показника спочатку 
розподіляється рівномірно по сезонах (по од-
ній четвертій, якщо це квартали, або по одній 

дванадцятій, якщо як сезони прийняті місяці). 
Далі знаходять добуток середнього сезонного 
значення показника за рівномірного розподілу 
та індексу сезонності за відповідний сезон.

Для виявлення сезонності в рядах динаміки 
з чітко вираженою тенденцією, коли значний 
середньомісячний темп зростання, обумовлений 
тенденцією, приховує сезонні зміни, можна ви-
користати метод плинної середньої або аналі-
тичного вирівнювання.

Оскільки під час розрахунку індексів сезон-
ності переважно елімінований (усунутий) вплив 
випадкових факторів (оскільки використову-
ються дані декількох років), то можна припус-
тити, що сезонний фактор постійно впливає на 
величину експорту (імпорту).

Наприклад, сезонне постачання газу, нафто-
продуктів, палива пов’язано з сезонністю спо-
живання; сезонне постачання зернових, соняш-
нику, цукру викликано сезонним характером 
виробництва; сезонність експорту (імпорту) зи-
мового або літнього одягу та взуття обумовлена 
сезонністю реалізації та споживання відповід-
них груп товарів.

Графічне зображення сезонності називається 
сезонною хвилею.

Для прогнозування рядів, в яких варіація 
рівнів може мати сезонний характер, користу-
ються моделями з виділеним трендом і сезон-
ною компонентою. Ефективність прогнозування 
сезонних процесів можлива лише за викорис-
тання спеціального класу методів та моделей 
(адитивних та мультиплікативних). Головна 
задача дослідження окремого часового ряду – 
виявлення і надання кількісного вираження 
кожній із указаних компонентів для того, щоб 
використати одержану інформацію для прогно-
зування майбутніх значень ряду.

Модель з адитивною компонентою – це мо-
дель, у якій часовий ряд подається як сума 
трендової f(t), сезонної (St) і випадкової ком-
поненти Et (t – параметр часу).

Алгоритм побудови моделі складається з та-
ких кроків.

1) Вирівнювання початкового ряду методом 
ковзної середньої.

2) Розрахунок значень сезонної компоненти 
(St).

3) Розрахунок десезоналізованого обсягу 
(віднімання відповідних значень сезонних ком-
понент від фактичних значень ряду динаміки):

Tt = yt – St.                    (2)

Знаходження оцінок сезонної компоненти 
в цій моделі будується на використанні серед-
ньої плинної. На основі знайдених значень се-
зонних компонент розраховують сезонні оцін-
ки. Переважно середні оцінки коригують так, 
щоб їх сума дорівнювала 0 (збільшують чи 
зменшують на одне й те саме число).

4) Розрахунок прогнозних значень ряду за 
моделлю:

yt
пр(адит.) = f(t) + St.             (3)
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5) Розрахунок абсолютних або відносних по-
хибок для оцінки міри відповідності прогнозо-
ваних значень фактичним даним.

Модель з мультиплікативною компонентою – 
це модель, у якій часовий ряд подається як до-
буток трендової (f(t)), сезонної (St) і випадкової 
компоненти Et (t – параметр часу).

Розрахунки такі, як у попередній моделі, 
відмінність полягає в обчисленні сезонної ком-
поненти.

Десезоналізований обсяг знаходимо за фор-
мулою:

Tt = yt / St.                    (4)

Прогнозні значення обчислюють за формулою:

yt
пр(мульт.) = f(t) * St.             (5)

Приклад 1. Для даних за три роки (k=3) y1, 
y2, y3, що характеризують експорт умовного то-
вару А (тис. дол. США), розрахуємо індекси се-
зонності за формулами (1).
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Таблиця 1
Дані для розрахунку індексу сезонності

Місяць

Експорт товару А  
(тис. дол. США) Індекс 

сезон-
ності, 
ІS (%)2014 р. 2015 р. 2016 р.

