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STATISTICS IS AGAINST IMPERIAL EGOISM

За останні 100 років Україна вдруге стала об'єктом
російської агресії. Але на відміну від муравйовського
розгрому Крут і захоплення Києва зимою 1918 р., анек
сію Криму та окупацію Донбасу у 2014 р. здійснено з
особливим цинізмом. Цю воєнну експансію кремлівсь
ка влада пояснює необхідністю захисту "русского мира"
та російськомовного населення від так званої "українсь
кої націоналістичної хунти", яка, нібито прийшла до
влади "шляхом повалення проросійської диктатури Яну
ковича". Але це лише чергова порція тотальної фальси
фікації, характерної для політики російських можнов
ладців, ще з часів масштабної бутафоризації "потемкі
нських деревень", що робилось на догоду імперському
егоїзму.
Така, збуджена імперським егоїзмом, фальсифіка
ція фактів стосовно України мала місце й раніше, ще до
подій 2013—2014 рр., коли "русскому миру" і російсь
комовному населенню в Україні нічого не загрожува
ло. Скоріше навпаки — від них йшла загроза збережен
ню в Україні українства та його державності. Досить
нагадати вторгнення осінню 2003 р. на суверенну тери
торію України з боку Росії в районі Коси Тузла під ви
глядом побудови "місцевою владою дамби нібито для
перегону худоби на випас". Або ще цинічніше: у квітні
2008 р. на саміті НАТО в Бухаресті та на закритому за
сіданні "Росія — НАТО", коли мова зайшла про Украї
ну, Путін сказав Д.Бушу, президенту США: "Ты же по
нимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государ
ство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это
Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена
нами!"
Далі під час пресконференції у грудні 2010 р. у
Москві В.Путін у прямому ефірі одному із співрозмов
ників сказав: "Теперь по поводу наших отношений с
Украиной. Я позволю себе с вами не согласиться, когда
вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы
не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, по
тому что мы страна победителей…. Под тем, что я ска
зал, есть определенное основание. Если мы посмотрим
статистику времен Второй мировой войны, то выяснит
ся, что наибольшие потери в Великой Отечественной
войне понесла именно РСФСР — более 70% потерь. Это
означает, что война выиграна, не хочу никого обижать,
за счет индустриальных ресурсов РФ. Это историчес
кий факт, это все в документах".
У багатьох українських політиків, науковців, істо
риків і простих громадян це викликало обурення. Багато
хто справді звернувся до статистики (але не тільки до ра
дянської), щоб з'ясувати істину. І тут виявляється, що
якраз статистика свідчить проти імперського егоїзму.
Водночас з'ясувалось, що подібна фальсифікація
фактів стосується не лише України, але й союзників по
антигітлерівській коаліції. Починаючи з 1948 р. у ра
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дянській, а потім у російській літературі гуляє цифра,
запущена М. Вознесенським (колишній голова Держ
плану СРСР), що допомога союзників по коаліції СРСР
складала всього 4%. При цьому не наводиться будьяких
розрахунків, обгрунтувань, пояснень і коментарів, що
це за цифра.
Спочатку про вклад України в перемогу над фашиз
мом. Не треба бути ні істориком, ні географом, ні еко
номістом, щоб зрозуміти цинічну фальш щодо мізерної
участі України в жертвах війни та в успіхах перемоги
над фашизмом. Хіба не вся Україна була окупована
гітлерівською армією? Хіба не половина міст і сіл, зруй
нованих війною, в СРСР розташовані на теренах Украї
ни? Причому українські села — це не російські "дєрєвні".
Хіба можна закривати очі на те, що втрати населення
України становили три четвертих втрат Росії і вдвічі
більше, ніж в Росії, у співвідношенні до наявного насе
лення? Нарешті збитки економіки реально більші, ніж в
Росії, а частка втраченого національного багатства
втричі більша, ніж в Росії. При цьому була зруйнована
майже половина житла і більше половини підприємств.
Все це дані радянської статистики. І це без того, що май
же тисяча підприємств і фабрик, багато цінного облад
нання, майна та культурних цінностей було вивезено в
Росію і не поверталось в Україну (рис. 1).
Далі про вклад союзників у перемогу над фашизмом.
Ще на початку 1941 р. у США був прийнятий закон про
лендліз для допомоги Великобританії у війні з Німеч
чиною. Закон передбачав: поставки зброї, боєприпасів,
техніки, сировини, матеріалів на умовах товарного кре
диту. Номенклатура поставок визначалася виключно
урядами країнреципієнтів. При цьому все, що було
втрачено під час війни, не підлягало оплаті, а https://
uk. w i ki pedi a. o r g/ w i k i / %D0%9B%D0% B5%D0%
BD%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%B7 — cite_note
yale2все, що залишилось, підлягало сплаті США з ура
хуванням зносу, або поверненню.
У липні 1941 р. уряд СРСР звернувся з проханням
до уряду США щодо поширення допомоги за лендлізом
на СРСР. Вже в серпні 1941 р. між СРСР і США була
підписана воєнноекономічна угода. І в жовтні вже по
чались масові військові поставки за лендлізом. Для
СРСР, як і для Великобританії, ця допомога була нада
на в найбільш критичний момент і у вирішальних обся
гах. Адже в перші місяці війни СРСР втратив близько:
22 тис. танків; 25 тис. літаків; 33 тис. гармат; більше 100
тис. автомобілів, 6,5 млн одиниць стрілецької зброї; 7
млн живої сили (вбиті, поранені, взяті в полон). Найб
ільшу допомогу від США за лендлізом отримала Вели
кобританія (рис. 2). Але згодом і Великобританія
підключилась до США в допомозі СРСР за програмою
лендлізу і її частка допомоги по військовій техніці ся
гала майже 20%.
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Рис. 1. Втрати внаслідок Другої світової війни
Джерело: розроблено за даними: Новітньої історії України, Статистичного збірника "Велика Вітчизняна війна".

За 1941—1945 рр. США і Великобританія постави
ли СРСР велику кількість ефективної для війни зброї
та боєприпасів (табл. 1). Обсяги цих поставок у
співвідношенні до обсягів виробництва в СРСР були
досить суттєві, особливо гармат і вибухівки. Крім на
званих засобів, було поставлено також багато стрі
лецької зброї.
Ще більш вагому роль зіграли поставки допоміжної
техніки, без якої війна "моторів" (якою була Друга світо
ва війна) — неможлива. Особливо гострою була пробле
ма транспортного забезпечення в СРСР, з його велики
ми просторами і грандіозним бездоріжжям. Обсяги по
ставок допоміжної техніки значно перевищували у
відносному значенні обсяги поставок зброї і боєпри
пасів. Зокрема поставки автомобілів, локомотивів, то
варних вагонів, радіолокаційних станцій в рази переви
щували вітчизняне виробництво в СРСР (табл. 2).

Роль цієї, здавалось би, допоміжної техніки була не
менш важлива, ніж бойової. Так шасі для "Катюш" го
ловним чином були американські "Студебекери". 20 тис.
"Катюш" (97%) мали американські шасі і лише 600 — ра
дянські. Дві третини всіх отриманих від США авто
мобілів були на той час найкращі у світі тягачі. Велику
роль відіграли легкові джипи "Віліси" з високою про
хідністю для розвідки, зв'язку та управління військами.
До речі, радянські військові просили у американців всьо
гонавсього мотоциклетні коляски. Але американці
самі запропонували кращий варіант — "Віліси", якими
вже успішно користувалася американська армія.
Функціонування радянського залізничного транс
порту теж було б неможливе без лендлізу. Для цього
транспорту було поставлено локомотивів у 2,5 разу
більше радянського виробництва, в т.ч. електровозів і
вагонів — у 10 разів більше. Ці поставки запобігли па

Рис. 2. Обсяги допомоги США країнам за лендлізом, млрд дол.
Джерело: розроблено за даними Bureau of Labor Statistics.
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Таблиця 1. Поставки зброї та боєприпасів СРСР союзниками по коаліції в 1941—1945 рр.
Види
Літаки, тис. шт.
Танки, тис. шт.
Гармати , тис. шт.
Кулемети, тис, шт.
Вибухівка і порох, т. т.
Детонатори, тис. шт.

Виробництво
в СРСР
112
110
34
367
957
2822

Поставки
союзниками
22
13
14
132
475
903

Співвідношення,
%
20
12
42
36
50
32

Джерело: розроблено за даними: Records of Interservice Agencies, Стеттиниус Эдварда "Лендлиз: оружие победы", Статистич
ного збірника "Велика Вітчизняна війна".

ралічу залізничного транспорту в СРСР. Навіть постав
ки залізничних рейок становили 57% до радянського
виробництва, а рейок для широкої колії — 83%.
Після війни в СРСР часто лунали закиди, що техні
ка від союзників надходила не самих нових зразків, і не
кращої якості. Але насправді кремлівські пропагандис
ти намагались цим приховати реальну технічну
відсталість радянської техніки і озброєнь. Тричі Герой
Радянського Союзу льотчикас О. Покришкін (на його
рахунку близько 60 збитих німецьких літаків) всю війну
провоював на американському винищувачі "Аерокобра".
Двічі Герої Радянського Союзу Аметхан Султан, В.
Степаненко, А. Рязанов здобували свої перемоги на бри
танських "харрикейнах". Лейтенант О. Павкін у бою 19
вересня 1942 року знищив 11 німецьких танків на аме
риканському танку "М3 Стюарт".
А якість американських автомашин була просто не
порівнянна з радянськими. Довоєнний парк радянських
автомобілів був дуже застарілий і зношений. Перед
війною потреба армії в автотранспорті становила 744
тис. автомобілів і 92 тис. тракторів, а в наявності було
трохи більше третини. З народного господарства пла
нувалося вилучити 240 тис. автомобілів, половина з яких
потребувала негайного ремонту. Фактично з народно
го господарства було вилучено лише 206 тис. автома
шин. Але вже за перші місяці війни загалом було втра
чено 271 тис. автомобілів.
Але не менш важливе значення мало забезпечення
союзниками СРСР ресурсами для його власного вироб
ництва зброї та боєприпасів. Це забезпечення було ще
суттєвіше, ніж самою зброєю. Так, обсяги поставок со
юзниками кольорових металів удвічі перевищували ви
робництво в СРСР, а автопокришок і залізничних рей
ок — у 1,5 разу (табл. 3).
Зі США СРСР було також поставлено багато різно
го роду промислового обладнання для літакобудівних,
нафтопереробних та інших заводів. Про вагомість цих
поставок свідчить той факт, що поставленої 2,5 млн т
сталі було достатньо для виробництва 70 тис. танків. А
поставленого алюмінію і кольорових металів було до
статньо для виробництва 100 тисяч літаків — майже
стільки, скільки вироблено СРСР.
Дуже корисними були поставки з США продоволь
ства для Червоної армії, які сягали 70% вітчизняного
виробництва. Але якщо врахувати калорійний вміст по

ставленого продовольства, цей вклад буде набагато
більший, ніж вітчизняний. Адже картоплю чи капусту з
Америки ніхто не віз. Ввозили цінні, висококалорійні
продукти — м'ясні консерви. Обсяги їх поставок в 7 разів
перевищували вітчизняне виробництво. Американську
тушонку солдати називали другим фронтом. Політко
місари про це говорили з насмішками, натякаючи на за
тягування другого фронту. Але солдати своїм животом
відчували, що за калорійністю — це був справжній дру
гий фронт (табл. 4).
Водночас СРСР отримував від союзників допомогу
не тільки на кредитній, але й на безоплатній (гумані
тарній) основі. У США був створений "Комітет допо
моги росіянам у війні", яким було поставлено в СРСР
медикаментів, продовольства та інших матеріалів на
суму більше 1,5 мільярдів доларів.
Важливе питання, як же здійснювались розрахунки
і платежі. У радянські роки існував міф, що Москва на
чебто оплачувала "лендліз" золотом. Після війни США
направили СРСР пропозиції повернути вцілілу військо
ву техніку й сплатити борг за одержане устаткування
для цивільних цілей. Однак переговори на цю тему за
тягнулись на десятки років, бо СРСР ніяк не погоджу
вався з виставленими США сумами. У 1947 році борг
СРСР, без урахування втрачених у війні поставок, був
визначений в розмірі 2,6 млрд доларів (22% вартості
поставок). У 1948 році ця сума була знижена до 1,3 млрд
дол. (11% вартості поставок). Але СРСР відмовився пла
тити. У 1951 році сума боргу знову була знижена до 800
млн дол. Зрештою угода про порядок погашення боргу
була підписана між СРСР і США лише 18 жовтня 1972
року. При цьому сума боргу була знижена до 722 млн
дол., а термін погашення продовжено до 2001 року.
Причому СРСР погодився на це за умови надання йому
зустрічного кредиту. У 1973 році СРСР провів два пла
тежі на загальну суму 48 млн доларів. Але в 1974 році
СРСР припинив виплати у зв'язку з введенням в США
поправки ДжексонаВеніка.
У червні 1990 р. у ході переговорів президентів США
і СРСР сторони повернулися до обговорення боргу. Тоді
купівельна здатність долара була вже в 7,7 разів нижче,
ніж на кінець 1945 року. За умови виплати у 1990 році
674 млн дол. обсяг платежів в цінах 1945 року склав
близько 110 млн дол., тобто близько 1% від загальної
вартості поставок по лендлізу (11 млрд дол.). Був вста

Таблиця 2. Поставки допоміжної техніки СРСР союзниками по коаліції в 1941—1945 рр.
Види
Автомобілі, тис. шт.
в т.ч. легкові джипи, тис. шт.
Мотоцикли з колясками, тис. шт.
Локомотиви, тис. шт.
Товарні вагони, шт.
Кораблі, шт.
Двигуни до кораблів, шт.
Цистерни на колесах, шт.
Станки, тис. шт.
Радіолокаційні станції, шт.
Телефони, млн шт.

Виробництво
в СРСР
266
8
28
0,8
1085
1704
8120
260
141
775
3,1

Поставки
союзниками
480
52
35
2
11155
392
7784
110
34
2445
2,5

Співвідношення, %
177
650
126
250
1028
23
96
42
24
315
80

Джерело: розроблено за даними: Records of Interservice Agencies, Стеттиниус Эдварда "Лендлиз: оружие победы", Статистич
ного збірника "Велика Вітчизняна війна"
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Таблиця 3. Поставки стратегічних матеріалів СРСР союзниками по коаліції в 1941—1945 рр.
Види
Автопокришки, т. шт.
Залізничні рейки, т. т
Нафтопродукти, т. т
в т.ч. для авіації, т. т
Кольорові метали, т. т
Мідь, т. т
Алюміній, т. т
Олово, т. т
Кобальт, т. т
Сталь, млн т

Виробництво
в СРСР
8367
1101
75200
4700
850
534
283
13
340
39

Поставки
союзниками
3606
622
2670
1087
802
404
301
29
500
2,5

Співвідношення, %
43
57
4
23
94
76
106
223
147
6

Джерело: розроблено за даними: Records of Interservice Agencies, Стеттиниус Эдварда "Лендлиз: оружие победы", Статистич
ного збірника "Велика Вітчизняна війна".

новлений новий термін остаточного пога
Таблиця 4. Поставки продовольства та амуніції для Червоної армії
шення заборгованості — 2030 рік, а сума —
союзниками по коаліції в 1941—1945 рр.
674 млн доларів. Зараз Росія за поставки по
Виробництво
Поставки
Співвідношення, %
Види
лендлізу повинна США ще 100 млн доларів.
в СРСР
союзниками
Водночас СРСР дійсно відправляв в
Продовольство, т. т
5890
4478
76
США різні товари (деревину, хутра, хромо
М'ясні консерви, млн банок
433
3000
694
вані, марганцеві руди та інше). Робилося це
Тваринні жири, т. т
565
602
107
Цукор, т. т
995
658
66
в рамках програми так званого зворотного
Бавовна, т. т
1460
107
7
лендлізу, аналогічно як і у Великобританії.
Черевики, млн пар
239
15,4
6,4
В цю програму також входив безкоштовний
Шкіра, т. т
580
49,9
8,6
ремонт американських кораблів у російсь
Ковдри, тис. шт.
20837
1 542
7,4
ких портах та інші послуги. За оцінками ек
спертів (офіційних даних не знайдено), сума
Джерело: розроблено за даними: Records of Interservice Agencies, Стетти
зворотного лендлізу до суми прямого ниус Эдварда "Лендлиз: оружие победы", Статистичного збірника "Велика
лендлізу СРСР не перевищувала 3—4%. Вітчизняна війна".
Можливо, ця цифра лягла в основу оцінки
М. Вознесенського. До речі, сума зворотного лендлізу ках ХХ століття було укладено більше 1500 договорів
з Великобританії в США була набагато вища 18% від на будівництво і модернізацію підприємств промисло
вості та енергетики між радянським урядом та амери
суми прямого лендлізу Великобританії.
Нарешті про політичні оцінки обсягів допомоги союз канськими (та іншими зарубіжними) компаніями. За
ників СРСР. Ще у липні 1941 р. Гопкінс писав Рузвель цими договорами більше 500 підприємств були збудовані
ту, що Сталін його запевняв, що без допомоги США і або модернізовані, в т.ч. такі заводигіганти, як Магні
Великобританії вистояти СРСР проти могутності Німеч тогорський металургійний комбінат, Московський ав
чини було б неможливо. Вже в листопаді 1941 року тозавод (АЗЛК), Челябінський, Харківський і Сталінг
Сталін писав Рузвельту вдячного листа: "Ваше рішення, радський тракторні заводи, Уральський машинобудів
надати СРСР безвідсотковий кредит в забезпечення ний завод, "Уралмаш", Горьковський автозавод, Пермсь
військових поставок сприйнято радянським Урядом з кий авіамоторний завод, Казанський авіаційний завод,
сердечною вдячністю". Пізніше у червні 1945 р. в по Новокузнецький металургійний комбінат, "Запоріж
сланні президенту США Трумену Сталін відзначив, що сталь", "Дніпрогес" та інші.
У СРСР працювало 37,5 тис. спеціалістів із США та
"угода, на основі якого США протягом усієї війни по
стачали СРСР у порядку лендлізу стратегічні матеріа інших країн. Вони перенесли не лише новітні знання та
ли і продовольство, зіграла важливу роль і в значній мірі досвід, але й готові проекти заводів із США і привезли
обладнання. Наприклад, московський завод АЗЛК був
сприяла успішному завершенню війни".
Хрущов у своїх спогадах писав, що Сталін прямо го копією заводу Форда в Детройті. Вартість індустріалі
ворив: "если бы США нам не помогли, то мы бы эту вой зації за допомогою іноземних компаній сягнула 2 млрд
ну не выиграли: один на один с гитлеровской Германией дол., за нинішнім курсом — 250 млрд дол. Результати
індустріалізації вражали. До 1940 року за обсягом про
мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну".
Маршал Жуков у своїх спогадах писав: "ми вступи мислового виробництва СРСР вийшов на друге місце в
ли у війну, ще продовжуючи бути відсталою в промис світі після США. За допомогою іноземних інженерів
ловому відношенні країною у порівнянні з Німеччиною". було підготовлено понад 2 млн радянських фахівців.
Але найбільше вразив цинізм оцінки результатів за
"Без американських "студебекерів" нам не було б чим
тягати нашу артилерію. Та вони в значній мірі взагалі рубіжної допомоги в індустріалізації з боку вищого ке
забезпечували весь наш фронтовий транспорт". "Аме рівництва СРСР. Щоб назавжди залишити індустріалі
риканці нам гнали стільки матеріалів, без яких ми б не зацію в очах народу як "безприкладний подвиг звільне
могли формувати свої резерви і не могли б продовжу ного пролетаріату, керованого партією більшовиків і ге
ніальним Сталіним", розстріляли усіх, хто мав відношен
вати війну... "
Заступник голови Раднаркому СРСР Мікоян згаду ня до поставок імпортного обладнання. В кінці 30х
вав: "Восени 1941 року ми все втратили, і, якби не ленд років десятки тисяч висококласних інженерів, які пра
ліз, не відомо як повернулась би справа" "... ми отрима цювали на індустріалізацію, виявилися "ворогами наро
ли близько 400 тисяч першокласних машин типу "Сту ду" і "шкідниками" і попали під репресії. Фактично зав
дебеккер", а також легкові "Віліси" і амфібії. Вся наша дяки їх роботі СРСР зміг хоч якось підготуватися до
армія фактично виявилася на колесах. У результаті війни з фашистською Німеччиною. В розрахунки за інду
істотно підвищилася її маневреність і зросли темпи на стріалізацією більшовицька влада принесла в жертву
ступу".
мільйони людей заморених голодомором, дві третини з
У цьому контексті варто нагадати, що індустріалі яких були українці. І це теж відповідь тим, хто говорить
зація СРСР теж робилась американським, а також про мізерний вклад України в жертовність війні та в ус
британським, німецьким, французьким капіталізмом піхи перемоги.
за рахунок жертв голодомору українців. У 20—30х ро Стаття надійшла до редакції 21.11.2016 р.
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HOUSING POLICY OF CANADA IN SPHERE OF AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING

У статті проведено аналіз та періодизацію житлової політики в Канаді в сфері соціального та доступного
житла. Досліджено особливості реалізації державної житлової політики на різних історичних етапах в сегQ
ментах соціального та доступного житла. Проаналізовано еволюцію підходів урядів країни до суспільної ролі
доступного та соціального житла, а також механізми та інструменти, які застосовувалися державою для вирQ
ішення житлової проблеми в країні. Розкрито роль Іпотечної житлової корпорації Канади у реалізації державQ
ної житлової політики в сфері доступного та соціального житла. Наголошено на важливості використання
ресурсів громад та неприбуткових організацій для вирішення житлової проблеми. Виокремлено основні моQ
менти, які можуть мати найбільшу цінність у разі впровадження їх у державну житлову політику в Україні.
In given article, the analysis and periodization of the Canadian housing policy have been conducted in the segments
of affordability and social housing. The features of the state housing policy realization within the different timeQperiods
in the areas of social and affordability housing have been investigated. The evolution of the approaches of the states to
affordable and social housing problem in the country and mechanisms and tools which were used for the solving of
the housing problem has been analyzed. It is shown the role of Canada Mortgage Housing Corporation in realization
of the federal policy in the spheres of affordable and social housing. The importance of the using of the municipal and
community recourses for solving of a housing problem has been emphasized. The main issues which can have the
most values in case its implementation into state housing policy in Ukraine have been identified.
Ключові слова: житлова політика, житлова проблема, доступне житло, соціальне житло, Іпотечна житлова
корпорація Канади.
Key words: housing policy, housing problem, affordable housing, social housing, Canada Mortgage Housing Corporation.
ВСТУП І ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Житло є однією з найважливіших умов існування
людини. В силу цього житлова проблема є однією з
найбільш важливих на мікрорівні — для кожної людини,
а також на макрорівні — рівні держави. Не можна побу
дувати стабільне суспільство, якщо житлові потреби
значних соціальних груп населення не будуть задоволені.
В Україні станом на початок 2015 року на квартирному
обліку перебувало 657 тис. сімей та одинаків (починаючи
з 2015 року Державне статистичне спостереження за
формою № 4житлофонд (річна) "Квартирна черга та
надання житлових приміщень" скасовано) [2]. Врахову
ючи, що середній розмір домогосподарств в Україні в 2015
році становив 2,59 особи [7], отримуємо загальну
кількість громадян, які лише офіційно зареєстровані як
такі, що потребують житла, майже 1,7 млн Однак вище
наведені цифри стосуються лише офіційної статистики.
В реальності незадоволені потреби в житлі має значно
більша кількість членів українського суспільства. Це сто
сується зокрема молоді, яка офіційно зареєстрована в не
великих містах та селах, але працює у великих містах і
формує величезний тіньовий ринок оренди житла.
Потрібно відзначити, що житлова проблема в
більшому чи меншому масштабі існує в усіх країнах.
Згідно з оцінками фахівців майже третина населення
світу (32%) проживає в нетрях, в умовах антисанітарії,
нестачі житлової площі, часто без опалення та елект
ропостачання [8]. До того ж в кожній країні є групи на
селення, які протягом всього життя або певного про
міжку часу не в змозі самостійно забезпечити себе жит
лом. У першу чергу, це інваліди, люди що втратили ро
боту і не в змозі оплачувати оренду, люди похилого віку
[10]. Тому житлова політика є важливою складовою
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загальної державної політики. Однак в різних країнах
уряди досягли різних результатів у вирішенні житлової
проблеми. З огляду на вищенаведені цифри та оцінки
фахівців [5] в Україні житлова політика не може бути
визнана ефективною, адже за всі роки незалежності, не
зважаючи на різні урядові програми, суттєвих зрушень у
забезпеченні населення житлом не спостерігається. Та
ким чином, набуває актуальності вивчення досвіду тих
країн, які досягли помітних зрушень у вирішенні житло
вої проблеми з метою впровадження його в Україні. Од
нією з таких країн, де урядова політика виявилася ефек
тивною в забезпеченні населення житлом, є Канада [4].
Тому дослідження досвіду вирішення житлової пробле
ми в цій країні є досить актуальним у контексті впровад
ження його в житлову політику українського уряду.
ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню світового досвіду у вирішенні житло
вої проблеми присвячено чимало праць науковців. Зок
рема в цьому аспекті потрібно відзначити таких вчених,
як Ковалевська О.П. [3], Букiашвілі В. О. [1], Половин
чак Ю. [6], роботи яких присвячені переважно дослід
женню та узагальненню європейського досвіду вирішен
ня житлової проблеми.
Окремі особливості реалізації житлової політики в
США та Канаді досліджені О. Непомнящим [4], однак ос
новна увага при цьому була сконцентрована на історичній
ретроспективі вирішення житлової проблеми в США та
окремих програмах уряду Канади. Можливості впровад
ження досвіду вказаних країн у відповідну державну полі
тику в Україні досліджені значно менше. Таким чином,
невирішеною проблемою слід вважати узагальнення дос
віду щодо розв'язання житлової проблеми в Канаді в кон
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тексті можливості впровадження його в житлову політи його утримання (для громадян з доходами нижче середніх)
ку української держави в сучасних реаліях.
та соціальне житло з субсидіями для громадян з дуже низь
кими доходами. Домогосподарства, які отримували соц
МЕТА СТАТТІ
іальне житло, оплачували орендну плату відповідно до
Метою статті є узагальнення досвіду Канади щодо своїх доходів, а різницю між повними витратами на утри
розбудови сегментів доступного та соціального житла мання житла та орендною платою покривали субсидії, які
для вироблення практичних рекомендацій щодо його спільно фінансувалися органами федерального управлін
застосовності у державній житловій політиці в Україні. ня, урядами провінцій та муніципалітетами [4, c. 128].
У 1963му році були створені житлові корпорації в
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
провінціях Канади (наприклад Житлова корпорація Он
У Канаді, як і в багатьох країнах світу, можна виок таріо) для прямого субсидування орендної плати для до
ремити три напрями державної житлової політики.
могосподарств з низькими доходами. Такі корпорації бу
1. Формування загального ринкового середовища дували і були розпорядниками соціального житла та
(фактично, сегменту "ринкового житла"), яке надає мож здійснювали управління ним. До середини 70х років у
ливість громадянам самостійно вирішувати свої житлові Канаді було побудовано 200000 одиниць соціального жит
проблеми за допомогою ринкових механізмів (придбання ла, що становило понад 2% тодішнього житлового ринку
у власність або оренду). До цього напряму входить регу [11]. З середини 70х років ХХ ст. будівництво та управлі
лювання житлового будівництва, введення в експлуатацію ння соціальним житлом було поступово переведено пере
житла, ринку житла з механізмами купівліпродажу (на важно на рівень муніципалітетів та територіальних громад.
пряму або через іпотеку), оренди, відчуження і т.п.
У сегменті доступного житла федеральним урядом
2. Формування сегменту "доступного житла", тобто та урядами провінцій були створені інститути іпотечного
житла, яке б за допомогою ринкових механізмів при тому кредитування та страхування, які субсидувалися з бюд
чи іншому рівні державної підтримки могли придбати на жетів відповідного рівня і надавали пільгові кредити гро
ринку або орендувати більшість громадян, які його потре мадянам, які не могли їх отримати за ринковими став
бують. Підхід, застосовуваний у Канаді в цьому аспекті, ками. Пільгові кредити надавалися на 50 років за став
О. Непомнящий вважає найбільш раціональним [4, c. 128]. ками нижчими від ринкових з поверненням 90% основ
3. Формування сегменту "соціального житла", тоб ної суми кредиту [4, c. 128].
то житла для окремих соціально незахищених груп су
Ключову роль у системі інститутів іпотечного кредиту
спільства, які не можуть самостійно вирішити житлову вання відігравала ІЖКК, яка була утворена в 1946 році як
проблему за допомогою ринкових механізмів навіть при державна установа, яка перебуває у федеральній власності.
державній підтримці.
Основним напрямом діяльності ІЖКК у цьому пе
Вищезазначені напрями житлової політики спів ріоді було сприяння містобудуванню, що включало [12]:
відносяться з рівнем державної підтримки громадян у
— інвестування в житлове будівництво (до 75% капі
вирішенні житлової проблеми наступним чином:
тальних витрат за проектом);
— у сегменті "ринкового житла" пряма підтримка
— фінансування проектів з розвитку інфраструкту
держави відсутня, політика держави спрямована за роз ри муніципального рівня;
виток загального ринкового середовища, зокрема в сег
— житлове іпотечне кредитування громадян.
менті житлового будівництва, фінансовій сфері та сфері
Фактично ІЖКК амортизувала роботу іпотечного
доходів населення;
ринку, працюючи з покупцями житла, а також з інвесто
— у сегменті доступного житла передбачається пев рами, які брали кредити на будівництво житла, яке потім
ний рівень публічного субсидування за рахунок феде здавали в оренду. У 1954 році було створено Федеральний
рального уряду, органів управління провінцій та муні страховий фонд, який перебував під управлінням ІЖКК і
ципалітетів;
здійснював страхування іпотечних кредитів, виданих ко
— у сегменті соціального житла, яке надається в мерційними банками. За оцінками фахівців в період з се
оренду, рівень державного субсидування найбільший, редини 40х до середини 60х років ХХ ст. половина жит
ставка орендної плати встановлюється залежно від лових іпотечних кредитів у Канаді були отримані позичаль
рівня доходів (rentgeared to income або RGI житло) [13]. никами напряму від федерального уряду [11].
З огляду на важливість формування в Україні сег
Органи управління провінцій та муніципалітети
ментів "доступного" та "соціального" житла, а також в сприяли у відведенні земель під житлове будівництво,
силу відсутності помітних позитивних зрушень у цій що здешевлювало будівництво житла у поствоєнний
сфері в Україні, основна увага в подальшому буде скон період. Дослідники вважають, що уже в 70х роках ми
центрована саме на двох останніх з вищеозначених на нулого століття 2/3 канадських сімей, які потребували
прямів житлової політики в Канаді.
поліпшення житлових умов, могли придбати житло,
Основні періоди та ключові моменти в державній використовуючи федеральні програми та програми
політиці Канади щодо соціального та доступного жит урядів провінцій та муніципалітетів [11].
ла можуть бути подані наступним чином.
Будівництво соціального житла та субсидії громадя
Післявоєнний період (1949—1964 рр.) дослідники ви нам, що проживали в ньому, розподілялися у відношенні
окремлюють як ранній період так званого "державного 75% федеральний бюджет і 25% — бюджети провінцій [12].
житла" (public housing) [14]. Головними подіями цього Однак в цьому періоді обсяги будівництва соціального
періоду є створення Іпотечної житлової корпорації Ка житла були незначними (1—2% від загального будівницт
нади (Canada Mortgage Housing Corporation далі ІЖКК), ва житла [11]). Тому на цьому етапі заходи, здійснювані
прийняття Національного житлового акту (National урядом та органами управління провінцій (муніципалі
Housing Act) та реалізація перших програм з будівницт тетів), не спричиняли помітного впливу на вирішення жит
ва соціального житла, плата за проживання в якому лової проблеми широких соціальних груп населення з
встановлювалася в залежності від доходів.
низькими доходами у національному масштабі.
Вважаємо за потрібне відзначити, що уже в повоєнні
Наступний період, який можна виокремити в жит
роки в уряді Канади сформувалось розуміння неможли ловій політиці Канади — це період "розквіту державно
вості вирішення житлової проблеми для значних верств го житла" 1965—1973 рр., коли будівництво соціально
населення виключно за рахунок ринкових механізмів. го житла в Канаді зросло більше, ніж в десять разів. До
Тому уже з 50х років ХХ століття в Канаді було запро слідники вважають ці роки періодом найактивнішої по
ваджено спеціальну Державну житлову програму для літики уряду Канади в сфері соціального житла [9; 14].
Важливою передумовою зростання будівництва со
забезпечення житлом громадян з низькими доходами.
Державне житло в цьому періоді включало в себе жит ціального житла в Канаді в 1965—1973 рр. була позитивна
ло, де орендна плата встановлювалася на рівні витрат на загальна макроекономічна динаміка. Так, за даний період
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ВВП країни подвоївся [14], що значно підвищило фінан
сові можливості федерального уряду, органів управління
провінцій та муніципалітетів в реалізації програм будів
ництва соціального житла. В цьому разі житлова політика
здійснювалася синхронно з загальною макроекономічною
політикою, спрямованою на зростання економіки. Прий
нята у 1964 році поправка до Національного житлового
акту надала можливість ІЖКК фінансувати до 90% капі
тальних витрат за проектами будівництва соціального
житла (в попередній період — 75%) [12], а також дозволя
ла здійснювати фінансування проектів житлових корпо
рацій провінцій (раніше дозволялося фінансування інфра
структурних проектів муніципалітетів). У вказаний пері
од Іпотечна житлова корпорація Канади відіграла роль
головного акселератора будівництва соціального житла в
провінціях. Як наслідок, у Канаді утворився значний сег
мент державного житла з орендною платою прив'язаною
до доходів, тобто соціального житла в його класичному
розумінні. Важливо відзначити, що програми будівництва
соціального житла виступали і як інструмент здійснюва
ної на той час індустріалізації та урбанізації країни. Насе
лення міст в післявоєнний період подвоювалося кожні 20
років, що створювало значний суспільний попит на орен
ду житла в містах та приміських територіях. У значній мірі
такий попит задовольнявся за рахунок державного жит
ла, в тому числі й соціального.
На початку 70х років ХХ ст. у Канаді спостерігаєть
ся бум будівництва житла для здачі в оренду комерцій
ними структурами. В 1960ті роки приватні структури
будували до 100 000 одиниць житла у рік для здачі в
оренду за ринковими ставками. Для порівняння в ці роки
будувалося в середньому 15000—16000 одиниць соціаль
ного житла (включаючи житло яке будувалося непри
бутковими кооперативами та асоціаціями) [14]. Страте
гія уряду в даний період була інтегрувати соціальне
житло з комерційним сектором.
У цей час роль ІЖКК виходить далеко за межі дер
жавної фінансової установи. Вона стає справжньою
національною агенцією з розвитку житлового будівниц
тва. В ІЖКК зосереджується акредитація та сертифі
кація забудовників, девелоперів та інших гравців на рин
ку житла, розробка національних стандартів житла та
їх публікація, фінансування інноваційних досліджень в
сфері будівництва житла, фінансування пілотних екс
периментальних проектів житлового будівництва з за
стосуванням інноваційних технологій та матеріалів [12].
1974—1985 рр. — перша декада активізації некомерц
ійних організацій в сегменті соціального житла. В 1970ті
роки відбувається переорієнтація програм з будівництва
житла для громадян з низькими доходами з рівня провінцій
на більш нижчий — рівень муніципалітетів. У цей же час
відбувається активізація будівництва будинків, де частина
житла здавалася в оренду за ринковими ставками, части
на за ставками, що не перевищували витрати на утриман
ня житла, а частина за ставками залежно від доходів
(mixedincome social housing), а різниця компенсувалася
субсидіями з бюджетів різних рівнів [12]. У цей період дещо
зменшується роль ІЖКК, бо основні акценти федераль
ної політики в сфері соціального житла зміщуються на
рівень будівельножитлових корпорацій в провінціях та
інших некомерційних організацій, які будували соціальне
житло. Проте роль держави в 1974—1985 рр. в житлово
му секторі Канади надзвичайно зростає і включає, окрім
фінансування mixedincome житла, також значні витрати
на програми субсидування іпотечних кредитів для грома
дян (ІЖКК), субсидії приватним девелоперам в сегменті
комерційної оренди житла, субсидії громадянам з низь
кими доходами, які орендують житло за комерційними
ставками. Як бачимо, mixedincome житло було частиною
широкої стратегії для задоволення потреб у житлі грома
дян з низьким рівнем доходу за рахунок розвитку сегмен
ту житла, що здається в оренду.
Паралельно з 1978 року ІЖКК почала надавати 100%
гарантії за іпотечними кредитами, які видавалися комер
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ційними іпотечними інститутами громадянам з низькими
доходами [12]. Продовжувалася підтримка з боку феде
рального уряду (через ІЖКК) та урядів провінцій і буді
вництва соціального житла з ставкою оренди, прив'яза
ною до доходу. Підтримка здійснювалася у формі суб
сидій на покриття амортизації житла та його утримання.
В цей період будівництво державного житла продовжу
вало зростати і досягало 20 000 одиниць щорічно [14]. В
1978 році федеральний уряд припинив пряме фінансуван
ня будівництва соціального житла, яке надалі будувало
ся лише неприбутковими організаціями та кооператива
ми [14]. Саме тому модель, де визначальна роль у сфері
житла для громадян з низькими доходами відводилася
неприбутковим організаціям та кооперативам, отрима
ла назву "Канадського підходу до соціального житла".
Кооперативи забезпечували близько однієї чверті будів
ництва соціального житла в нових програмах, провінційні
і муніципальні неприбуткові організації — близько однієї
третини, а найбільша частка соціального житла будува
лася некомерційними організаціями, створеними на базі
територіальних громад. Однак потрібно відзначити, що
майже всі житлові некомерційні організації і кооперати
ви залежали від державного фінансування, яке покрива
ло до 75—90% капітальних витрат за проектами будів
ництва та 75% оперативних витрат на утримання житла.
Друга декада зростання ролі неприбуткових орга
нізацій в сфері соціального житла 1986—1993 рр. По
чинаючи з середини 80х років, більшість повноважень
щодо розробки та реалізації програм з будівництва соці
ального житла передаються в провінції [14]. Федераль
ний уряд та органи управління провінцій продовжують
здійснювати в цьому періоді фінансування різних фондів
та неприбуткових організацій, які реалізують програ
ми щодо будівництва соціального житла. Однак в цей
же час відбувається переорієнтація суспільної ролі соц
іального житла. До середини 80х, років ХХ століття
соціальне житло розглядалося урядами Канади як жит
ло для широкого кола людей з доходами, що не нада
ють можливості скористатися ринковими механізмами
вирішення житлової проблеми, тобто і як доступне жит
ло. Починаючи з другої половини 80х воно стало розг
лядатися як житло для певних, досить вузьких соціаль
них груп населення: людей з особливими потребами,
інвалідів, бездомних тощо [13]. Таким чином, цільові
групи, які можуть претендувати на соціальне житло,
стають значно вужчими, ніж в попередні періоди.
Потрібно відзначити, що такі дії зумовили суттєве
скорочення будівництва житла для оренди з боку ко
мерційних девелоперів (за винятком провінції Квебек),
які втратили державну підтримку, бо житло для грома
дян з низькими доходами перестало розглядатися як
соціальне. Сповільнення та згортання будівництва жит
ла для здачі в оренду зумовило зростання цін на житло,
яке можна було б придбати у власність. Наприкінці 80
х значна чистина середнього класу Канади вже не мог
ла придбати житло [14]. Цей час дослідники відзнача
ють як період підвищення соціальної напруги в
суспільстві через зростання складності вирішення жит
лової проблеми для багатьох громадян [9].
Період делегування повноважень і суттєвого ско
рочення участі держави в сфері соціального житла у
1994—2001 рр. Середину 90х років дослідники визна
чають як період закінчення майже 30річногго періоду
"розквіту" соціального житла в Канаді. Наприкінці ХХ
ст. соціальне житло перестає бути одним з пріоритетів
державної політики [14]. Видатки на соціальне житло
перестають бути окремою статтею федерального бюд
жету, а розподіляються щорічно як частина трансферів
провінціям. Розробка програм і проектів будівництва
соціального житла повністю передається на рівень
провінцій та муніципалітетів. Таким чином, на федераль
ному рівні було припинено постійне фінансування не
ринкового житла, за допомогою якого могли вирішува
ти житлові проблеми широкі верстви населення з низь
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кими доходами. Також припинилися федеральні суб
сидії на утримання такого житла. ІЖКК була усунута
від вирішення проблем старіння та модернізації держав
ного та муніципального житлового фонду [12]. На
слідком переведення будівництва соціального житла
виключно на рівень провінцій та муніципалітетів стало
суттєве скорочення його будівництва до 4000 одиниць
на рік [14]. Для більшості канадців з доходами нижче
середніх єдиним шляхом вирішення житлової пробле
ми став сектор оренди з найнижчими ставками, тобто
оренда житла у віддалених від великих міст місцевос
тях.
Сучасний період 2002—2015 рр. Ключовим рішенням
у новому тисячолітті стало прийняття багатосторонньої
федеральнопровінційної угоди "Ініціатива щодо доступ
ного житла" (Affordable Housing Initiative), яка пізніше
була перейменована в "Інвестування в доступне житло"
(Investment in Affordable Housing — ІАН). В рамках по
в'язаних з цією угодою програм щорічно будується 4000
одиниць доступного житла або 2% від загальнонаціо
нального обсягу житлового будівництва [14]. Всього за
рахунок федерального бюджету та бюджетів провінцій
в 2012—2013 рр. будувалося 9000 одиниць житла, вклю
чаючи житло спеціалізованих фондів. Основні акценти
здійснюються на збільшенні доступності іпотечних кре
дитів для громадян, а отже розвитку ринкового сегмен
ту житла.
У цьому періоді ІЖКК було впроваджено Канадські
іпотечні облігації для залучення фінансових ресурсів у
іпотечну систему країни та житлове будівництво [12]. В
сфері житлового будівництва ІЖКК співпрацює з орга
нами управління провінцій, надаючи ресурси на будів
ництво доступного житла. Важливим напрямом діяль
ності Іпотечної житлової корпорації Канади на сучас
ному етапі є фінансування наукових досліджень. Хоча
в 2013 році і далі витрати на зазначені цілі скоротилися
на 50%, ІЖКК залишається важливим джерелом фінан
сової підтримки наукових досліджень у сфері житло
вого будівництва та містобудування, а також наукових
досліджень щодо потреби в житлі та його доступності
в різних регіонах Канади.
Дослідники вважають, що урядам Канади вдавало
ся вдало балансувати між всіма трьома сегментами жит
ла: ринковим, доступним та соціальним житлом до 1993
року [13]. Однак з 31 грудня 1993 року, коли всі феде
ральні програми щодо соціального житла були припи
нені, уряд Канади змістив акцент у житловій політиці
на підтримку ринкових механізмів вирішення житлової
проблеми через придбання житла у власність.
Також слід зазначити, що Іпотечна житлова корпо
рація Канади є прибутковою (у 2014 році її прибуток
склав 3,5 млрд дол. США [13]), однак прибуток цієї дер
жавної установи спрямовується в останні роки на по
криття дефіциту федерального бюджету, а не на будів
ництво соціального чи доступного житла. Тому дослід
ники вказують, що прибуток, який отримує ІЖКК, має
спрямовуватися, насамперед, на будівництво соціально
го житла, дефіцит якого все більше відчувається в Ка
наді у ХХІ столітті [13].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
НАУКОВИХ РОЗВІДОК
З вищевикладеного стає зрозуміло, що державна
житлова політика Канади по відношенню до соціально
го житла пройшла декілька етапів свого розвитку.
Виокремимо декілька, на нашу думку, найважливі
ших моментів, які можуть мати цінність для вирішення
житлової проблеми в Україні.
Поперше, заслуговує на увагу досвід Канади по
створенню Іпотечної житлової корпорації Канади як
комплексного інституту реалізації житлової політики
уряду. Важливо підкреслити, що ця установа є не лише
фінансовою, вона акумулює в собі всі основні функції
щодо розвитку житлової сфери в країні: планування,
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акредитацію, сертифікацію учасників ринку, контроль
за виконанням державних програм, координацію нау
кових досліджень у сфері житлового будівництва, а та
кож управління розвитком територій, здійснювала знач
не фінансування (в окремі періоди) житлового будівниц
тва. Логічним, на наш погляд є, що установа, яка розпо
ряджається державними фінансовими коштами, спря
мованими на вирішення житлової проблеми в країні,
координує й вивчення гостроти цієї проблеми, можли
востей забудови територій, де потреба в житлі найбільш
гостра, фінансує наукові дослідження щодо розробки
та впровадження інноваційних технологій у житлове
будівництво. Все це сприяє підвищенню ефективності
використання державних коштів, що особливо акту
ально в силу обмеженості тих бюджетних ресурсів в
Україні, які можуть бути спрямовані в розвиток жит
лового сектору. В Україні всі ці функції розпорошені
між низкою державних структур, що знижує ефек
тивність координації та синхронізації дій різних
суб'єктів у процесі реалізації державної житлової пол
ітики.
Подруге, в тих реаліях, які склалися в Україні, по
трібно звернутися до досвіду Канади в реалізації жит
лової політики в періодах до середини 80х років мину
лого століття. Зокрема цінним, на нашу думку, є розу
міння з боку уряду Канади в ті періоди широкого трак
тування соціального житла (або державного житла) не
як житла для окремих вузьких верств населення, а як
житла для широкого кола громадян, які не можуть ско
ристатися ринковими механізмами для вирішення жит
лової проблеми. Канадський уряд створив у ті періоди
досить значний сегмент державного (неринкового) жит
ла, за допомогою якого вирішувала свої житлові про
блеми значна кількість жителів країни. В цьому аспекті
вважаємо за потрібне відзначити, що таке житло зали
шається у власності держави. В Україні держава прак
тично повністю ігнорує оренду як механізм вирішення
житлової проблеми і вся державна підтримка концент
рується на придбанні житла у власність громадянами
окремих категорій. Це потребує значних державних
ресурсів, а також знижує можливості громад, особли
во в сільських територіях та невеликих містах, щодо
залучення та утримання фахівців, для яких немає жит
лового фонду для проживання. Придбання житла у
власність не вирішує проблему, бо після того, як такі
фахівці отримують власне житло, у них уже немає сти
мулу працювати, наприклад, у сільській місцевості. Вони
виїжджають у міста, а житлом, яке вони отримали у
власність, розпоряджаються на власний розсуд. У цьо
му напрямі державним установам доцільно вивчити ка
надський досвід управління державним житловим фон
дом, зокрема конкретні методики розрахунку собівар
тості утримання житла, на рівні якої встановлюється
орендна плата громадянам з низькими доходами, а та
кож методики встановлення орендної плати в залеж
ності від доходів для найменш соціально захищених груп
населення.
Потретє, значний інтерес для урядових організацій
та установ України може становити досвід Канади, зок
рема ІЖКК щодо співпраці з муніципалітетами (грома
дами) та неприбутковими організаціями різних рівнів.
Адже не секрет, що муніципальна інфраструктура в
Україні в більшості своїй перебуває в критичному стані.
Тому досвід реалізації проектів з розвитку муніципаль
ної інфраструктури, який накопичено ІЖКК, може ста
ти в пригоді в Україні. Також, з огляду на реформу
місцевого самоврядування в Україні, яка почала реалі
зовуватися останнім часом, важливим є залучення гро
мад до нагальних суспільних проблем, однією з яких є
житлова проблема. В цьому напрямі плідним бачиться
досвід співпраці ІЖКК з неприбутковими муніципаль
ними та регіональними організаціями щодо реалізації
проектів типу mixedincome social housing, де б частина
квартир в побудованому будинку могла б здаватися
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в оренду за ставками, що не перевищують витрат на
утримання житла для громадян з вищими (але недостат
німи щоб скористатися ринковими механізмами для ви
рішення житлової проблеми) доходами, а частина квар
тир здавалася б в оренду за ставками, залежними від
доходів громадян (наприклад 30% від доходів) для гро
мадян з дуже низькими доходами, або для соціально
вразливих груп населення.
Почетверте, українському уряду варто звернути
увагу на досвід ІЖКК щодо реалізації проектів з капі
тального ремонту, реконструкції та модернізації жит
ла. Значна частина житлового фонду України перебу
ває в аварійному стані або потребує суттєвої модерні
зації. Потрібно визнати, що дієві механізми вирішення
даної проблеми в країні відсутні. Досвід ІЖКК може
допомогти вирішити дану проблему або, принаймні, до
могтися помітних позитивних зрушень у цій сфері.
Поп'яте, цінним є напрацювання ІЖКК в плані
організації широкомасштабних досліджень потреби в
житлі в різних регіонах, можливостей забудови, пла
нування розвитку територій. До цього потрібно дода
ти діяльність ІЖКК як галузевого центру координації
та фінансування наукових досліджень у сфері житло
вого будівництва, акредитації та сертифікації учас
ників ринку.
Література:
1. Букiашвілі В.О. Житлова політика як елемент со
ціальної політики держави: аналіз вітчизняного та за
кордонного досвіду / В.О. Букіашвілі // Економіка буд
івництва і міського господарства. — 2009. — Т. 5. — №
3. — С. 141—146.
2. Житловий фонд України [Електронний ресурс].
— режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Ковалевська О.П. Світовий досвід розвитку
державної житлової політики [Електронний ресурс] /
О.П. Ковалевська // Державне управління: удоскона
лення та розвиток [Електронне наукове фахове видан
ня]. — 2013. — №2. — Режим доступу: http://
www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=618 (Завантажено
02.11.2016)
4. Непомнящий О.М. Особливості реалізації житло
вої політики у США та Канаді / О.М. Непомнящий //
Публічне управління: теорія та практика. — 2013. — Вип.
2 (14) — С. 125—130.
5. Олійник Н. Концептуальні засади державної жит
лової політики / Н. Олійник // Вісник Національної ака
демії державного управління. — 2013. — №11. — С. 96—
104.
6. Половинчак Ю. Реформа ЖКГ: зарубіжний
досвід та власні реалії / Ю. Половинчак // Громадська
думка про правотворення (Бюлетень оперативних ма
теріалів на базі аналізу правової електронної інфор
мації). — 2011. — № 5. — С. 6—12.
7. Характеристика домогосподарств [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Arnott R. Housing policy in developing countries: the
importance of the informal economy. Commission on
growth and development working paper; no. 13. Wa
shington, DC: World Bank, 2008. — Режим доступу: http:/
/documents. wo rldbank.o rg/ cur ated/ en/ 5730814
68149693974/Housingpolicyindevelopingcountries
theimportanceoftheinformaleconomy
9. Carroll B.W., Ruth E.J. The Road to Innovation,
Convergence or Inertia: Devolution in Housing Policy in
Canada. // Canadian Public Policy — Vol. 26, no. 3 — P.
277—293.
10. Donnison D. The Politics of Housing // The Austra
lian Quarterly — 1976. — V. 48 (2). — P. 18—31. doi:
10.2307/20634839
11. Hulchanski J. D. Canada's Dual Housing Policy
Assisting Owners, Neglecting Renters [Електронний ре
сурс] // Research Bulletin of Centre for Urban and
Community Studies. — 2007. — №38. — Р. 1—8. — Ре