Серед-
ньомі-
сячна, 

yi

1 20,0 27,8 31,5 26,4 116,3
2 24,1 16,6 22,5 21,1 92,9
3 15,1 7,8 16,8 13,2 58,1
4 25,0 24,7 6,7 18,8 82,8
5 22,3 35,0 23,1 26,8 118,0
6 26,3 29,7 27,4 27,8 122,4
7 16,2 17,3 12,5 15,3 67,4
8 23,2 23,8 24,5 23,8 104,8
9 24,5 26,3 26,2 25,7 113,2
10 10,2 31,3 17,9 19,8 87,2
11 36,1 20,7 33,5 30,1 132,5
12 21,6 28,8 20,8 23,7 104,4
∑ 264,6 289,8 263,4 272,5 1 199,9

В серед-
ньому 22,05 24,15 21,95 22,71 100

З рис. 1 очевидно, що пік сезонності екс-
порту продукції за трьохрічний період попадає 
11-й місяць (листопад), а спад – на 3-й місяць 
(березень).

Приклад 2. За умовними даними обсягів екс-
порту товару В (тис. дол США) за 11 кварталів 
(табл. 2) складемо прогноз на наступні два пері-
оди, використовуючи можливості електронних 
таблиць MS Excel.

Візуально бачимо, що дані мають сезонні ко-
ливання, тому для обчислення прогнозних зна-
чень ряду застосуємо адитивну та мультипліка-
тивну моделі прогнозування.

Рис. 1. «Сезонна хвиля» експорту товару А  
за період з 2014 по 2016 рр.

Таблиця 2
Дані обсягів експорту товару В

Обсяг 
екс-

порту 
(тис. 
дол. 

США)

20 26 31 27 32 38 43 31 40 46 51

Квар-
тал 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Рік 2014 2015 2016

2
0
1
7

Таблиця 3
Розрахунок оцінок сезонної компоненти 

в адитивній моделі

Р
ік Квар-

тал

Обсяг 
екс-
пор-
ту, yt

Разом 
за 

4 кв.

Середня 
плинна 
за 4 кв.

Цен-
трована 
середня 
плинна

Оцінка 
сезонної 
компо-
ненти

2
0
1
7
 2

0
1
6
 2

0
1
5
 2

0
1
4
 

3 20 -

-

4 26 -

104 26

1 31 27,5 +3,5

116 29

2 27 30,5 -3,5

128 32

3 32 33,5 -1,5

140 35

4 38 35,5 2,5

144 36

1 43 37 6

152 38

2 31 39 -8

160 40

3 40 41 -1

168 42

4 46 -

-

1 51 -

Розрахуємо оцінки сезонної компоненти за 
адитивною компонентою (табл. 3). Маючи ін-
дивідуальні значення сезонної оцінки та їх по-
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хибки для кожного періоду часу, знайдемо їх 
середні квартальні значення (табл. 3).

Скоригуємо сезонну компоненту (табл. 4).

Таблиця 4
Коригування сезонної адитивної компоненти

Квартал
Сер. значення 

сезонної 
компоненти

Відкориговане сер. 
значення сезон. 

компоненти
3 -1,25 -1,3
4 2,5 2,4
1 4,75 4,7
2 -5,75 -5,8

Разом ∑(S + E) = 0,25 ∑(S + E) = 0

Віднімаючи значення сезонних компонент 
від фактичних рівнів, усуваємо сезонність ряду.

Таблиця 5
Розрахунок прогнозних значень  

за адитивною моделлю

Р
ік

К
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л

О
бс

я
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о
р
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, 
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С
ез

о
н
н
а
 

к
о
м
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о
н
ен
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, 

S
t

Д
ес

ез
о
н
. 

о
бс

я
г,

 T
t

П
ер

іо
д
, 
t

П
р
о
гн

. 
зн

а
ч
.,
 

y t
п
р

А
бс

. 
п
о
х
и
бк
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п
р
о
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о
зу

, 
y t

–
y t

п
р

В
ід

н
о
сн

а
 

п
о
х
и
бк

а
 

п
р
о
гн

о
зу

, 
%

2
0
1
7
 2

0
1
6
 2

0
1
5
 2

0
1
4

3 20 -1,3 21,3 1 21,2 -1,2 6,0
4 26 +2,4 23,6 2 27,3 -1,3 5,0
1 31 +4,7 26,3 3 32,0 -1,0 3,2
2 27 -5,8 32,8 4 23,9 +3,1 11,5
3 32 -1,3 33,3 5 30,8 +1,2 3,8
4 38 +2,4 35,6 6 36,9 +1,1 2,9
1 43 +4,7 38,3 7 41,6 +1,4 3,3
2 31 -5,8 36,8 8 33,5 -2,5 8,1
3 40 -1,3 41,3 9 40,4 -0,4 1,0
4 46 +2,4 43,6 10 46,4 -0,4 0,9
1 51 +4,7 46,3 11 51,1 -0,1 0,2

y = 2,3909x + 20,127 
R² = 0,9617 
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Рис. 2. Прогноз експорту товару  
за адитивною компонентою

За допомогою рівняння тренду 
13,20*39,2ˆ += tT  = 2,39 * t + 20,13 знаходимо прогнозні 

значення ряду за адитивною компонентою:  
Y2017(2)

пр = 43,1; Y2017(3)
пр = 49,9. Середня віднос-

на похибка прогнозування = 4,2%.
Зробимо відповідні розрахунки за мульти-

плікативною компонентою. Розрахуємо серед-
ні квартальні значення сезонних компонент 
(табл. 6).