12

жим доступу: http://www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/
researchbulletins/CUCSRB38Hulchanski.pdf
12. Pierre D. Transformation of the Role of the Canada
Mortgage and Housing Corporation [Електронний ре
сурс]. — 2004. — Режим доступу: https://www.housi
ngauthority.gov.hk/hdw/ihc/pdf/trcmhc.pdf
13. Sale T. Fast Facts: Why Canada Needs a Real
Housing Policy [Електронний ресурс]. — Canadian Centre
for Policy Alternatives. — 2015. — Режим доступу: https:/
/www.policyalternatives.ca/publications/commentary/
fastfactswhycanadaneedsrealhousingpolicy
14. Suttor G. Canadian Social Housing: Policy Evolution
and Program Periods /G. Suttor [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://housing4all.ca/sites/default/
files/suttor__cdn_social_housing_history_summary.pdf
References:
1. Bukiashvili, V.O. (2009), "Housing policy as an
element of state social policy: analysis of domestic and
international experience", Ekonomika budivnytstva i
mis'koho hospodarstva, vol. 5, no. 3, pp. 141—146.
2. State Statistics Service of Ukraine (2016), "The
Housing Fund of Ukraine", available at: http://www.ukr
stat.gov.ua/ (Accessed 15 Nov 2016).
3. Kovalevs'ka, O.P. (2013), "World experience development
of the state housing policy", Derzhavne upravlinnia: udos
konalennia ta rozvytok, vol. 2, available at: http://
www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=618 (Accessed 15 Nov 2016).
4. Nepomniaschyj, O.M. (2013), "Features of imple
mentation of housing policy in the USA and Canada",
Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (14), pp.
125—130.
5. Olijnyk, N. (2013), "Conceptual Principles of State
Housing Policy", Visnyk Natsional'noi akademii der
zhavnoho upravlinnia, vol. 11, pp. 96—104.
6. Polovynchak Yu. (2011), "Reform of Housing:
international experience and their own realities", Hro
mads'ka dumka pro pravotvorennia (Biuleten' operatyv
nykh materialiv na bazi analizu pravovoi elektronnoi
informatsii), vol. 5, pp. 6—12.
7. State Statistics Service of Ukraine (2016), "Kha
rakterystyka domohospodarstv", available at: http://
www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Nov 2016).
8. Arnott, R. (2008), "Housing policy in developing
countries: the importance of the informal economy",
Commission on growth and development working paper
World Bank, vol. 13, available at: http://documents.world
bank.org/curated/en/573081468149693974/Housing
policyindevelopingcountriestheimportanceofthe
informaleconomy (Accessed 15 Nov 2016).
9. Carroll, B.W. and Ruth, E.J. (2000), "The Road to
Innovation, Convergence or Inertia: Devolution in Housing
Policy in Canada", Canadian Public Policy, vol. 26, no. 3,
pp. 277—293.
10. Donnison, D. (1976), "The Politics of Housing", The
Australian Quarterly, vol. 48 (2), pp. 18—31.
11. Hulchanski, J.D. (2007), "Canada's Dual Housing
Policy Assisting Owners, Neglecting Renters", Research
Bulletin of Centre for Urban and Community Studies, vol.
38, pp. 1—8.
12. Pierre, D. (2004), "Transformation of the Role of the
Canada Mortgage and Housing Corporation", available at:
https://www.housingauthority.gov.hk/hdw/ihc/pdf/
trcmhc.pdf (Accessed 15 Nov 2016).
13. Sale, T. (2015), "Fast Facts: Why Canada Needs a
Real Housing Policy", Canadian Centre for Policy Alter
natives, available at: https://www.policyalternatives.ca/
publications/commentary/fastfactswhycanadaneeds
realhousingpolicy (Accessed 15 Nov 2016).
14. Suttor, G. (2016), "Canadian Social Housing: Policy
Evolution and Program Periods", available at: http://
housing4all.ca/sites/default/files/suttor__cdn_social_
housing_history_summary.pdf (Accessed 15 Nov 2016).
Стаття надійшла до редакції 17.11.2016 р.

Економiка та держава № 12/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 338.2

Ю. Ю. Юрченко,
д. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО
ДОСВІДУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Yu. Yurchenko,
Doctor of Economics, Associate Professor of economics department,
Berdyansk University Management and Business, Berdyansk

MECHANISM OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE TOURIST ACTIVITY IN THE ECONOMY
OF UKRAINE

Наводиться порівняльна характеристика туристичної діяльності суміжних держав, зарубіжний досвід
суттєвої реорганізації туристичної галузі в країнах з подібним культурноQтуристичним потенціалом.
Підкреслюється, що незважаючи на все різноманіття і багатство природноQрекреаційних та історикоQ
культурних ресурсів, Україна знаходиться на початковій стадії становлення національного туристичноQ
го продукту. Зроблено висновок про те, що в якості єдино можливої на цьому історичному етапі слід
прийняти модель державного управління туризмом.
Comparative characteristics of tourism activities of neighboring countries, foreign experience of substantial
reorganization of the tourism industry in countries with a comparable cultural and tourist potential. It is
emphasized that in spite of all the variety and richness of natural and recreational, historical and cultural resources
Ukraine is in the initial stage of development of the national tourist product. It is concluded that as the only one
possible at this stage of history should adopt the model of state tourism management.

Ключові слова: туризм, туристичний потенціал, рекреаційні ресурси, туристичний продукт, зарубіжний
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Згідно з рейтингом Expat Insider 2016, який прово
дило міжнародне співтовариство InterNations (створе
но з метою об'єднання людей, які живуть і працюють за
кордоном) з питань туристичної привабливості, по дея
ких позиціях Україна демонструє досить високі конку
рентні показники. Так, у категорії "легкість облашту
вання" (Ease of Settling In) з 67 країн ми на 24 місці. У
субкатегорії: "пошук друзів" (Finding Friends) — 5місце;
"гостинність" (Feeling Welcome) — 15е місце, "добро
зичлива країна" (Friendliness) — 19е. Також респонден

www.economy.in.ua

ти оцінювали рівень задоволеності своїм особистим
фінансовим станом і чи є він є прийнятним для їх по
всякденного життя в Україні. Так, в категорії "особисті
фінанси і вартість життя" (Personal Finance & Cost of
Living) Україна посіла перше місце за доступністю вар
тості проживання (субкатегорія "Cost of Living"), і дру
ге — за рівнем задоволеності особистим фінансовим
станом для іноземців (Personal Finance ). "... 76% в ціло
му задоволені своїми фінансами... майже три чверті рес
пондентів (74%) вважають, що їх наявний дохід більше,
ніж те, що їм потрібно заробляти на життя в Україні…".
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Таблиця 1. Розподіл регіонів і країн світу за показниками розвитку туризму у 2015 р.
Кількість туристів
Регіони і країни

Європа
у тому числі: -Північна
-Західна
-Центральна і Східна
-Південна і
Середземноморря
Азіатсько-Тихоокеанський
регіон(Китай,Таїланд, Індія
Австралія, , Японія та ін.)
Америка (США, Канада,
Кариби и ін.)
Середньосхідний регіон
(Єгипет та ін.)
Африка
Усього

607,7
75,9
180,0
126,6

51,2
6,4
15,2
10,6

450,7
78,4
146,4
50,1

35,8
6,2
11,6
4,0

Середній
дохід від
перебування
одного
туриста
(дол.)
742
1033
813
396

225,2

19,0

175,8

14,0

781

279,2

23,6

418,3

33,2

1498

192,6

16,2

303,7

24,1

1577

53,3
53,5
1186,3

4,5
4,5
100,00

54,4
33,1
1260,2

4,3
2,6
100

1021
619
1062

млн
осіб

% від
загальної
кількості

Доходи
млрд
дол.

% від
загального
обсягу
надходжень

Джерело: розраховано на підставі статистичних даних [5].

В цілому, 85% опитаних задоволені своїми витратами в
Україні. Саме показник прожиткового мінімуму іно
земці називають визначальним у вирішенні про відвіду
вання або переїзду в Україну [1].
Україна має великий туристичний потенціал: це два
моря, розташовані у сприятливій кліматичній зоні, за
гальною довжиною берегової лінії 2782 км [2]; 73 ти
сячі річок, з них 12 великих загальною протяжністю по
території країни 7395 км, до речі, Дніпро є третьою за
довжиною і площею басейну річкою Європи; близько
20 тис. озер, 11 найбільших мають площу водного дзер
кала — 2864 кв. км.; ліси та лісовкриті площі займають
17,6% території; 72 заповідника та природних національ
них парка і багато інших джерел створення конкурен
тоспроможного туристичного продукту [3, с. 5]. При
всьому цьому за величиною отриманого від туризму
доходу Україна займає останні позиції. Через брак ста
тистичних даних ми узяли за більшменш близький до
туризму вид економічної діяльності "Тимчасове розмі
щення і організація харчування", частка якого у фор
муванні валового внутрішнього продукту складала у
2014 році 0,6% [4, с. 12]. У світі доходи від туризму ста
новлять 10%, а частка експорту туристичного продукту
в загальній структурі експорту товарів та послуг дорів
нює 7%) [5].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Досить вагомий внесок в розвиток теоретикомето
дологічних та практичних аспектів щодо організаційно
економічної та практичної діяльності сфери туризму
роблять ученідослідники з різних напрямів розвитку
туризму. У науковому колі обговорюються питання роз
витку перспективних видів туризму в Україні (С.Н. Ілля
шенко [6], Я.М. Кошуба) [7], особливості туристичних
кластерів (О.М. Тищенко) [8], певні механізми підвищен
ня ефективності державного регулювання рекреаційно
го бізнесу (В.Ф. Савченко) [9], удосконалення інфра
структури туристичної галузі (В.В. Папп) [10], проб
леми регіонального управління туристичною сферою
(Л.І. Антошкіна) [11] та інші. Широко представлені у
професійних виданнях керівники загальноукраїнських
та регіональних асоціацій, туристичних бізнесугрупо
вань, компаній, агенцій тощо. Узагальнення висловлю
вань небайдужих до цієї проблеми фахівців можна на
дати у такий спосіб: це невдоволення некомпетентними
діями влади, неефективність діяльності центральних ви
конавчих структур, непослідовна державна політика, а
зазвичай її бездіяльність, наслідком якої є руйнування
і занепад туристичної галузі. Вони вважають за необхі
дне рекомендувати парламентському профільному ко
мітету разом з міжфракційним об'єднанням "Туристич
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на Україна", Координаційною радою з питань туристич
ної діяльності при Кабінеті Міністрів, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі виступити "єдиним
фронтом", що буде найкращим прикладом співпраці пар
ламенту і Уряду, ретельно підготувати та подати до Націо
нальної ради реформ для схвалення стратегію реформ
туризму, яка б включала і нову модель управління ту
ристичною галуззю [12, с. 71]. Національна туристична
галузь конче потребує ухвалення сучасного Закону Ук
раїни "Про туризм", не один проект якого вже трива
лий термін чекає на своє обговорення. "В державі
відсутнє міжгалузеве співробітництво з питань туриз
му, не координується робота з розробки Програми роз
витку туризму, а також із формування й просування
брендмеседжу "Україна — держава, приваблива для
туризму", відповідно до Стратегії сталого розвитку
"Україна — 2020", схваленої Указом Президента Украї
ни № 5/2015, а також із виконання Плану заходів з
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом в галузі туризму" [12, с. 68]. На
голошується на тому, що у туризмі сьогодні немає жод
ного державного регулятора, а відтак немає й держав
ної політики. Керівники Міністерства економічного роз
витку і торгівлі, до компетенції якого наразі відносять
ся питання державного регулювання туристичної галузі,
не надають цим питанням належного значення [13, с. 16].
Однак, незважаючи на запити практики, говорити про
кардинальні зміни на ринку туристичного продукту
України поки не доводиться. При цьому ігнорується і
зарубіжний досвід суттєвої реорганізації туристичної
галузі в країнах з подібним культурнотуристичним по
тенціалом, і численні новаторські розробки вченихдо
слідників. Тому ціллю дійсного дослідження постає
аналіз визначеної проблеми, обгрунтування шляхів її
вирішення та визначення механізма адаптациії світово
го досвіду туристичної діяльності в управлінську сис
тему України.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За оцінками UNWTO, наразі туризм посідає перше
місце серед галузей світового господарського комплек
су за обсягом експорту товарів і послуг. У 2015 році за
даними ВТО кількість прибуттів в Україну рахувалося
цифрою у 12428 тис. осіб, або 1,04% світового турис
тичного потоку, надходження від яких складали 1082
млн дол. [5]. За розрахунками, закордонні гості зали
шають в нашій країні близько 87 дол. за одне туристич
не прибуття, що дуже мало. Розподіл регіонів і країн
світу за показниками розвитку туризму в 2015 році на
водиться в таблиці 1.
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Таблиця 2. Зіставлена характеристика георафічних показників туристичного потенціалу за критерієм довжини
берегової лінії

Країна
Україна
Болгарія
Ізраіль
Хорватія
у т.ч. материк
острова
Черногорія

Місце в
рейтингу
41
112
121
20
120

Протяжність
берегової лінії
(км)
2782
354
273
6268
1777
4058
273

579330
108489
20330
55974

Співвідношенн
я берегової
лінії і території
(м/км2)
4,8
3,26
13,4
112

13452

21,8

Площа
території
суші (км2)

Джерело: складено за даними [2; 14].

Як бачимо, половина всіх турпотоків приходиться
на Європу — це 51,2%, наступну сходинку займають
країни АзіатськоТихоокеанського регіону — 23,6%
прибуттів, на третьому місці Америка з показником
16,2% світового туристичного потоку. У зворотному
порядку вишикувалися показники середнього доходу
від перебування одного туриста. В Америці — 1577дол.,
в АзіатськоТихоокеанському регіоні — 1498 дол, в
Європі — 742 дол. Це відповідно у 20, у 19 і у 9 разів
вище, ніж в Україні.
Широкий розвиток туристичної діяльності в світі
дає можливість використовувати накопичений досвід і
адаптувати його в економіку України. Особливо корис
ний досвід сусідніх держав, що мають схожі: клімат,
рекреаційні ресурси, соціальноекономічні фактори
розвитку і т.д. У цьому плані особливий інтерес пред
ставляє досвід організації туристичної діяльності в Бол
гарії, суміжної по морю держави. Слід зазначити, що в
кінці 90х років минулого століття Україна і Болгарія
мали практично рівні стартові умови переходу до рин
кової моделі економіки. Їх об'єднує рідкісне для дуже
багатьох країн поєднання двох головних видів туриз
му: морського і гірського, що забезпечує цілорічний
цикл туристичної діяльності.
На користь адаптації досвіду організації туристич
ної діяльності в Болгарії говорять і результати прове
дення SWOTаналізу болгарського та українського про
дукту, що показали багато спільного як в сильних, так і
в слабких його сторонах. До сильних сторін слід віднес
ти різноманітність природних і антропогенних ресурсів,
сконцентрованих на порівняно невеликій площі, гарний
ступінь доступності. Це красиве навколишнє середови
ще, м'який клімат і помірна температура, надзвичайне
багатство мінеральних і термальних джерел, смачна їжа.
Пропонований продукт має хорошу якість і конкурен
тоспроможні ціни. Слід також зазначити багату і міжна
родно визнану спадщину зі збереженими традиціями. Не
останню роль відіграє доброзичливе ставлення до іно
земців.
Слабкі сторони — відсутність чітко впізнаваного
іміджу як України, так і Болгарії як туристичний на
прям; сильний територіальний дисбаланс і залежність
від морского туризму; нерозвиненість інфраструкту
ри всередині країни (аеропорти, дороги, громадський
транспорт); недостатньо кваліфікований і навчений
персонал; відсутність або тільки початковий етап мо
дернізації і реконструкції більшості існуючих музеїв,
галерей, пам'яток і багато чого іншого, що відносить
ся до презентації як української, так і болгарської
культурної і історичної спадщини і ін. При цьому бе
зумовною перевагою Болгарії є активне приведення в
дію сильних сторін туристичного продукту і подолан
ня негативного впливу слабких на відміну від України,
де значна частина природнорекреаційних та істори
кокультурних ресурсов не використовується взагалі.
На наш погляд, основною причиною цього є відсутність
державного управління на ринку туризму. З огляду на
те, що Україна за великим рахунком, попри все різно
маніття і багатство природнорекреаційних та істори
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кокультурних ресурсів, знаходиться на стадії станов
лення і створення національного туристичного продук
ту, слід прийняти як єдино можливою на цьому істо
ричному етапі модель державного управління туриз
мом.
Багатогалузева система розгалужених економіч
них відносин, пов'язана зі створенням туристичного
продукту, вимагає координації і узгодження госпо
дарської діяльності всіх суб'єктів ринку. У єдиний зла
годжено працюючий організм потрібно пов'язати ре
сурси (курортнорекреаційні, культурноісторичну
спадщину), інфраструктуру (транспорт, комунікації,
готельноресторанне господарство, екскурсійне об
слуговування ), кваліфікаційнокадровий персонал і
суб'єктів реалізації туристичного продукту, а також
законодавче забезпечення, носієм якого є держава. А
якщо врахувати внесок галузі в соціальноекономіч
ний розвиток кожного регіону і держави в цілому,
стає очевидним необхідність державної присутності
на ринку туризму. При цьому форми державного ре
гулювання можуть бути різні. В Україні, з огляду на
величезний дисбаланс між наявністю курортнорек
реаційних ресурсів і ступенем їх використання, роз
виток туризму має бути возведено в ранг державної
політики, якому відповідає рівень міністерства. До
речі, в Європі самостійні міністерства туризму ство
рені в Ізраїлі, Чорногорії, Хорватії, Болгарії. У на
ступній таблиці 2 наведено окремі георафічні показ
ники туристичного потенціалу ї привабливості пере
лічених країн [2; 14].
Як бачимо, Україна посідає друге місце за довжи
ною берегової лінії, поступившись тільки Хорватії. Сто
совно ступеню доступності узбережжя зсередини краї
ни, то через значну територію Україна посідає четверте
місце.
Серед досліджуваних країн досвід Ізраїлю цінний
тим, що він тривалий час знаходиться в стані заморо
женого військового конфлікту, але це не заважає йому
активно розвивати туризм. Ізраїль — унікальна краї
на, культурні та сакральні цінності якої надають їй ви
няткову значимість. Крім історичного і релігійного зна
чення, держава володіє багатим рекреаційним ресур
сом. Сукупність цих факторів апріорі обумовлює при
плив туристів, серед яких вагому частку становлять па
ломники. У 2015 році країну відвідали 2,8 млн чол., що
принесло бюджету 5,365 млрд дол. [5]. На трьох місце
вих жителів країни припадає один гість. Одне турис
тичне відвідування приносить 1916 дол. [5]. Проте, не
зважаючи на непересічність і природний інтерес до
Ізраїлю, досить високий рівень розвитку, влада не за
лишила цей сектор економіки без державного регулю
вання. В країні функціонує Міністерство туризму, в
структурі якого 16 блоків [15]. Серед інших відділів:
інформаційний; економіки і інвестицій; професійної
підготовки; статистики, досліджень та управління
знаннями; якості і розвитку туристичного продукту;
комітет по тендерам; розвитку інфраструктури та інве
стицій; міжнародних відносин; управління маркетин
гом; управління кадровими ресурсами туризму. У по
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Міністерство

Загальна Адміністрація
Дирекція
Адміністративно-правове
обслуговування і людські
ресурси
Дирекція
Фінанси і управління
власністю
Дирекція
Зв’язки з суспільством

Спеціалізована адміністрація
Дирекція
Програми і проекти
в туризмі
Дирекція
Управління
морськими
пляжами
Дирекція
Міжнародне
співробітництво та
інвестиції

Головна дирекція
туристичної
політики
Регіональні
осередки

Дирекція
Маркетинг,
реклама і
інформація в
туризмі

Рис. 1. Загальна структура Міністерства туризму Болгарії

точному фокусі Міністерства: зростання попиту на
внутрішній туризм, зміцнення іміджу країни, диверси
фікація туристського продукту, створення динамічної
системи оперативного маркетингу за допомогою інно
ваційних інструментів, створення площини максималь
ної координації з індустрією туризму. Акцент на про
фесіоналізм співробітників туристичної галузі (а це
близько 125 тис. тільки штатних співробітників), роз
виток та нарощування його потенціалу і особистісних
якостей, стимулювання інвестиційної довіри в процесі
будівництва, меліорації та розширення готелів і тури
стичних проектів з надання статусу "затверджених
корпоративних" інвестиційних планів в рамках заохо
чення капітальних вкладень. До цього слід додати жор
сткий аудит якості та законності надання туристично
го продукту, усунення бар'єрів на шляху потенційних
і наявних туристичних потоків, інтенсивне освоєння
ринків Китаю та Індії [16].
Слід відмітити також Чорногорію, країну колиш
ньої соціалістичної системи з інтенсивним розвитком
туризму. Так, кількість туристичних прибуттів за 5
років зросла в 1,43 рази [5]. Причому в рік країну
відвідує кількість туристів, яка в 2,5 рази перевищує
власне населення (розраховано на підставі даних
[5;17]). Прибуток від в'їзного туризму за цей же пер
іод збільшився на 23% (розраховано на підставі да
них [5]). Один туристичний візит приносить бюджету
держави 578 дол. (розраховано на підставі даних [5]).
Чорногорія з 2010 р. є офіційним кандидатом у краї
ничлени ЄС і існуюче в Чорногорії Міністерство ста
лого розвитку та туризму інтенсивно працює над про
грамами, необхідними для якнайшвидшої інтеграції
Чорногорії в Європейський Союз. Департамент туриз
му також бере участь у підготовці національних стра
тегічних документів в секторі туризму відповідно до
міжнародно визнаних стандартів якості, розробляє
заходи для залучення і заохочення інвестиційної
діяльності підприємців у сфері туризму; за участю
Національної організації туризму в Чорногорії, яка
виконує роль єдиної державної інформаційної плат
форми туризму, Департамент надає щомісячні фун
даментальні аналітичні звіти про результати цієї сфе
ри діяльності [18].
Ще одна країна постсоціалістичного простору з ба
гатогранним комплексом туристичного продукту — це
Хорватія (Адріатичне узбережжя, сприятливий клімат,
архітектурнопаркові ансамблі, об'єкти зі списку Все
світньої спадщини ЮНЕСКО), яка за 5 років збільшила
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кількість туристичних відвідувань на 40%, одне відвіду
вання принесло бюджету 696 дол. (розраховано на
підставі даних [5]). На одного жителя країни припадає
3 зарубіжних гостя (розраховано на підставі даних [5;
17]).
У 2015 року країну відвідали 12683 млн осіб [5].
Ця цифра практично збігається з даними по Україні
за аналогічний період, але доход від одного відвіду
вання у 9 разів нижче (696 і 79 доларів відповідно) [5].
В Хорватії також створено Міністерство туризму. Це
потужна за складом (320 чол.) і напрямами діяльності
(10 блоків) структура, яка поставила перед галуззю
амбіціозне завдання — увійти в топ20 кращих турис
тичних напрямів у світі відповідно до критеріїв кон
курентоспроможності, відкриття додатково від 20 до
22 тисяч нових робочих місць у сфері туризму і близь
ко 10 тисяч робочих місць в інфраструктурі туризму,
залучити в цих цілях інвестицій в розмірі близько 7
млрд євро [19]. Все це відображено в стратегії роз
витку туризму в Хорватії до 2020 року. Повертаючись
до структури, слід зазначити, що найбільший відділ
міністерства (23%) — це співробітники відділу неза
лежної інспекції по здійсненню тотального контро
лю туристичних підприємств і підприємств харчуван
ня (має штабквартири, відповідальних виконавців і
здійснюється у 5ти великих туристичних регіонах
країни). Далі за чисельністю: сектор підтримки інвес
тицій та конкурентоспроможності туризму; сектор
розвитку підприємництва в сфері туризму, сталого
розвитку та спеціальних форм туризму; сектор управ
ління якістю. Останній сектор розробляє і впровад
жує стандарти категоризації готелів і туристичних
об'єктів; здійснює процес категоризації, веде реєстр
об'єктів гостинності згідно класифікації і т.п. [20]. У
Болгарії головним пріоритетом Міністерства є забез
печення необхідних умов для розвитку багатогалузе
вого національного туристичного продукту. Серед
багатоцільових установок Міністерства особливо по
трібно виділити такі, як:
— підвищення рівня інформованості щодо Болгарії
як країни з багатими можливостями для літнього і зи
мового відпочинку, з древньою культурою, багатою іс
торичними і архітектурними пам'ятниками, мінеральни
ми ресурсами і красивою природою;
— створення ефективного національного маркетин
гу позиціонування і просування Болгарії як цілорічно
го туристичного напряму, узгоджені з галузевими
організаціями та великими туроператорами, що працю
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Таблиця 3. Динаміка органів управління туризмом в Україні
Рік
створення
1991
1993
2000
2001
2002
2006
2011
2015

Назва органа управління

Правовий статус

Укрінтур
Державний комітет України по туризму
Державний комітет з молодіжної політики, спорту та туризму
Державний департамент туризму і курортів
Державна туристична адміністрація України
Державна служба туризму і курортів
Державне агентство України з туризму і курортів
Управління туризму та курортів

Акціонерна компанія
КМУ
КМУ
КМУ
КМУ
Міністерство культури і туризму
Міністерство інфраструктури
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Джерело: узагальнено автором на підставі власних спостережень.

ють на цільових ринках Болгарії за допомогою адрес
них повідомлень на різних ринках, спрямованих на
цільові групи [21]. Загальне уявлення про складну, ба
гаторівневу систему управління Міністерства туризму,
що охоплює весь комплекс виконуваних робіт, дає ви
ділений нами зріз структури вищого рівня управління —
рівня дирекцій (рис. 1) [22].
Дирекції мають в своєму складі відділи. Так, у складі
головної дирекції створені такі відділи: продуктової
політики в туризмі, регулювання туристичної діяль
ності, аналізу та прогнозування. Міністерсво туризму
співпрацює з 15 міністерствами та 9 навчальновироб
ничими об'єднаннями, в тому числі з Болгарською ту
ристичною палатою, Асоціацією болгарських туропера
торів і турагенств, Асоціацією готелів і ресторанів, Ту
ристичним союзом, Союзом бальнеології та СПАту
ризму.
Завжди доступний туристам Національний турис
тичний інформаційний центр, де створено єдиний інфор
маційний реєстр туристичних об'єктів і який надає
інформацію про туристичні об'єкти в країні для прове
дення заходів, пов'язаних з туризмом; широкий спектр
рекламних матеріалів по країні; інформацію про поточні
культурні і спортивні заходи та події. У числі іншого по
трібно відзначити інформацію щодо 50ти маловідомих
туристичних об'єктах Болгарії ) [ 23 ].
Що стосується України, то слід зазначити, що за 25 ро
ків незалежності багато разів змінювалися органи
управління туризмом, їх правовий статус, але так і не
була створена стійка вертикальна система управління.
Динаміка органів управління туризмом виглядає наступ
ним чином (табл. 3).
Отже, за роки незалежності в Україні багаторазо
во змінювався організаційноправовий статус інститу
ту управління туризмом, а значить функції, кадри,
фінансування. При зміні чергового органу управління
кожного разу формувалася ліквідаційна комісія, яка
протягом року передавала справи новому органу. Безу
мовно, будьяка активна діяльність в цей період припи
нялася. Постійно скорочувався персонал працівників.
Так, якщо взяти тільки останні роки, то в Державному
агенстві України з туризму і курортів значилося 49 осіб,
зараз в управлінні туризму і курортів працює всього 6
чоловік.
Через нестабільність інституту туризму і часті зміни
органів управління мали місцє велика кількість нере
алізованих проектів. Так, у 2013 році існуюче тоді Дер
жавне агенство з туризму та курортів приступило до ре
алізації дуже вигідного проекту групових поїздок ки
тайських туристів в Україну. Але саме у той час відбу
валася чергова реорганізація управління туризмом. За
раз китайськими туристами успішно займаються інші
країни.
На завершення слід сказати, що 2017 рік проголо
шений у світі "Роком Туризму". Україна мала б зайня
ти гідне місце серед інших країн по результативності
використання потужного туристичного потенціалу з
огляду на соціальноекономічний розвиток країни.
Вади, що перешкоджають цьому, надано нами у вис
новках.
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ВИСНОВКИ
1. Впродовж усього періоду розвитку незалежної
України несформований інститут управління туризмом.
2. Виявлено тенденцію нехтування існуючих про
блем з боку влади.
3. Не створено законодавчої бази розвитку туриз
му на потребу часу.
4. Наявний дисбаланс між унікальними курортно
рекреаційними та культурноісторичними ресурсами і
ступенем їх освоєння.
5. На ринку туристичного продукту Україна, за ве
ликим рахунком, програє навіть державам, які під час
будування власної державності мали однакові стартові
умови.
6. "Втрачені можливості" від занепаду туризму — це
бюджетні доходи, інвестиції та імідж країни.
7. Визначення туризму пріоритетною сферою діяль
ності не має ні організаційної ні фінансової підтримки.
8. Розвиток туризму має бути возведеним у ранг дер
жавної політики.
9. Становлення і розвиток туризму потребує квалі
фікованого наукового супроводження, що буде пред
метом подальших досліджень автора.
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CONCENTRATION AND CENTRALIZATION OF CAPITAL IN INNOVATION

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації підприємств
та їх капіталів. Узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття "концентрація капіталу" та
визначено його взаємодію з близькими за змістом поняттями "капіталізація" та "централізація". ВизнаQ
чено особливості впливу концентрації та централізації на інноваційну діяльність в Україні.
The article is dedicated to investigation of the theoretical base of estimation of enterprises concentration
and their capitals. Generalized scientific approaches to the interpretation of the "capital concentration" and
determined its interaction with terms "capitalization" and "centralization". Determined features of concentration
and centralization influence on the innovations in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Україна обравши Європейський вибір на шляху інтег
рації у високотехнологічне конкурентне середовище зумо
вив необхідність формування та запровадження інновацій
ної моделі розвитку. Така модель повинна грунтуватися на
процесах як у середині країни, так і за її межами та опира
тися як на внутрішній, так і на зовнішні джерела фінансу
вання. Вона повинна забезпечити високі та стабільні темпи
економічного зростання, вирішити соціальні й екологічні
проблеми, забезпечити конкурентоспроможність націо
нальної економіки, підвищити експортний потенціал краї
ни, гарантувати Україні економічну безпеку та чільне місце
в Європейському Союзі. Поряд із інноваційним процесом
розвитку економіки стоїть питання забезпечення достатньої
капітальної бази, шляхом централізації та концентрації ка
піталу.