Таблиця 6
Коригування сезонної мультиплікативної 

компоненти

Квар-
тал

Сер. значення 
сезонної компоненти

Відкориговане. сер. 
значення сезонної 

компоненти
3 0,9654 0,9604
4 1,0704 1,0649
1 1,448 1,1389
2 0,8401 0,8358

Разом ∑(S * E) = 4,0207 ∑(S * E) = 4

Таблиця 7
Розрахунок прогнозних значень за 

мультиплікативною моделлю
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, 
%

2
0
1
7
 2

0
1
6
 2

0
1
5
 2

0
1
4

3 20 0,9604 20,8 1 22,0 -2,0 10,0
4 26 1,0649 24,4 2 26,8 -0,8 3,1
1 31 1,1389 27,2 3 31,3 -0,3 1,0
2 27 0,8358 32,3 4 24,9 +2,1 7,8
3 32 0,9604 33,3 5 30,8 +1,8 3,8
4 38 1,0649 35,7 6 36,7 +1,3 3,4
1 43 1,1389 37,8 7 41,8 +1,2 2,8
2 31 0,8358 37,1 8 32,6 -1,6 5,2
3 40 0,9604 41,7 9 39,7 +0,3 0,7
4 46 1,0649 43,2 10 46,4 -0,4 0,9
1 51 1,1389 44,8 11 52,3 -1,3 2,5

y = 2,2982x + 20,602 
R² = 0,9653 
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Рис. 3. Прогноз експорту товарів  
за мультиплікативною компонентою
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На основі десезоналізованих обсягів екс-
порту товару побудуємо рівняння регресії, 
яке описує тренд мультиплікативної моделі: 

13,20*39,2ˆ += tT  = 2,3 * t + 20,6.
Прогнозні значення ряду за мульти-

плікативною компонентою дорівнюють  
Y2017(2)

пр = 40,3; Y2017(1)
пр = 48,5. Середня віднос-

на похибка прогнозування за мультиплікатив-
ною моделлю становить 3,7%.

Отже, для нашого прикладу прогноз за 
мультиплікативною компонентою є більш точ-
ним, ніж прогноз за адитивною компонентою 
(3,7% < 4,2%).

Висновки. Запропонований у статті метод 
екстраполяції тренду, визначення індексу се-
зонності та порівняння двох моделей для ряду 
з сезонними коливаннями дають змогу про-
аналізувати та дослідити інтенсивність сезон-
них коливань, спрогнозувати розвиток проце-
сів та явищ в сфері ЗЕД, а саме прогнозування 
експорту (імпорту) окремих груп товарів та по-
слуг, що мають сезонний характер. Побудована 
функція тренду є адекватною реальним умовам, 
що підтверджується значеннями обчислених 
похибок. Як бачимо, адитивні сезонні моделі 
здатні відображати відносно постійне сезонне 
коливання, а мультиплікативні враховують 
коливання, що динамічно змінюються залеж-
но від тренда. Отримані розрахунки на осно-
ві запропонованих методів мають неточності, 
бо не враховують ризики, що певною мірою 
пов’язано з політичними чинниками, змінами 
в законодавстві, ускладненням чи поліпшен-

ням зовнішньоекономічних відносин з країна-
ми-партнерами України та іншими факторами. 
На практиці з метою збільшення адекватності 
та точності потрібно використовувати моделі, 
які здатні враховувати коливання обох видів, 
до таких моделей відносяться моделі авторегре-
сії, Хольта-Уінтерса та Бокса-Дженкінса [5]. 
А також для отримання найбільш вірогідних 
прогнозів слід поєднувати різні методи про-
гнозування (експертний, статистичний, мате-
матичного моделювання тощо), що сприятиме 
зниженню ризиків і забезпечить упередження 
коливань на стадії їх виконання.
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