вчених. Зарубіжні вчені Й. Шумпетер, Б. Брайн, Г. Кларк,
Е. Портер, К. Фрідмен, П. Друкер, Б. Санта, П. Роуз, Дж. Сінкі
розглядають теоретичні питання інноваційної діяльності,
а також практики використання інновацій в банківській
сфері. В. Бауер, М. Енгстлер, К. Скіннер, Д. Шпат дослід
жують новітні технології у галузі зв'язку та надання ІТпо
слуг і обгрунтовують умови, за яких підприємство може
вижити у майбутньому. Дослідження вітчизняних вчених
В.І. Міщенка, С.В. Мочерного, Л.О. Примостки, М.І. Савлука,
Н.В. Циганової, Т.С. Шалиги присвячені розкриттю сут
ності, видів і класифікації фінансових інновацій, стимулю
ванню інноваційної діяльності, дослідженню інновацій, по
в'язаних з використання техно логій дистанційного обслу
говування клієнтів.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є аналіз системи інноваційної політики
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
України, визначення основних завдань щодо структурної
Питання економічної ефективності та напрямів інновац перебудови національної економіки на засадах концентрації
ійної діяльності знайшли відображення у працях багатьох та централізації капіталу, розробка шляхів і засобів розв'я

www.economy.in.ua

19

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Консолідація представлена у двох формах: консолідація
зання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної
діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва. бізнесу та консолідація ринку [5].
Консолідація бізнесу (Business Consolidation) — це про
цес об'єднання двох і більше незалежних компаній, функц
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структура галузевих ринків безпосередньо впливає на іональних областей та/або продуктових ліній. В результаті
інтенсивність та ефективність інноваційних процесів. Фак такого повного або часткового об'єднання, як правило, зро
тором інтенсивності інноваційної діяльності є структура стає загальний ринковий потенціал, скорочуються витрати
ринку (монополія, олігополія, монополістична і "доскона і досягається ефект синергії за рахунок сили масштабу, що
ла" конкуренція), яка проявляється через процеси концен сприяє налагодженню нових стійких зв'язків з іншими учас
никами ринку [6].
трації та централізації малих та середніх підприємств.
Консолідація ринку (Market Consolidation) — процес
Концентрація останнім часом стала поняттям, яке вик
ликає чималі дискусії серед ученихекономістів. Так, на дум "дозрівання" (досягнення деякої стадії зрілості), при якій
ку авторів економічного словникадовідника, концентра підприємства поглинаються або об'єднуються з більш вели
цією капіталу є збільшення розмірів капіталу в процесі його кими, або ліквідуються, не витримавши конкуренції, в ре
нагромадження за рахунок капіталізації частини прибутку зультаті чого залишаються кілька великих домінуючих учас
[1, с. 168]. В "Банківській енциклопедії" концентрація капі ників ринків. Для такого рівня консолідації основним на
талу — "збільшення розмірів капіталу банку у процесі його прямом консолідації бізнесу буде формування стратегічних
альянсів компанійлідерів.
нагромадження" [2, с. 225—226].
Істотними відмінностями консолідації ринку від інших
Поняття концентрації та централізації взаємопов'язані
та доповнюють одне одного. В результаті взаємопроникнен форм об'єднань є створення стійких взаємозв'язків між
ня базових понять централізації та концентрації утворюють бізнесодиницями компаній, скорочення дублюючих опе
ся групи суміжних понять та сукупність методів (органічне рацій і витрат, використання конкурентних переваг, засто
зростання, стратегічні альянси, злиття та поглинання, ре сування нових технологій, досягнення синергетичного ефек
організація, реструктуризація), за допомогою яких банки ту тощо.
Результатом централізації капіталу є посилення про
змінюють свою бізнесархітектуру та бізнесстратегії. Кон
куренція індивідуальних капіталів є основним спонукальним цесів його концентрації. Збільшення ринкової частки, а
чинником до реалізації цих понять, відповідно з їх еконо отже, і ринкової сили на певному етапі веде до виникнення
монопольних переваг і монопольного прибутку, багатора
мічним призначенням [3].
Вважаємо, що базисом, що поєднує всі ці близькі за зово підсилює інтенсивність концентрації капіталу.
Основним чинником, що визначає процеси централі
змістом поняття виступає капіталізація. У самому загаль
ному плані капіталізація — це перетворення доходу в капі зації, є конкуренція індивідуальних капіталів, в якій най
тал, або нагромадження капіталу. Сьогодні часто оперують більш сильні позиції — у великих капіталів, що володіють
поняттям "ринкова капіталізація", яке характеризується більшою ефективністю, запасом міцності і потенціалом зро
сумарною ринковою вартістю акцій підприємства, що зна стання як органічного, заснованого на капіталізації прибут
ходяться у вільному обігу. Іноді термін "капіталізація" ви ку, так і ринкового, — за рахунок зростання ціни акцій на
користовують у контексті достатності власного капіталу для фінансовому ринку. Спонукальним мотивом централізації
виступає прагнення максимізувати прибуток, вийти на які
покриття прийнятих ризиків.
Оскільки накопичення всього суспільного капіталу ви сно інший рівень розвитку, зайняти максимально можливу
ражається в накопиченні окремих індивідуальних капіталів частку ринку.
На інтенсивність процесів концентрації і централізації
і конкуренції між ними, весь процес накопичення супровод
жується концентрацією і централізацією капіталу. Відпові капіталу вливає структура власності, яка може змінювати
дно, концентрація капіталу в процесі його нагромадження ся, залежно від того, які форми централізації будуть вико
за необхідності доповнюється централізацією. В той же час ристані. Зростання капіталу окремого банку може відбува
концентрація відрізняється від централізації капіталу дже тися, поперше, за рахунок нових інвестицій існуючих акц
релом його зростання. Для концентрації капіталу джере іонерів, подруге, за рахунок залучення стратегічного або
лом зростання є капіталізація частини додаткової вартості, портфельного інвестора, в третіх, — за рахунок публічного
в той час як централізація капіталу є процесом об'єднання розміщення акцій. Кожен із варіантів має свої переваги, не
капіталів окремих осіб та/або групи власників капіталу в доліки та обмеження.
один загальний актив в результаті поглинання або приєднан
Стратегічний інвестор зацікавлений в успішному роз
ня інших, вже існуючих капіталів.
витку бізнесу і може забезпечити великі довгострокові вкла
З методологічної точки зору варто відзначити, що саме дення, доступ до нових ринків і джерел фондування, що
слово "концентрація" передбачає централізацію, тому що істотно збільшує ринкову капіталізацію підприємства. Про
слово "концентрація" тлумачиться як накопичення, об'єд те стратегічні інвестори прагнуть максимально збільшити
нання, зосередження, віднесення до центру, зокрема у тлу свою частку в капіталі, що може призвести до зміни струк
мачному словнику C.І. Ожегова та Н.Ю. Шведової термін тури власності, та негативно вплинути на подальший роз
"концентрувати" означає "збирати, зосереджувати, накопи виток підприємства.
чувати в будьякому місці" [4, с. 344].
Наявність декількох великих портфельних інвесторів у
Отже, первинним є процес концентрації капіталу, його складі акціонерів підвищує ринкову вартість компанії, про
централізація — вторинна, оскільки централізуються вже те вони вимагають в середньостроковому інтервалі високої
концентровані, накопичені капітали.
прибутковості інвестицій (близько 30—35% за рахунок зро
Як зазначалось раніше взаємопроникнення базових по стання курсової вартості і дивідендів). При цьому порт
нять формує низку суміжних понять, що формуються шля фельні інвестори не несуть загрози втрати контролю над
хом поєднання попарно базових понять.
банком.
Централізація управління відрізняється від консолідації
Процеси концентрації капіталу активізувалися під впли
бізнесу. Для централізації управління джерелом зростання вом глобалізації. Під глобалізацією розуміється якісно
є створення єдиного центру управління активами, в той час інший етап інтернаціоналізації господарського життя, що
як для консолідації бізнесу — об'єднання активів в єдину визначає новий рівень взаємозалежності різних країн в ре
систему із стійкими і ефективними взаємозв'язками.
зультаті зростаючого обсягу міжнародних операцій і світо
Консолідація є важливим інструментом перетворень у вих потоків капіталу, на основі все більш швидкої і широкої
підприємницькому секторі, її розвиток в певному ступені дифузії технологій (насамперед інформаційних та телеко
являється індикатором стану, а відповідно і напрямом кон мунікаційних). В рамках загального процесу глобалізації
центрації.
виділяється фінансова глобалізація, що виражається у вик
Консолідація капіталу — це процес об'єднання (злит лючно високій взаємозалежності і взаємовпливі міжнарод
тя) капіталів суб'єктів господарювання та укрупнення бан них і національних фінансових ринків. Фінансова глобалі
ківського бізнесу з метою підвищення ефективності, мак зація характеризується трьома ключовими аспектами: гло
симізації прибутку та посилення конкурентних переваг на бальною присутністю і впливом транснаціональних корпо
ринку, шляхом забезпечення якісно нового процесу приро рацій та міжнародних фінансових інститутів, посиленням
сту капіталу за рахунок його перерозподілу, зміни струк міжнародної фінансової інтеграції та постійним виникнен
тури та капіталізації доходів. Консолідація також передба ням і швидким поширенням фінансових інновацій.
чає можливість взаємодії банків з іншими фінансовими ус
Таким чином, глобальними факторами, що впливають
тановами із послідуючим створенням інтегрованих струк на процеси концентрації капіталу в сучасних умовах є: інтег
тур.
рованість фінансових ринків; розвиток інформаційних тех
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Рис. 1. Стадії прийняття нових ідей
Джерело: побудовано автором.

нологій і інновацій; швидке зростання масштабів фінансо
вих ринків та інтенсифікація процесів, що протікають на них.
Проте впровадження нових технологій, розробка нових
продуктів вимагає істотних інвестицій, а отже, будучи важли
вим чинником підвищення конкурентоспроможності, доступні
переважно великим підприємствам. Відповідно об'єктивні по
треби ефективного ведення підприємницької діяльності ведуть
до необхідності постійного збільшення капіталу.
У ринковій економіці зростання капіталу може відбу
ватися як на основі капіталізації прибутку, так і в резуль
таті централізації капіталів, причому співвідношення цих
процесів та їх інтенсивність змінюється в залежності від
стану економіки і фази ділового циклу. Зазвичай в ситуації
економічного зростання частка внутрішніх джерел зни
жується, а зовнішніх — зростає, прискорюючи процеси кон
центрації на основі централізації капіталу. У міру погіршен
ня ділової кон'юнктури підвищується роль прибутку при
скороченні зовнішніх джерел капіталізації.
Світовий досвід показує, що в умовах структурних зру
шень економіка не може обходитися без залучення зовніш
нього фінансування, при цьому зростає її залежність від
ринків капіталу. Можливості зовнішнього фінансування
залежать від ступеня розвитку фінансових ринків, особли
востей накопичення капіталу в тій чи іншій країні, темпів
інфляції. Все це вимагає наявності на національному фінан
совому ринку потужних фінансових установ.
Крім глобальних, виділімо національні детермінанти
процесів концентрації, що визначають особливі умови їх
реалізації. Такими детермінантами є: зовнішні, по відношен
ню до підприємства (економічних, законодавчих, галузевих)
та внутрішньопідприємницькі фактори (вирішення пробле
ми капіталізації, прагнення до зростання ефективності кор
поративного контролю об'єднаної установи, досягнення
синергетичного ефекту та ін.).
Вивчення процесів концентрації капіталу виявляє нео
днозначність їх впливу на розвиток ринкових систем. В
якості позитивних наслідків концентрації банківського ка
піталу можна назвати:
— зниження ризиків і підвищення її стійкості;
— кількості банків в результаті процесів централізації
капіталу);
— зниження транзакційних витрат і вартості фінансо
вого посередництва (за рахунок ефекту масштабу);
— збільшення асортименту та якості послуг, у тому
числі за рахунок впровадження інноваційних фінансових
продуктів і прогресивних технологій;
— покращенню якості фінансової інфраструктури та
розширення можливостей кооперації.
Негативними наслідками надмірної концентрації є: мо
нополізація ринку, загроза соціальних конфліктів, зростан
ня безробіття. Найважливішим негативним фактором кон
центрації капіталу, що відзначається більшістю авторів, є
загроза монополізації ринків, зростання ринкової сили
окремих банків та зміна умов конкуренції на ринку. Неве
лике число великих підприємств будуть прагнути до змови
з метою підтримки монопольно високих цін. Концентрація,
особливо банківського, капіталу призвела до монополізації
валютного ринку і спекулятивних операцій. Що стало од
нією із причин значного здешевлення національної валюти
— гривні.
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Наслідки концентрації капіталу багато в чому пов'язані
зі ступенем лібералізації національної економіки та впли
вом процесів глобалізації.
На певному етапі свого розвитку процеси концентрації
капіталу переходять на якісно інший — міжнародний рівень,
приймаючи форму інтернаціоналізації промислового капі
талу. Інтернаціоналізація капіталу проявляється у вивезенні
капіталу, який може приймати різні форми. Міжнародна
міграція капіталу здійснюється, як правило, з метою
найбільш ефективного його використання і визначається
ринковими чинниками, однак у ряді випадків мотивування
міжнародного руху капіталу може мати неекономічний ха
рактер.
При досягненні певного рівня концентрації капіталу
підприємницька структура переходить у нову якість, пере
творюючись з національної в міжнародну.
Головною метою концентрації та централізації малих
та середніх підприємств є отримання ресурсів для здійснен
ня технологічного процесу, якими виступають витрати,
спрямовані на інновації, і людський капітал, який в свою
чергу залежить від кількості працівників, залучених до інно
ваційну діяльність.
Сучасне визначення поняття "інновації" базується на
ринковому підході, включає соціальну складову та якісні
характеристики, пов'язані з прогресивними змінами. І як
зазначає П. Друкер, основне завдання інноваційної діяль
ності полягає в тому, щоб перетворити потреби суспільства
в нові можливості для прибуткового ведення бізнесу [7, с.
42 — 43].
Саме з моменту поширення, завоювання ринку іннoвацiя
і нововведення набувають нової якості та стають інновацією,
тобто саме ринок і ринкове середовище є критерієм того, що
новація і нововведення перетворюються в інновацію, відбу
вається дифузія за Е. Роджерсом, відповідно до якої виді
ляється шість стадій процесу прийняття людьми нових ідей і
товарів: звернення уваги, зацікавленість, оцінка, перевірка,
прийняття, підтвердження [8]. Ми умовно об'єднали шість
етапів у 3 блоки, які мають логічний зв'язок і структуру: Оз
найомчий блок включає етапи 1 і 2; Аналітичний блок вклю
чає етапи 3 і 4; Контрольний блок включає етапи 5 і 6.
Дослідник також описав п'ять класів людей та ступеня
прийняття ними нових ідей і товарів з виділенням середнь
ого примірного кількісного показника із загальної маси
одержувачів:
1. Інноватори, що становлять 2,5%. Вони більш мобільні,
мають контакти за межами свого кола, можуть легко схоп
лювати і приймати абстрактні ідеї. Вони згодні ризикувати.
2. Ранні приймаючі. Це поважні люди, становлять 13,5%
населення. Вони більше прив'язані до місцевої структурі,
серед них найбільше "лідерів думки". Навколишні з ними
звично радяться, перш ніж прийняти самостійне рішення.
3. Рання більшість, що становить 34% населення. Вони
приймають нові ідеї якраз перед тим, як вони будуть прий
няті середньостатистичним громадянином. Свою інформа
цію вони часто отримують від попередньої групи.
4. Пізніше більшість. Це скептики по відношенню до
нового, число яких досягає 34%. Вони приймають новації
після того, як більшість оточуючих вже визначився в своїй
думці з цього питання і середньостатистичний громадянин
прийняв їх.
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5. Пізні приймаючі. Вони, як правило, консервативні у
своїх судженнях, традиційно орієнтовані та складають 16%
населення. Дуже недовірливі і підозрілі до всього нового і
дотримуються традиційних цінностей. Часто вони відчува
ють брак коштів.
При цьому Е. Роджерс вважав, що: дуже важлива міжо
собистісна комунікація на рівні людей одного кола і віку;
патріотичні заклики, які виходять від урядових кіл, неефек
тивні; достовірність комунікативного джерела частково виз
начає успіх кампанії; масмедіа не може змінити поведінку
тих, хто дотримується іншої точки зору.
Істотна зміна по відношенню до інновації в суспільстві,
як правило, настає, коли від 6 до 16% приймають її. Ця тео
рія дозволяє розуміти, як ввести новий продукт в масову
свідомість.
Успішна інновація завжди має бути спрямована на за
хоплення лідируючих позицій, інакше сприятливими мож
ливостями можуть скористатися конкуренти, а також пе
редбачати досягнення економічного, соціального і стратег
ічного ефектів. Для цього можуть використовуватися най
різноманітніші стратегії, орієнтовані як на лідерство на рин
ку, у певній галузі, так і на пошук відносно невеликої "еко
логічної наші" в певному процесі або на ринку, що забезпе
чать досягнення економічного ефекту, який ми пов'язуємо
з підвищенням віддачі на одиницю вкладених ресурсів,
зміцнення ринкової позиції, зростанням рентабельності
діяльності, зниженням ризиків і підвищенням стабільності.
Важливим є також отримання соціального і стратегічного
ефектів. Соціальний ефект проявляється в підвищенні ко
рисності та доступності банківських послуг, зниженні їх
вартості для клієнта, зручності отримання послуг. Стратег
ічний ефект оцінюється успішністю реалізації інноваційних
стратегій, конкурентними перевагами, лідерством на рин
ку, досягненням поставлених стратегічних цілей [9, с. 344—
345].
При побудові національної інноваційної системи вели
кий, середній і дрібний бізнес необхідно розглядати з точки
зору їх функцій. На наш погляд, до компетенцій малого
бізнесу повинні ставитися генерація ідей, проведення пер
винних досліджень, а до компетенцій середніх підприємств
— впровадження та просування на ринок, бо вони мають
для цього достатню кількість ресурсів: управлінських,
фінансових, кадрових, інфраструктурних. Таким чином,
середні і малі підприємства повинні бути взаємодоповнюю
чими елементами інноваційної системи.
Одним із поширених непрямих методів оцінки ефектив
ності є використання єдиного інтегрального показника, який
розраховується за допомогою показників, що характеризу
ють результативність інноваційної діяльності підприємств і
мають однаковий напрям змін. Оскільки будьякі уп
равлінські рішення щодо інноваційного розвитку підпри
ємств позначаються на динаміці показників, то для розра
хунку інтегрального показника ефективності інноваційної
діяльності підприємств (Е) запропоновано використовува
ти показники динаміки (темп зростання), розраховані для
таких фінансових показників:
— активи підприємства: характеризують розвиток
підприємства, зміцнення ринкової позиції (Ка);
— кошти клієнтів: інноваційна діяльність банків, як пра
вило, супроводжується зростанням клієнтської бази (Кк);
— рентабельність діяльності: залежить від результатив
ності інноваційної діяльності (КROA);
— комісійні доходи: пов'язані з наданням інновацій них
послуг (Кkd);
— показник надійності: обчислюється як (1 — RI), де RI
— рівень ризику. Інтегральний показник ефективності інно
ваційної діяльності банків (Е) обчислюється за формулою
(1):
Е = Ка . Kk . KROA . Kkd . (1 — RI)
(1).
ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку світової економіки, який
знаменує входження учасників ринку в чергову довгу хви
лю економічної кон'юнктури, саме процеси концентрації
будуть відігравати провідну роль у розвитку нових техно
логій об'єднання і модернізації бізнесархітектури сучасних
інноваційних компаній, зокрема таких її новітніх методів,
як стратегічні альянси, трасти концерни та інші. В підприє
мницькій сфері процеси концентрації сприяють нарощуван
ню капіталу, що дає змогу забезпечити стабільність як
підприємства, так і економіки держави. У зв'язку з цим ви
никає питання оптимального ступеня концентрації банкі
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вського капіталу, а також необхідність контролювати ці
процеси з боку держави.
З розвитком економіки відбуваються структурні змінив
підприємницькій сфері, пов'язані з глобалізацією і такими
факторами, як розвиток інформаційних технологій та скасу
вання багатьох обмежень на міжнародний рух капіталу, лібе
ралізація національних ринків. Тому у сучасних умовах акту
альною проблемою є формування оптимальної структури.
Загострення конкуренції між підприємствами стає ос
новним чинником консолідації та об'єднання різних фінан
сових бізнесів, бо саме це є одним із поширених шляхів
підвищення конкурентоспроможності, що в свою чергу при
зводить до підвищення рівня ринкової концентрації та зро
станню ефективності інноваційної діяльності.
Можливість виникнення монополій в підприємстві як
результату процесу взаємодії та суперництва обгрунтовує
важливість та актуальність дослідження концентрації та
централізації.
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SOCIAL POLICY AS NEEDS OF THE WELFARE STATE

Розглянуто проблеми сутності соціальної політики. Проаналізовано підходи щодо визначення цього
поняття в контексті побудови і функціонування соціальної держави. Зроблено акцент на питанні ієрархії
функцій соціальної держави в контексті етапів її становлення, принципи систематизації, основні криQ
терії виділення специфічних функцій, що є системоутворюючими. Розглянуто основні завдання соціальQ
ної політики: довгострокові (перспективні), короткострокові (поточні). З'ясовано суть принципів соQ
ціальної політики та основні її об'єкти та принципи. Проаналізовано роль соціальної політики в соціальQ
ноQекономічному розвитку суспільства. Зроблено висновок, що розвиток структури соціальних функцій
держави є основою структуризації її соціальної політики. Доведено, що функціонування соціальної дерQ
жави втілюється у соціальній політиці.
The article questions examines the problems related to the social policy essence. Different approaches to the
definition of this concept in the context of developing and functioning of the social state are analysed. Made
focus on the issue of the functions of the welfare state in the context of its formation stages, principles of
organizing, the main criteria of the specific functions that are the backbone. The main objectives of social policy
are defined: longQterm (perspective), shortQterm (current). The essence of the principles of social policy and its
main objects and principles are outlined. The role of social policy in the socioQeconomic development of society
is analyzed. It is concluded that the development of the structure of social functions of the state is the basis for
structuring its social policy. It is proved that a welfare state embodied in social policy.
Ключові слова: соціальна політика, соціальна держава, об'єкт соціальної політики, принципи соціальної
політики, завдання соціальної політики.
Key words: social policy, welfare state, the object of social policy, the principles of social policy, social policy
objectives.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одним з головних завдань державної політики є за
безпечення якісного державного управління всіма сфе
рами суспільного життя, кінцевою метою якого є побу
дова соціальної держави — політичного устрою, де кож
на окремо взята людина відчувала б себе комфортно й
упевнено. На наш погляд, вирішити це завдання без про
думаної, ефективної соціальної політики неможливо.

О. Скомарохова, В. Скуратівський, А. Сіленко, А. Тамм
та ін. Разом з тим слід зазначити, що більшість дослід
жень з питань соціальної політики, розвитку соціаль
ної держави більшою мірою стосується історичних і
політичних аспектів даної проблематики. Надзвичайно
мало досліджень, що розглядають ці питання в контексті
державного управління. Тому метою статті є аналіз різ
них трактувань поняття "соціальна політика" в держав
ноуправлінському вимірі та взаємозв'язку з розвитком
і функціонуванням соціальної держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання, пов'язані з вивченням ролі і місця соціаль
ної політики в побудові соціальної держави, давно при
вертають увагу філософів, соціологів, істориків, політо
логів, правознавців і фахівців інших сфер, серед яких
Т. Ганслі, В. Бульба, І. Лаврова, Е. Лібанова, А. Меля
ков, О. Палій, В. Понікаров, І. Савченко, Т. Семигіна,

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз ролі соціальної політики в
соціальноекономічному розвитку суспільства та виз
начення даного поняття в контексті побудови і функці
онування соціальної держави.

www.economy.in.ua

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Державу, що забезпечує своїм громадянам і особам,
що знаходяться на її території на законних підставах,
гідний рівень життя і вільний розвиток, називають со
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альноекономічних конфліктів, дотриман
ня соціальних стандартів і принципів
гідного життя для всіх громадян за допо
могою розподілу та перерозподілу ВВП.
Передумовами становлення соціаль
Досягнення оптимального співвідношення
ної держави виступають такі: відкритий
мети соціальної політики та засобів її
Раціональність
характер державної влади; гарантована
реалізації
рівність громадян перед законом і право
на участь у державному й громадському
житті; ринкова економіка; громадянський
Соціальна
Визнання однакових можливостей для
світ і солідарність. У свою чергу умовами
розвитку соціальної держави та її харак
справедливість
всіх членів суспільства
терними ознаками є такі: демократична
організація державної влади; високий еко
номічний потенціал, що дозволяє здійсню
Соціальна безпека
Передбачуваність певних життєвих
вати заходи з перерозподілу доходів без
пригнічення інтересів власників прибутків;
Рис. 1. Принципи і завдання соціальної держави
соціально орієнтована структура еконо
ціальною. Така держава створює систему соціального міки, що виявляється в розробці дієвих соціальних про
захисту, що охоплює систему соціального страхуван грам і пріоритетності їхньої реалізації; існування роз
ня, соціальні гарантії, соціальну допомогу, систему виненого громадянського суспільства; дотримання мо
фінансування пенсій, компенсацій, медичних і інших ральних норм громадянами і, насамперед, посадовими
соціальних послуг. Головним атрибутом соціальної дер особами.
жави є реальна відсутність бідних, а не декларативне
Детальніше основні завдання соціальної держави та
проголошення допомоги соціально вразливим верствам. її основні принципи розкрито і показано на рисунку 1
При цьому добробут забезпечується не тільки і не [3, с. 100—102].
стільки перерозподілом власності одних на користь
Такому типу держави притаманні спеціальні функ
інших, а головним чином стимулюванням і забезпечен ції, оскільки тільки соціальна держава є "державою для
ням активної та ініціативної діяльності всіх громадян. людини" і реально забезпечує матеріальними ресурса
Світова практика свідчить, що на сьогодні дієвими є ми право громадянина на життя. Відповідно, соціальна
два способи забезпечити соціальну захищеність грома держава реалізує такі функції:
дян: поперше, держава сама здійснює перерозподіл
1) захисна функція полягає у створенні механізму
національного багатства шляхом фінансування соціаль гарантування соціальноекономічної безпеки людини
них програм; подруге, держава надає громадянам мож через усунення й попередження ризиків та їх наслідків,
ливість забезпечити себе пенсією, коштами на випадок у забезпеченні системи захисту від наявних та можли
хвороби тощо, а також надає право вибору тієї чи іншої вих порушень прав і свобод особистості, а також — у
соціальної послуги на ринку [1, с. 256].
реалізації державних соціальних гарантій, стандартів і
Український дослідник А. Крупник пропонує свою нормативів;
класифікацію визначень соціальної політики держави,
2) стимулююча функція полягає у створенні систе
а саме:
ми заохочень до соціальноекономічної активності,
— перша, найбільш різноманітна група походить із ініціативи та ефективного використання підприємниць
ототожнення соціального та суспільного, тобто соціаль кого потенціалу. Важливим стимулом виступає дотри
на політика розглядається як "суспільні дії з рішення мання високих стандартів життя і умов для людського
проблем, які стосуються всього суспільства". Мета со розвитку;
ціальної політики — сприяти досягненню цілей суспіль
3) інтегративна функція — це забезпечення суспіль
ства;
ної злагоди, запобігання маргіналізації та поляризації
— друга група враховує, в першу чергу, соціально суспільства, його фрагментації на соціально ізольовані
трудові відносини та орієнтована на їхню стабілізацію, верстви та групи;
регламентування відносин праці та капіталу, виключа
4) інвестиційна функція полягає в розвитку соціаль
ючи екстремістські або радикальні варіанти розв'язан ної інфраструктури, забезпеченні доступності охоро
ня протиріч;
ни здоров'я, освіти, духовнокультурних здобутків. Са
— третя група концепцій розглядає соціальну по ме ці напрями соціальної політики є необхідними інвес
літику як вид суспільної діяльності, яка орієнтована на тиціями в майбутній добробут держави;
потенційно соціально небезпечні верстви населення —
5) функція соціального контролю полягає в наяв
непрацездатних, маргіналів, декласованих елементів, ності механізму, за допомогою якого суспільство і його
щоб через систему державної допомоги та суспільної елементи забезпечують дотримання певних правил (зви
благодійності забезпечити цим верствам мінімально чаїв, правових і моральних норм, законів, адміністратив
прийнятний рівень задоволення їхніх потреб, добробу них рішень), порушення яких завдає шкоди функціону
ту і таким чином захистити заможні верстви від "мож ванню всієї соціальної системи. Соціальний контроль
ливої неконтрольованої люті";
виступає як органічний елемент системи управління со
— четверта група концепцій розглядає соціальну ціальним процесом, як механізм зворотного зв'язку між
політику як інструмент, який пом'якшує негативні на громадянами та державою [1, с. 287].
слідки індивідуальної та соціальної нерівності через си
Соціальна політика є ключовим чинником у діяль
стему перерозподільчих заходів. Як правило, дії в рам ності соціальної держави, адже "джерела соціальної
ках такого підходу мають на меті втримати диференці держави сягають у соціальну політику" [4, с. 48]. У вузь
ацію доходів різних верств населення в безпечних ме кому розумінні соціальна політика — це цілеспрямова
жах, а засобом виступає податкова політика;
на діяльність суб'єктів з метою забезпечення соціаль
— п'ята група виходить із принципів соціальної ного захисту і створення умов для формування безпечно
справедливості та соціального партнерства як базових го соціального середовища людини. Іншими словами —
цінностей сучасного громадянського суспільства та соці це діяльність суб'єктів соціальнополітичного життя,
альної держави [2, с. 100—101].
спрямована на формування соціальної безпеки людини
На нашу думку, вищою ланкою соціальної політики й суспільства. У широкому розумінні соціальна політи
має бути соціальна держава. Серед її головних пріори ка — це система цілеспрямованої діяльності суб'єктів,
тетів — соціальний захист громадян, нейтралізація соці що сформувалися у суспільстві на певному етапі його
Принципи соціальної держави
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— відмова від форм та методів уп
равління, що породжують соціальне
відчуження людини.
У сучасних умовах несприятливі
Трудові відносини
тенденції й труднощі в соціальній
Ринок праці та
Оплата праці
сфері виникають через застосування
зайнятість
та доходи
форм і методів директивного управл
іння, спробу наповнити нові форми
соціальної політики старим змістом,
Система
абсолютизацію її малоефективних за
Громадяни як
собів, недооцінку гнучких та ефектив
соціального
споживачі
Елементи
них форм соціального регулювання,
забезпечення
самореалізацію особистістю власного
соціальної
населення
соціального потенціалу, недостатній
інфраструктури
розвиток активних складових соці
альної політики, переважання в ній
пасивних форм [7, с. 9].
Рис. 2. Об'єкти соціальної політики
До суб'єктів соціальної політики
розвитку і здійснюється на основі певних принципів і належать людина, держава, суспільство, соціальні
засад з метою забезпечення оптимального функціону спільноти та інститути, політичні партії, громадські
вання й розвитку соціальних відносин. Водночас вузьке організації, асоціації громадян, колективи, фонди тощо.
і широке розуміння соціальної політики умовне. Існує Перелічені суб'єкти мають різний суспільний характер,
цілісна соціальна політика, що охоплює і вузький, і ши здійснюють соціальну діяльність у багатьох галузях су
рокий її зміст. Соціальний захист, соціальна безпека з спільного виробництва, мають різні можливості, масш
одного боку, і соціальний розвиток, соціальні відноси таби, глибину, масштаби, способи та засоби впливу на
ни — з іншого органічно поєднані: без розвинених со розвиток соціального буття.
ціальних відносин не може бути стабільної соціальної
Ефективний процес реалізації соціальної політики
безпеки людини, суспільства, а соціальна безпека знач відбувається на основі науково обгрунтованих прин
ною мірою зумовлює розвиненість, зрілість процесів ципів, що визначають найсуттєвіші та найважливіші мо
соціального, суспільного розвитку [5, с. 3].
менти здійснення такої політики (рис. 3.) [ 8, с. 22—39].
Об'єктом соціальної політики є суспільні, зокрема,
Державне регулювання соціальних процесів — вплив
соціальні відносини, процеси життєдіяльності соціуму, органів державної влади за допомогою різноманітних за
що безпосередньо чи опосередковано впливають на собів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціаль
формування соціальної безпеки людини, задоволення них відносин, умови життя та праці населення країни.
нею власних соціальних потреб та інтересів, освоєння і
Соціальна політика держави включає:
творення соціальних цінностей (рис. 2).
1) регулювання соціальних відносин у суспільстві,
Мета соціальної політики полягає у створенні умов регламентацію умов взаємодії суб'єктів економіки в со
для формування, розвитку та оптимального функціо ціальній сфері (в тому числі між роботодавцями і най
нування соціальних відносин, всебічного розкриття, са маною робочою силою);
мореалізації творчого соціального потенціалу людини,
2) вирішення проблеми безробіття та забезпечення
особистості, її сутнісних сил, а також для задоволення ефективної зайнятості;
людиною її соціальних потреб та інтересів, освоєння со
3) розподіл і перерозподіл доходів населення;
ціальних цінностей, підтримання у суспільстві соціаль
4) формування стимулів до високопродуктивної
ної злагоди, стабільності та соціальної цілісності.
суспільної праці й надання соціальних гарантій еконо
Соціальна політика за умовах трансформації су мічно активній частині населення;
спільних відносин формування соціальної держави й
5) створення системи соціального захисту населен
громадського суспільства має на меті звузити, а в перс ня;
пективі звести нанівець роль у соціальному житті чин
6) забезпечення розвитку елементів соціальної
ників, що втрачають соціальне значення або гальмують інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров'я,
процес суспільної соціодинаміки, і створити умови для науки, культури, спорту, житловокомунального госпо
посилення ролі чинників, детермінант, що сприяють со дарства і т. ін.);
ціальному поступу, посилюють соціальну безпеку лю
7) захист навколишнього середовища тощо. Систе
дини [6, с. 9].
мотворчий характер соціальної політики обумовлюєть
У цьому зв'язку завданнями соціальної політики є: ся тим, що соціальна політика виступає елементом: жит
1) створення умов для реалізації соціального потен тєздатності суспільства; стабілізації та розвитку сусп
ціалу людини;
ільства; консолідації суспільства [9, с. 170].
2) сприяння розвитку соціальних, соціальноринко
Особливістю соціальної політики є необхідність до
вих відносин;
ведення її кінцевих результатів до кожного громадянина.
3) перетворення соціальних чинників на одну із до У зв'язку з цим місцевий рівень виявляється основною лан
мінант економічного зростання;
кою здійснення заходів соціальної політики. У соціальній
4) розвиток соціальнотрудових відносин;
державі безпосереднім суб'єктом вирішення вказаних зав
5) реформування системи соціального захисту, соц дань є місцеве самоврядування. Економічна політика —
іального страхування, пенсійного забезпечення;
базовий механізм функціонування соціальної держави.
6) реформування ринку праці та зайнятості населен Принцип загального добробуту як основоположний для
ня.
соціальної держави обумовлює в якості необхідної умови
Важливими умовами ефективної реалізації соціаль її існування високий рівень економічного розвитку, що
ної політики є:
дозволяє забезпечувати прожитковий мінімум для кож
— утвердження динамічності механізму регулятив ного громадянина. Тому ключовим моментом побудови
ної діяльності, спрямованої на збагачення соціального соціальної держави є створення її відповідної економіч
потенціалу суспільства;
ної бази. Згідно зі світовим досвідом, найефективнішою
— пошук її ефективних способів та форм, усунення економічною моделлю, що дозволяє найбільш повно реа
невиправданих і малоефективних, насамперед консер лізувати принципи соціальної держави, є соціально оріє
вативних методів регулювання, що гальмують процес нтована ринкова економіка. При цьому ринкові механіз
утвердження цінностей соціального буття;
ми забезпечують економічну ефективність, а державна
Об’єкти соціальної політики
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участь — соціальне спрямування за допомо
гою податковофіскальних механізмів, за
ходів грошовокредитної та бюджетної по
літики. Економічна політика соціальної дер
жави передбачає: поглиблення ринкової
трансформації економіки; створення необ
хідних для цього нормативнозаконодавчої
бази та інфраструктури; сприяння розвитку
та співіснуванню державного та приватного
секторів економіки, які мають рівні права
(без особливих пільг і виключних привілеїв);
стимулювання розвитку соціальноблаго
дійної діяльності. В економічній політиці
соціальної держави потрібно сполучення і
заходів державного регулювання, і конку
ренції, і розвитку особистої ініціативи гро
мадян щодо забезпечення власного добро
буту.

Принципи соціальної політики
Принцип єдності об’єктивного і суб’єктивного в
реалізації соціальної політики
Принцип взаємозв’язку об’єктивної соціальної
саморегуляції і цілеспрямованої діяльності у здійсненні
соціальної політики
Активний характер соціальної політики
Комплексність соціальної політики

Принцип пріоритету соціальних інтересів людини,
ВИСНОВКИ З ДАНОГО
особистості
ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
Принцип єдності організаційних і самоорганізаційних
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
засад реалізації соціальної політики
Сучасну соціальну політику пропо
нується розглядати як системну єдність
Рис. 3. Принципи соціальної політики
двох взаємозалежних і взаємодоповнюю
чих напрямів дій, а саме: соціального розвитку і соціаль О.В. Радченко, І.Г. Савченко. — Х.: Видво ХНУВС,
ного захисту. Теоретичну посилку концепції захисної 2008. — 200 с.
функції соціальної політики доцільно будувати на за
садах досягнення соціально прийнятного життєвого
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FUNDING OF THE PRIORITY AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: STATE AND TRENDS
OF MOBILIZATION OF DOMESTIC PUBLIC RESOURCES IN DEVELOPING COUNTRIES

У статті досліджено сучасний стан національного державного фінансування пріоритетних сфер стаQ
лого розвитку. Визначено, що протягом 2012—2014 рр. найбільша частка державних видатків у країнах,
що розвиваються, була спрямована до сектору освіти (14,6%). Встановлено, що частка державних коштів,
виділених до сектору охорони здоров'я, становила 7,6%, сільського господарства — 2,8%, соціального
захисту — 1,9%, водопостачання, санітарії та гігієни — 1,2%, охорони навколишнього середовища — 0,5%.
Виявлено тенденції зростання державних видатків до всіх пріоритетних сфер сталого розвитку в найQ
менш розвинутих країнах. Проаналізовано виконання урядами країн, що розвиваються, цільових показQ
ників національного фінансування, встановлених на міжнародному та регіональному рівнях. ВизначеQ
но, що найбільший розрив між цільовими показниками і фактичним виділенням державних коштів споQ
стерігається у секторі соціального захисту (89%), сільського господарства (72%) та водопостачання, саніQ
тарії та гігієни (70%). Встановлено необхідність активізації мобілізації як національних, так і міжнародQ
них фінансових ресурсів для досягнення цілей сталого розвитку.
In the article the current state of the priority areas of national public funding of sustainable development has
been investigated. It has been determined that during the period between 2012 and 2014 the largest share of
public spending in developing countries was directed to the education sector (14.6%). It has been found out that
the share of public funds allocated to the health sector was 7.6%, to the agricultural sector was allocated 2.8%, to
the social security — 1,9%, to water supply, sanitation and hygiene — 1.2%, to environmental protection —
0,5%. The tendencies of growth of public spending in all priority areas of sustainable development in the least
developed countries have been found out. The implementation by the governments in developing countries of
the national allocation targets set at international and regional levels has been analyzed. The greatest gap between
targets and actual allocation of public funds is observed in the sector of social protection (89%), agriculture
(72%) and water supply, sanitation and hygiene (70%). The necessity of activation of mobilization of both domestic
and international financial resources to achieve sustainable development goals has been identified.
Ключові слова: сталий розвиток, національне державне фінансування, державні видатки, цільові показни!
ки фінансування.
Key words: sustainable development, national public funding, public spending, funding targets.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого розвитку шляхом заохочен
ня економічного зростання, сприяння соціальній інтег
рації та охорони навколишнього середовища потребує
достатньої кількості фінансових ресурсів як у найменш
розвинутих країнах, так і з доходом нижче та вище се
реднього. Національне державне фінансування пріори
тетних сфер, що включають сільське господарство, во
допостачання, санітарію та гігієну, соціальний захист,
охорону здоров'я, освіту, охорону навколишнього се
редовища відіграє важливу роль в ліквідації злиденності
й досягненні цілей сталого розвитку. Поряд із значною
міжнародною фінансовою підтримкою, країни, що роз
виваються, повинні використовувати національні меха
нізми фінансування сталого розвитку. У АддісАбеб
ській програмі дій, прийнятій на третій Міжнародній
конференції з фінансування розвитку (2015 р.) підтвер
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джено, що "кожна країна несе головну відповідальність
за власний економічний і соціальний розвиток" [1].
Аналіз здійснення національної державної фінансової
підтримки пріоритетних секторів сталого розвитку є не
обхідним для визначення сучасного стану фінансуван
ня та розробки стратегічних заходів у цій сфері.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання фінансування сталого розвитку
розглядали такі зарубіжні науковці, як С. Хортон (S. Hor
ton) [2], Дж. Шмідхубер (J. Schmidhuber) і Дж. Бруінсма
(J. Bruinsma) [3], Д. Камо (D. Kamau) і А. Айо (A. Ayuo)
[4], які здійснювали розробку інвестиційних стратегій
щодо подолання бідності, зниження уразливості та
підвищення стійкості країн з низьким рівнем доходів.
Сучасні тенденції національного і міжнародного фінан
сування в контексті реалізації цілей сталого розвитку
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Заплановане національне державне фінансування пріоритетних секторів сталого розвитку
в НРК у 2012—2014 рр. (середнє значення)

Країна
Афганістан
Бенін
БуркінаФасо
Бурунді
ЦентральноАфриканська
республіка
Коморські
острови
Гвінея-Бісау
Гаїті
Ліберія
Мадагаскар
Малаві
Малі
Мозамбік
Непал
Руанда
СьєрраЛеоне
Південний
Судан
Танзанія
Того
Уганда
Зімбабве
Всього

Сільське
господарство
%
%
ВВП
вид.
0,41
1,31
0,82
4,03
1,49
5,56

%
вид.
1,38
6,06
7,52

Соціальний
захист
%
%
ВВП
вид.
0,22
0,71
0,43
2,12
0,32
1,19

%
ВВП
3,08
4,58
3,81

%
вид.
10,05
22,6
14,16

Охорона навкол.
середовища
%
%
ВВП
вид.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
0,13
0,49

%
ВВП
0,03
н.д.
н.д.

%
вид.
0,1
н.д.
н.д.

%
ВВП
0,43
1,23
2,03

0,89
0,48

2,58
1,74

н.д.
0,24

н.д.
0,8

1,09
1,67

3,12
5,96

0,04
0,11

0,12
0,41

4,37
2,17

38,19
7,84

н.д.
0,06

н.д.
0,19

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1,16

4,7

н.д.

н.д.

4,55

18,45

н.д.

н.д.

0,56
0,47
0,54
0,26
3,96
1,86
0,71
1,65
0,88
0,38

2,69
1,36
2,04
1,92
15,1
7,96
1,88
7,18
3,18
2,22

н.д.
0,11
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
0,2
0,35
0,32
0,11

н.д.
0,32
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
0,57
1,56
1,04
0,7

0,85
0,69
2,78
0,72
1,87
1,36
2,19
1,06
1,5
0,91

4,26
1,99
10,67
5,3
7,66
5,81
5,9
4,75
5,35
5,33

0,03
0,66
0,21
0,07
н.д.
н.д.
0,35
0,64
0,71
0,06

0,17
1,92
0,79
0,33
н.д.
н.д.
0,95
2,88
2,53
0,37

1,61
3,05
3,85
2,86
3,54
4,09
5,51
3,22
4,2
2,59

8,15
8,76
14,81
21,03
14,39
17,51
14,39
14,19
15,04
15,24

0,03
0,67
0,33
0,06
н.д.
0,14
0,11
0,07
0,07
н.д.

0,15
2
1,26
0,42
н.д.
0,76
0,31
0,32
0,23
н.д.

0,59

2,8

0,18

0,93

0,73

3,57

0,19

0,99

1,36

6,87

0,34

1.?

1,06
0,53
0,59
1,5
0,98

5,05
1,68
2,94
4,86
3,9

0,23
0,05
0,24
н.д.
0,19

1,08
0,16
1,22
н.д.
0,73

1,23
1,56
1,17
2,8
1,38

5,85
4,94
5,88
9,17
5,48

н.д.
0,41
0,03
0,23
0,28

н.д.
1,3
0,17
0,77
1,04

3,77
4,35
2,45
7,41
3,64

17,97
13,73
12,25
н.д.
14,6

н.д.
0,16
0,07
н.д.
0,52

н.д.
0,51
0,35
н.д.
0,67

ВСГ

Охорона здоров'я

Освіта

Джерело: складено автором на основі [13].

досліджували Г. ШмідтТрауб (G. SchmidtTraub) і
Дж.Д. Сакс (J.D. Sachs) [5]. Необхідність активізації зу
силь у досягненні цілей сталого розвитку потребує виз
начення сучасного стану та тенденцій національного
державного фінансування пріоритетних сфер у країнах,
що розвиваються, для прийняття своєчасних і ефектив
них управлінських рішень.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення сучасного стану і
тенденцій мобілізації національних державних ресурсів
для фінансування пріоритетних сфер сталого розвит
ку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Майже для всіх пріоритетних сфер, що мають особ
ливо важливе значення у досягненні цілей сталого роз
витку, існують цільові показники національного держав
ного фінансування, встановлені на міжнародному та ре
гіональному рівнях. Так, загальновизнаними цільовими
показниками здійснення державних видатків до секто
ру сільського господарства є 10% загальних державних
видатків [6], водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ) —
0,5—1% ВВП [7; 8], охорони здоров'я — 12—15% дер
жавних видатків [9; 10], соціального захисту — 4,5%
ВВП [11], освіти — 4—6% ВВП (або 15—20% державних
видатків) [12]. На думку експертів Програми розвитку
ООН, визначену в Доповіді про людський розвиток
(2007/2008), на охорону навколишнього середовища до
2030 р. необхідно щорічно витрачати приблизно 1,6%
світового ВВП [8].
Як показав аналіз національного державного фінан
сування пріоритетних сфер сталого розвитку протягом
2012—2014 рр., здійснений за даними міжнародних на
уководослідницьких груп у сфері розвитку "Oxfam
International", "The Development Finance International
Group", майже за всіма цільовими показниками виділен
ня державних коштів спостерігається невиконання уря
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дами країн, що розвиваються, взятих на себе зобов'я
зань. Так, середнє значення запланованих видатків на
сільське господарство у 20ти найменш розвинутих краї
нах (НРК) становило 3,9% (табл. 1).
Досліджуючи динаміку здійснення державних ви
датків на сільське господарство за цією групою країн,
варто відзначити стрімке їх зменшення у Мадагаскарі
(з 2,12% у 2012 р. до 1,7% у 2014 рр.) і Уганді (з 3,18% до
2,54% відповідно) [13].
Найбільша частка державних коштів у НРК спрямо
вана до сектору ВСГ у Непалі (0,35% ВВП) і Руанді
(0,32% ВВП). Країнами з найменшими показниками ста
ли Афганістан (0,03% ВВП), Того (0,05% ВВП), Гаїті та
СьєрраЛеоне (по 0,11% ВВП), Південний Судан (0,18%
ВВП).
Середнє значення частки державних видатків на
охорону здоров'я в НРК становило 5,48%. При цьому в
таких країнах, як Афганістан, Гаїті та Непал частка дер
жавних видатків становила менше 5% (1,38%, 1,99%,
4,75% відповідно).
Найбільші заплановані видатки на соціальний захист
населення у групі НРК мали Руанда (0,71% ВВП), Гаїті
(0,66% ВВП), Непал (0,64% ВВП), Бенін (0,43%), Того
(0,41%). Поряд з цим варто відзначити збільшення про
тягом 2012—2014 рр. бюджетних асигнувань на соціаль
ний захист у таких країнах, як Бенін (з 0,35% до 0,48%
ВВП), Гаїті (з 0,49% до 0,75 ВВП), Мозамбік (з 0,29% до
0,43%) [13].
За наявними даними щодо державного фінансуван
ня освіти у НРК визначено, що більше, ніж 4% ВВП ста
новили заплановані видатки в Малі (4,09%), Руанді
(4,2%), Того (4,35%), Бурунді (4,37%), Коморських ост
ровах (4,55%), Беніні (4,58%), Мозамбіку (5,51%),
Зімбабве (7,41%). Найменші заплановані показники —
у Південному Судані (1,36%), ГвінеїБісау (1,61%). Якщо
розглядати заплановані видатки на освіту за часткою у
загальному обсязі державних видатків, необхідно
відмітити, що найвищі показники мають Бурунді
(38,19%), Бенін (22,6%), Мадагаскар (21,03%), Коморські
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Заплановане національне державне фінансування пріоритетних секторів сталого розвитку
в країнах з доходом нижче середнього у 2012—2014 рр. (середнє значення)

Країна
Вірменія
Бутан
Гана
Гайана
Гондурас
Кенія
Кірібаті
Косово
Лесото
Нікарагуа
Нігерія
Папуа-Нова
Гвінея
Самоа
Сан Томе і
Прінсіпі
Сенегал
Соломонові
острови
Шрі-Ланка
Свазіленд
ТиморЛешті
Вануату
Всього

%
ВВП
0,26
3,37
0,2
1,99
0,34
1,16
3,6
0,65
0,55
0,2
н.д.
0,53

%
вид.
1,05
10,08
0,74
5,96
1,6
3,4
3,57
2,21
0,91
1,14
н.д.
1,47

%
ВВП
0,05
н.д.
0,06
0,31
2,51
0,63
0,36
0,11
0,8
н.д.
н.д.
0,08

%
вид.
0,21
н.д.
0,2
0,91
12,68
1,76
0,36
0,37
1,28
н.д.
н.д.
0,14

%
ВВП
1,42
2,36
2,61
2,98
2,5
1,4
7,9
2,87
6,28
2,76
0,5
2,61

%
вид.
5,78
7,33
9,5
8,93
11,99
4,1
7,79
9,83
10,03
15,56
3,57
7,27

%
ВВП
2,32
н.д.
0,01
н.д.
0,37
0,67
н.д.
0,71
н.д.
н.д.
н.д.
0,02

%
вид.
9,49
н.д.
0,03
н.д.
1,78
1,95
н.д.
2,42
н.д.
н.д.
н.д.
0,05

%
ВВП
2,4
4,41
4,41
4,48
5,61
5,29
11,05
4,4
8,78
3,72
0,91
4,96

%
вид.
9,94
13,84
16,23
13,42
26,97
15,75
10,84
15,08
13,99
21
6,54
13,79

Охорона
навкол.
середовища
%
%
ВВП
вид.
0,05
0,2
н.д.
н.д.
0,04
0,13
0,12
0,36
0,24
1,16
0,18
0,52
н.д.
н.д.
0,05
0,17
н.д.
н.д.
0,04
0,22
н.д.
н.д.
0,11
0,31

0,81
0,53

2,17
1,04

1,16
0,13

3,14
0,26

4,22
2,72

11,41
5,44

1,01
0,27

2,74
0,54

4,67
4,37

12,63
8,79

0,32
0,1

0,88
0,19

1,09
2,02

3,7
3,65

0,25
0,5

0,85
0,89

1,19
3,73

4,02
6,76

н.д.
0,26

н.д.
0,47

5,92
8,06

20,05
14,66

0,2
0,53

0,69
0,96

0,79
1,25
0,73

3,83
4,71
2,16

0,17
н.д.
0,60

0,83
н.д.
1,97

1,31
3,12
1,2

6,32
11,7
3,72

0,04
н.д.
2,64

0,2
н.д.
7,88

1,55
5,14
2,28

7,48
19,27
6,8

0,06
н.д.
0,03

0,32
н.д.
0,09

0,59
1,09

2,5
2,94

0,05
0,49

0,23
1,63

2,1
2,79

8,83
7,99

н.д.
0,76

н.д.
2,5

5,36
4,9

22,59
14,5

0,03
0,14

0,13
0,42

Сільське
господарство

Охорона
здоров'я

ВСГ

Соціальний
захист

Освіта

Джерело: складено автором на основі [13].

острови (18,45%), Танзанія (17,97%), Малі (17,51%).
Найнижчі показники — у Південного Судану (6,87%),
ЦентральноАфриканської республіки (7,84%), Гвінеї
Бісау (8,15%), Гаїті (8,76%).
Протягом 2012—2014 рр. у НРК відбулося значне
зростання державного фінансування заходів щодо охо
рони навколишнього середовища (з 0,11% ВВП до 0,24%
ВВП). При цьому 85% НРК з 13ти розглянутих відно
сяться до регіону Африки на південь від Сахари. Зрос
тання державних витрат спостерігалося в БуркінаФасо
(з 0,11% ВВП до 0,15% ВВП), Гаїті (з 0,35% ВВП до 1,22%
ВВП), Мозамбіку (з 0,08% ВВП до 0,1% ВВП), Півден
ному Судані (з 0,02% ВВП до 0,56% ВВП), Того (з 0,11%
ВВП до 0,08% ВВП) [13].
Аналізуючи національне державне фінансування в
країнах з доходом нижче середнього, необхідно відзна
чити, що середнє значення частки державних видатків
на сільське господарство у 2012—2014 рр. становило
2,94% (табл. 2). Найбільша частка бюджетних асигну
вань запланована в Бутані (10,08%). Інші країни цієї гру
пи мали показники менше 5%, крім Гондурасу, частка
запланованих видатків якого становила 5,96%. Най
нижчі значення — у Гани (0,74%), Лесото (0,91%), Сан
Томе і Прінсіпі (1,04%), Вірменії (1,05%). За результа
тами аналізу динаміки державного фінансування про
тягом 2012—2014 рр. визначено поступове зменшення
частки видатків на сільське господарство в Бутані (з
13,08% до 5,57%), збільшення — у Лесото (з 0,24% до
2,16%) і Вануату (з 2,29% до 2,84%) [13].
Державне фінансування сектору ВСГ у країнах з
доходом нижче середнього знизилося протягом 2013 —
2014 рр. з 0,51% ВВП до 0,46% ВВП. Найвищі показники
мали Гондурас (2,51% ВВП), Самоа (1,16% ВВП), Лесо
то (0,8% ВВП), Кенія (0,63% ВВП), ТиморЛешті (0,6%
ВВП). Зростання державних видатків протягом 2012 —
2014 рр. відбулося у Гайані (з 0,23% ВВП до 0,42% ВВП)
і Самоа (з 1% ВВП до 1,33% ВВП) [13].
Серед країн з доходом нижче середнього тільки в
Нікарагуа заплановано виділити протягом 2012 — 2014 рр.
до сектору охорони здоров'я 15,56% державних ви
датків, що відповідає встановленому цільовому показ
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нику. Найбільшу частку видатків у цій групі країн мали
також Гондурас (11,99%), Свазіленд (11,7%), Самоа
(11,41%). Заплановані видатки інших країн становили
менше 10%, найнижчі показники у Нігерії — 3,57%, Ти
морЛешті — 3,72%, Сенегалу — 4,02%, Кенії — 4,1%.
Поряд з цим варто відмітити позитивні тенденції щодо
зростання запланованих видатків протягом 2012 — 2014
рр. у 5ти країнах: Вануату з 8,19% у 2012 р. до 9,66% у
2014 р., Гайані — з 8,51% до 9,52%, Соломонових ост
ровах — з 6,1% до 7,1%, ШріЛанці — з 5,77% до 7,03%,
ТиморЛешті — з 2,91% до 4,54% відповідно [13].
Найвищі показники державного фінансування сфе
ри соціального захисту у цій групі країн мали Тимор
Лешті (2,64% ВВП), Вірменія (2,32% ВВП), Самоа (1,01%
ВВП). Інші країни спрямовували до цього сектору мен
ше 1% ВВП. Найнижчі показники — у Гани (0,01% ВВП)
і ПапуаНової Гвінеї (0,02% ВВП). Тенденцію до
збільшення цих показників мали ТиморЛешті (з 1,88%
ВВП у 2012 р. до 3,37% ВВП у 2014 р.) і Самоа (з 0,95%
ВВП до 1,09% ВВП відповідно) [13].
Середнє значення частки державних видатків на ос
віту в країнах з рівнем доходу нижче середнього протя
гом 2012—2014 рр. становило 14,5%. При цьому слід
відзначити перевищення верхньої межі рекомендовано
го показника 15—20% Гондурасом і Вануату. Найбіль
шу частку видатків на освіту в бюджеті мали також Се
негал (20,05%), Свазіленд (19,27%), Гана (16,23%), Ке
нія (15,75%), Косово (15,08%). Найнижча частка бюд
жетних коштів виділена у Нігерії (6,54%), ТиморЛешті
(6,8%), ШріЛанці (7,48%), Сан Томе і Прінсіпі (8,79%),
Вірменії (9,94%).
Протягом 2013—2014 рр. у чотирьох країнах цієї
групи відбулося зменшення частки видатків, спрямова
них до сектору охорони навколишнього середовища:
Гондурасі (з 0,26% ВВП до 0,22% ВВП), ПапуаНовій
Гвінеї (з 0,15% ВВП до 0,09% ВВП), Сан Томе і Прінсіпі
(з 0,11% ВВП до 0,08% ВВП), Соломонових Островах (з
0,67% ВВП до 0,49% ВВП) [13].
Аналізуючи дані, наведені в таблиці 3, слід зазначи
ти, що серед 10ти країн, що належать до групи країн з
рівнем доходу вище середнього, найбільші заплановані
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Таблиця 3. Заплановане національне державне фінансування пріоритетних секторів сталого розвитку
в країнах з доходом вище середнього у 2012—2014 рр. (середнє значення)

Країна
Албанія
Беліз
КабоВерде
Колумбія
Сальвадор
Ямайка
Монголія
Перу
Південна
Африка
Тонга
Всього

Сільське
господарство
%
%
ВВП
вид.
0,43
1,37
0,5
1,81
н.д.
н.д.

%
ВВП
0,06
н.д.
0,24

%
вид.
0,94
н.д.
0,63

%
ВВП
1,79
3,08
2,45

0,3
н.д.
0,6
0,02
0,54
0,26

1,04
н.д.
1,52
0,05
2,75
1,04

н.д.
н.д.
0,06
н.д.
0,69
н.д.

н.д.
н.д.
0,15
н.д.
3,48
н.д.

0,84
0,44

2,89
1,56

н.д.
0,26

н.д.
1,3

ВСГ

%
вид.
8,55
11,02
6,45

Соціальний
захист
%
%
ВВП
вид.
н.д.
н.д.
0,51
1,84
0,92
2,41

%
ВВП
2,9
6,04
5,83

%
вид.
9,21
21,61
15,34

Охорона навкол.
середовища
%
%
ВВП
вид.
0,13
0,41
0,04
0,15
0,57
1,48

1,55
4
2,38
2,49
1,82
3,38

5,76
17,3
6,05
7
9,2
13,39

0,87
0,22
0,19
н.д.
0,63
н.д.

3,35
0,92
0,49
н.д.
3,17
н.д.

3,52
3,49
5,03
5,24
3,07
4,6

13,58
15,08
12,76
14,65
15,57
18,35

0,07
0,05
0,08
н.д.
0,36
0,06

0,26
0,21
0,21
н.д.
1,83
0,25

2,51
2,54

8,66
9,34

н.д.
0,56

н.д.
2,03

3,34
4,3

11,54
14,8

0,01
0,46

0,1
0,54

Охорона здоров'я

Освіта

Джерело: складено автором на основі [13].

Отже, за результатами аналізу виділення
бюджетних коштів для національного фінан
сування пріоритетних секторів сталого роз
витку в країнах, що розвиваються, протягом
Державне фінансування
2012 — 2014 рр. необхідно зробити такі вис
(середнє значення)
Сфера
Цільовий показник
новки:
% видатків
% ВВП
1)
попри зменшення державних ви
1. Освіта
15 - 20% державних
14,6
4,3
датків
на
розвиток сільського господарства в
витрат; 4 - 6% ВВП
НРК,
до
яких
відносяться, в основному, краї
2. Охорона здоров'я
15% державних витрат
7,6
2,2
ни Африки на південь від Сахари, країни цієї
3. Сільське господарство
10% державних витрат
2,8
0,8
групи мають найбільшу частку видатків у бюд
4. Соціальний захист
4,5% ВВП
1,9
0,5
жеті порівняно з іншими групами — 3,9% (при
5. ВСГ
0,5 - 1% ВВП
1,2
0,3
встановленому цільовому показнику 10%).
0,5
0,4
6. Охорона
Друге місце посідають країни з рівнем доходу
навколишнього
нижче середнього (2,94%), третє — країни з
середовища
рівнем доходу вище середнього (1,56%);
Джерело: складено автором на основі [6—13].
2)
близькими до виконання щодо виді
показники державного фінансування сільського госпо лення бюджетних асигнувань 0,5% — 1% ВВП до секто
дарства мали Тонга (2,89%), Перу (2,75%), Беліз (1,81%), ру ВСГ є країни з рівнем доходу нижче середнього, ча
Ямайка (1,52%). Середнє значення запланованих дер стка видатків яких становила в середньому 0,49% ВВП.
жавних витрат на сільське господарство за 10ма краї Меншу майже в 2 рази частку виділено в країнах з рівнем
нами цієї групи у 2012—2014 рр. становило усього 1,56%. доходу вище середнього (0,26% ВВП). Найменша част
Найбільшу частку державних видатків до сектору ка бюджетних асигнувань — у НРК — 0,19% ВВП, що
ВСГ серед 4 країн з рівнем доходу вище середнього, за майже втричі нижче встановленого цільового показни
якими є дані, спрямовано в Перу (0,69% ВВП). Друге ка. Поряд з цим, у групі НРК спостерігаються тенденції
місце посідає КабоВерде (0,24%), третє місце поділя до зростання державних видатків на ВСГ (з 0,17% ВВП
ють Албанія та Ямайка (по 0,6% ВВП).
у 2012 р. до 0,24% ВВП у 2014 р.). Протягом 2013—2014
З 10ти країн цієї групи на охорону здоров'я тільки рр. у країнах з рівнем доходу як нижче середнього, так
двома країнами було заплановано частку видатків, яка і вище середнього відбулося зниження державного
перевищує цільовий показник 12% — 15% (Сальвадор фінансування сектору ВСГ (з 0,51% ВВП до 0,46% ВВП
(17,3%) і Південна Африка (13,39%)). Більше 11% зап і з 0,4% ВВП до 0,3% ВВП);
лановано виділити у Белізі, видатки інших країн стано
3) у секторі охорони здоров'я, до якого необхідно
вили від 5,76% до 9,2%. Попри низькі показники, варто спрямовувати не менше 15% державних видатків, найб
відзначити тенденцію до зростання частки державних ільша частка (9,33%) була виділена в країнах з рівнем
видатків у Белізі (з 10,64% у 2012 р. до 11,64% у 2014 р.) доходу вище середнього. Країнами з доходом нижче се
і Перу ( з 9,06% до 9,04% відповідно) [13].
реднього виділено 7,99%. Майже в 2 рази менше було
Найбільші показники державного фінансування виділено в НРК (5,48%);
соціального захисту в 2012—2014 рр. серед 6ти країн з
4) усі групи країн є далекими від виконання встанов
рівнем доходу вище середнього мають КабоВерде леного цільового показника щодо фінансування секто
(0,92% ВВП) і Колумбія (0,87% ВВП).
ру соціального захисту (4,5% ВВП). Найбільша частка
Частка витрат на освіту в загальному обсязі держав державного фінансування виділялася в країнах з дохо
ного фінансування в країнах цієї групи у 2012 — 2014 дом нижче середнього — 0,76%. На другому місці —
рр. становила 14,8%. Найбільша частка видатків запла країни з доходом вище середнього, частка державних
нована у Белізі (21,61%) і Південній Африці (18,35%). видатків яких становила 0,56% ВВП. Найменша держав
Менше 15% було заплановано такими країнами, як Ал на фінансова підтримка здійснювалася в НРК (0,28%
банія (9,21%), Тонга (11,54%), Ямайка (12,76%), Колум ВВП);
бія (13,58%), Монголія (14,65%).
5) найбільша частка державних коштів як в НРК, так
Найбільші показники з державного фінансування і в країнах з рівнем доходу нижче та вище середнього,
заходів охорони довкілля в країнах з рівнем доходу спрямована до сектору освіти. Усі групи країн є близьки
вище середнього мали КабоВерде (0,57%) і Перу ми до виконання нижньої межі встановленого цільово
(0,36%). З 9ти країн, що досліджувалися, зростання го показника 15% — 20% державних видатків. Частка
державних видатків відбулося тільки у 4х: Албанії, державних коштів, спрямованих до сектору освіти, в
КабоВерде, Ямайці, Колумбії [13].
НРК становила 14,6% (3,64% ВВП), в країнах з доходом
Таблиця 4. Узагальнені показники національного державного
фінансування пріоритетних секторів сталого розвитку НРК і країн з
доходом нижче та вище середнього (2012—2014 рр.)
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нижче середнього — 14,5% (4,9% ВВП), вище середньо
го — 14,8% (4,3% ВВП).
6) найбільша частка державних видатків, спрямова
них на здійснення заходів у сфері охорони навколиш
нього середовища, належить НРК (0,52% ВВП), наймен
ша — країнам з рівнем доходу нижче середнього —
0,14% ВВП. Державні видатки в країнах з доходом вище
середнього становили 0,46% ВВП.
Найбільший розрив між цільовими показниками та фак
тичним виділенням державних коштів у країнах, що розви
ваються, спостерігається у секторі соціального захисту
(89%), сільського господарства (72%), ВСГ (70%). Невико
нання встановленого цільового показника у секторі охо
рони здоров'я становило 50%, освіти — 27% (табл. 4).
ВИСНОВКИ
Отже, за результатами аналізу національного дер
жавного фінансування пріоритетних сфер сталого роз
витку в країнах, що розвиваються, визначено, що найб
ільша частка державних видатків протягом 2012 — 2014
рр. була спрямована до сектору освіти (14,6%). Видатки
до сектору охорони здоров'я становили 7,6%, сільсько
го господарства — 2,8%, соціального захисту — 1,9%,
ВСГ — 1,2%, охорони навколишнього середовища —
0,5%. Поряд з цим встановлено такі тенденції:
1) поступове зростання частки державних видатків
НРК до сектору ВСГ (на 41%), соціального захисту (на
12%), освіти (на 35%), охорони навколишнього середо
вища (на 118%). Попри зменшення державних видатків
у 2013 р. у секторах сільського господарства та охоро
ни здоров'я, у 2014 р. вони збільшилися на 1,6% та 3,2%;
2) зростання у країнах з доходом нижче середньо
го бюджетних асигнувань до сектору соціального захи
сту (на 14%). Поступове зменшення державного фінан
сування сільського господарства (на 15%);
3) зростання частки державних видатків на охоро
ну навколишнього середовища у країнах з доходом вище
середнього (на 31%). Скорочення державного фінансу
вання сектору освіти (на 1,6%). Зниження у 2014 р. по
рівняно з 2013 р. фінансування сільського господарства
(на 10%), ВСГ (на 25%), соціального захисту (на 2%).
Значний розрив між цільовими показниками та фак
тичними державними видатками до пріоритетних сек
торів НРК, країн з доходом нижче та вище середнього
свідчить про необхідність активізації мобілізації як на
ціональних, так і міжнародних фінансових ресурсів для
досягнення цілей сталого розвитку.
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THE MODERN STATE AND PECULIARITIES OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY
OF ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційноQінвестиційної діяльності промислових
підприємств Причорноморського регіону України. Автором проаналізовано сучасний стан інвестиційної
активності та інноваційної діяльності на промислових підприємствах Причорноморського регіону.
The article deals with actual problems of innovativeQinvestment activity of the industrial enterprises of the
black sea region of Ukraine. The author analyzes the current state of investment and innovation activity at
industrial enterprises of the black sea region.
Ключові слова: інновація, інвестиція, Причорноморський регіон, промислові підприємства, інвестор.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Осередком для часового регіонального накопичен
ня, а потім активного впровадження інноваційного про
дукту, слугують складові елементи певної регіональної
інноваційної структури. До цих елементів, ефективність
яких доведено практикою, слід віднести підприємства
та організації, незалежно від форм власності, які знач
ну увагу приділяють інвестиціям та інноваціям, засобам
і методам їх створення та методичного впровадження.
Сучасні трансформаційні процеси, які відбуваються
в економіці України вимагають розглядати інновації як
рушійну силу розвитку регіонів. В залежності від рівня
інноваційного розвитку регіону спостерігається його
соціальноекономічний потенціал. Максимальне викори
стання інновацій регіонами України дозволить зрушити
з місця дисбалансові прогалини державної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні дослідження інноваційно
інвестиційної діяльності промислових підприємств Ук
раїни висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних
вчених: В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. Бажала, П. Бу
бенка, В. Гейця, В. Гриньової, Г. Демченко, О. Єрмако
вої, С. Ілляшенка, М. Ситницького, П. Хорів, С. Фірсо
вої, Л. Федулової, Д. Черваньова та інших.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження сучасного стану та особливостей інве
стиційноінноваційної діяльності підприємств Причор
номорського регіону України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиційний потенціал регіону є складним еконо
мічним явищем: він формується сукупним впливом окре
мих приватних факторів. Кількісна оцінка такого показ
ника може бути здійснена за допомогою розрахунку іно
земних та капітальних інвестицій, що враховує особли
вості трансформаційних процесів в економіці регіону та
країни у цілому. Аналіз інвестиційних потоків іноземно
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го капіталу свідчить про відносну стабільність галузевої
і регіональної структур інвестування протягом 2011—
2013 рр., коли інвестиційний потенціал України досяг
+16,46% та +41,46% по економіці Причорноморського
регіону. Однак протягом останнього року спостерігаєть
ся зниження рівня залучення іноземних інвестицій в еко
номіку Причорноморського регіону України на (5,71%)
та на (5,19%) в економіку України в цілому, що пов'яза
но з нестабільністю, анексією Криму та військовими дія
ми на території Донецької та Луганської областей. Най
більшого скорочення прямих іноземних інвестицій заз
нала Миколаївська область — 7,07%, натомість Херсонсь
ка область навпаки підвищила показник до рівня +1,15%.
Поряд з цим, динаміка зростання ПІІ в більшості
областей не є постійною та значно коливається. Темпи
зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у обла
стях Причорноморського регіону України у 2014—2015
рр. зросли, досягнувши відмітки у Миколаївській об
ласті 92,9%, у Одеській області 93,5% та 101,1% у Хер
сонській області. Хоча жодна з областей так і не проде
монструвала зростання із 2012 року [1; 2; 3].
Таким чином, головним джерелом фінансування
капітальних інвестицій протягом останніх років зали
шаються власні кошти підприємств та кошти населення
по кожній з областей регіону. За підсумками 2015 року
питома вага капітальних інвестицій в загальному обсязі
інвестицій по Миколаївській області становить 61,8%,
при чому показник втратив за останній рік 15,1%. Лише
на 2% випереджає у фінансуванні за рахунок власних
коштів підприємств та організацій Одеська область, а
значного домінування за цим показником зайняла Хер
сонська область з різницею 8,3 % та 12,2% з порівняни
ми областями. Найменшу частку займає показник кош
ти іноземних інвесторів, що коливається в межах 0,1—
1,8% протягом 2011—2015 рр. Інші джерела фінансуван
ня становлять не перевищують у середньому 4,5—5,05%.
Найбільша частка прямих капітальних інвестицій промис
лових підприємств за галузями в Одеській області зосеред
жена у транспорті, складському господарстві, поштовій та
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кур'єрській діяльності 20,1%, друге місце займає промис
ловість 17,59%, третє відповідно тимчасове розміщування й
організація харчування 16,38%, четверте будівництво з пи
томою вагою 15,96%, а замикає п'ятірку лідерів сільське гос
подарство, лісове господарство та рибне господарство, час
тка якого становить 11,60% [1]; у Миколаївській області га
лузі економіки дещо по іншому переформатовані з позиції
залучення капітальних інвестицій станом на кінець 2015 року,
а саме: сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство — 20,53%, промисловість 14,99%, оптова та
роздрібна торгівля — 12,38%, транспорт, складське госпо
дарство, поштова та кур'єрська діяльність — 24,77%, операції
з нерухомим майном 10,66% [2]; у Херсонській лише три
сфери економіки показують реальне освоєння капітальних
інвестицій: сільське, лісове та рибне господарство — 41,4%,
промисловість 24,49% та будівництво — 9,93% [3].
Таким чином, у сучасних реаліях розвитку національ
ної економіки вкрай важливим питанням є впровадження
інноваційних технологій, які є індикатором структурних
змін у напрямку підвищення конкурентоспроможності
національної та регіональної економіки. Поряд з цим,
Україна займає низький рейтинг за глобальним індексом
інновацій (Global Innovation Index (CII)) — 64е місце, хоча
цей показник за останні 6 років покращився на 15 пунктів.
Констатується позитивна динаміка зростання кількості
промислових підприємств протягом 2013—2015 рр., які
впроваджують інновації по областям Причорноморсько
го регіону і по Україні в цілому. Лідируючу нішу в межах
зазначеного індикатора серед областей Причорномор'я
станом на 2015 рік є Миколаївська область 81 одиниця
або + 179,3% за два роки. Питома вага промислових
підприємств Причорноморського регіону, що займалися
інноваційноюінвестиційною діяльністю та впроваджува
ли інновації в Україні в загальній структурі вітчизняних
підприємств за останні 3 роки, зросла на 13,24%, хоча про
тягом 2015 року втратила (0,14%) [1; 2; 3].
Індикатори інноваційної діяльності підприємств
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей ма
ють неоднозначний характер, ця неоднозначність про
являється в домінуванні одних областей в межах пев
них показників та субордуванням інших, зокрема це
демонструють такі індикатори як [1; 2; 3]:
— впровадження нових технологічних процесів у
промисловості та освоєння інноваційних видів про
дукції, де головними гравцями є підприємства Херсонсь
кої області, яка в межах першого показника досягла
точки максимуму у 2014 році (181 одиниця) та проде
монструвала найбільшу частку реалізованої інновацій
ної продукції у 2012 та 2014 рр. в розмірі 5,6 та 5,4%;
— домінуючі позиції Одеська область займає у по
рівнянні з двома іншими за показником прикладні дос
лідження (148,3%) та обсяг фундаментальних дослід
жень індикатор перевищив відповідний показник Ми
колаївщини на 327,4%, а Херсонщини на 452,3%, у ціло
му випередивши дві області майже двічі 189,9%;
— щодо показників розробки та науковотехнічні
послуги, домінування займає Миколаївська область, яка
у 2015 році перевищила загальну суму двох інших облас
тей Причорномор'я на 194886,8 тис. грн. або в 3,5 рази
межах першого та відповідно на 32,3% в розрізі другого;
— компаративний аналіз джерел фінансування інно
ваційної діяльності промислових за період з 2011 по 2015
рр. показав, що за цей період фінансування інновацій
ної діяльності спостерігається, як зростання, так і змен
шення фінансування інноваційної діяльності. Найбіль
ша сума витрат на інноваційну діяльність у Мико
лаївській та Херсонській областях було зафіксовано у
2013 році — 716449,3 та 161367,6 тис. грн. відповідно,
Одеській області максимальне значення фінансування
було у 2014 році, яке склало 1497384,8 тис. грн. Просте
жується тенденція до скорочення фінансування інно
ваційної діяльності, у Миколаївській області обсяг
фінансування за рік зменшився на 109659,7 тис. грн. або
на (18,1%), це саме стосується і Херсонщини — (8,4%);
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— аналіз структури та обсягів витрат на інноваційну
діяльність свідчить, що на технологічні інновації у 2011—
2015 рр. із загального обсягу витрат переважна частка
коштів витрачена на придбання машин та обладнання по
в'язані з упровадженням інновацій. Так, у Одеській області
в 2012 році, значення цього показника досягло 1460535,3
тис. грн. натомість у Миколаївській області особлива ува
га промислових підприємств зосереджена на досліджен
нях і розробках, загальна сума витрат яких досягла мак
симального значення у 2013 році і склала 609825,8 тис. грн.;
— дослідження виявило, що підприємства Одеської
області не зацікавлені у зовнішніх НДР, відповідний
показник протягом 2013—2015 постійно знижується
(62,93%), а у Миколаївській області спостерігається
його пікове значення лише у 2013 р. 11948,4 тис. грн.;
— для показника придбання внутрішніх НДР харак
терна тенденція "стрімкого коливання" по кожній області
регіону, підприємства то активно фінансують внутрішні
розробки, то швидкими темпами скорочують видатки.
ВИСНОВКИ
Таким чином, у межах дослідження на основі систе
матизованих даних та авторських висновків запропонує
мо напрями щодо формування середньострокової інвес
тиційноінноваційної стратегії Причорноморського регі
ону серед яких: удосконалення законодавчої бази ство
рення умов для виникнення попиту на інноваційний про
дукт у межах регіону та країни у цілому; активізація зовн
ішньоекономічних зав'язків, залучення капіталу іноземних
компаній; запровадження на виробництвах прогресивних
технологій; стимулювання розвитку інноваційної інфрас
труктури (фінансової, кадрової та виробничотехнологі
чної), реалізація запропонованих заходів дасть змогу знач
но підвищити рівень інноваційноінвестиційної активності
промислових підприємств Причорноморського регіону
України, забезпечить ефективне використання вітчизня
них інвестицій на інноваційну діяльність, залучить стрімкий
потік іноземних інвесторів, підвищить не лише інновацій
ний рейтинг регіону, а й України у цілому.
Література:
1. Офіційний сайт Головного управління статисти
ки в Одеській області [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua
2. Офіційний сайт Головного управління статисти
ки у Миколаївській області [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua
3. Офіційний сайт Головного управління статисти
ки у Херсонській області [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua
4. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40
IV від 04.07.2002 [Електронний ресурс]. — Режим дос
тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4015
5. BDO International Business Compass, 2015 [Елект
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bdo.ge/
upload/BDOIBCSummary2015_ENG.pdf
References:
1. The official website of the Main Statistical Office in
Nikolayev (2014), available at: http://www.mk.ukr
stat.gov.ua (Accessed 15 October 2016).
2. The official website of the Main Statistical Office in
Odessa (2016), available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua
(Accessed 15 October 2016).
3. The official website of the Main Statistical Office in
Kherson (2014), available at: http://www.ks.ukrstat.gov.ua
(Accessed 15 October 2014).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of
Ukraine "On innovation activity", 04.07.2002, available at:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4015 (Accessed 15
October 2016).
5. BDO International Business Compass (2015),
available at: http://www.bdo.ge/upload/BDOIBC
Summary2015_ENG.pdf (Accessed 15 October 2016).
Стаття надійшла до редакції 02.12.2016 р.

33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.8:330.341

Б. М. Марков,
к. е. н., докторант Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТОК ТОВАРОПРОСУВАННЯ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
B. Markov,
PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

FACTORS OF INFLUENCING ON FOODSTUFF SALES PROMOTIONAL MERCHANDISING
FORMATION AND DEVELOPMENT

Визначено, що товаропросування продовольчих товарів є складною просторовоQекономічною систеQ
мою, яка складається з численних елементів і взаємозв'язків між ними, вивчення цього ринку потребує
всебічного аналізу різноманітних факторів, що визначають його формування і функціонування, а також
виявлення особливостей ринкових взаємодій між ними.
До основних чинників, які формують товаропросування продовольчих товарів віднесено цінову поQ
літику, ринкову кон'юнктуру, інфраструктуру ринку, попит і пропозицію продовольчих товарів, інстиQ
туційне забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і фактори циклічного та економічного росту.
На основі аналізу даних факторів було визначено основні особливості підвищення ефективності розQ
дрібної торгівлі з метою товаропросування продовольчих товарів, зокрема велика кількість учасників
цього ринку, значний вплив інфраструктури, наявність диспаритету цін, взаємозв'язок кон'юнктури проQ
довольчого ринку з динамікою розвитку світових ринків, розвиненість конкуренції. Систематизовано
основні чинники, які впливають та розвиток роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Зроблено висQ
новок про те, що розвиток роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні здійснюється під вплиQ
вом як ринкового саморегулювання, так і з урахуванням державного регулювання.
It has been determined that foodstuff sales promotional merchandising is a complex spatial and economic
system that consists of many elements and relationships between them. The research of this market needs a
comprehensive analysis of various factors that determine the formation and functioning, as well as identifying
the peculiarities of market interactions between them.
The main factors that shape foodstuff sales promotional merchandising include pricing policy, market
conditions, market infrastructure, the demand and supply of food products, institutional support, and budgetary
constraints of consumers and factors of cyclical and economic growth.
Based on analysis of these factors it has been determined the basic features of the retail trade efficiency
improving with the aim of foodstuff sales promotional merchandising, including a large number of participants
of the market, a significant infrastructure impact, disparity in prices availability, interconnection of food market
situation with the dynamics of global markets, development of competition.
It has been systematized the main factors affecting development and the retail food trade. It has been
concluded that the development of retail trade of food products in Ukraine is under the influence of market selfQ
regulation as well as on the basis of state regulation.
Ключові слова: товаропросування, продовольчі товари, фактори, вплив, формування, класифікація.
Key words: foodstuff sales promotional merchandising, food products, factors, influence, formation, classification.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне суспільство розвивається в умовах чис
ленних загроз. Так, нерівномірність виробництва та
споживання продуктів харчування, недостатній роз
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виток сільськогосподарського виробництва є пере
думовами проблем з продовольством і формують
продовольчу небезпеку. І, навпаки, продовольча без
пека залежить від функціонування та розвитку
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Таблиця 1. Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів
Фактор
Вплив
1
2
- наявність та структурний склад природніх, трудових та фінансових ресурсів;
- розвиток технологій та технічного оснащення галузей сільського господарства і переробної
промисловості;
Економічне
- наявність сільськогосподарського виробництва і з обсягом товарної продукції, достатнім для
зростання регіону
формування внутрішнього та міжрегіональних балансів товарів народного споживання;
- обсяги експорту-імпорту споживчих товарів на регіональному та міжнародному рівнях;
- інвестиційна привабливість регіону
- рівень цін на продовольчі товари;
- величина заробітної плати і доходів домогосподарств;
- чисельність постійного населення (споживачів) регіону;
- структура споживчих потреб;
Обсяг попиту
- соціальні та економічні очікування мешканців (споживачів) регіону;
- регіональна культура споживання (смаки та уподобання мешканців, їх стереотипи);
- ефективність маркетингових інструментів, які використовуються підприємствами на
регіональному ринку
- формування ціни реалізації (роздрібної, гуртової, поточної, ковзаючої);
Взаємодія
- методи поширення інформації про товар і самого товару;
пропозиції і попиту
- методи стимулювання товаровиробників і споживачів товару
- вплив державних інституцій на формування структури продовольчого ринку регіону;
- ступінь інституційної підтримки підприємств;
Органи
- сучасна нормативно-правова база щодо стимулювання створення нових підприємств для
загальнодержавного
випуску продовольчих товарів, контроль за ціноутворенням, контроль за обмеженням ввезення
та регіонального
тих видів імпортної сировини та продовольства, аналоги яких виробляються або можуть
управління
вироблятися вітчизняними товаровиробниками тощо
Фактор непрямого
- соціальне, політичне, культурне середовище;
впливу
- соціально-психологічний стан населення
Джерело: сформовано на основі [1, с. 254].

ринків продовольчих товарів та сільськогосподарсь
кої продукції.
Ринки, на яких здійснюється торгівля, забезпечу
ють ефективний розподіл продовольчих товарів, а їх
розвиток залежить від рівня розвитку виробничоко
мерційних відносин провідних економічних суб'єктів,
рівня платоспроможності споживачів, використання
маркетингових підходів тощо.
Негативно на розвиток торгівлі продовольчими то
варами впливають кризові явища, диспаритет інтересів
продавців, посередників і споживачів та інші чинники.
Вищезазначені питання обумовлюють актуальність
та своєчасність дослідження чинників формування то
варопросування продовольчих товарів.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Базові теоретикометодологічні засади та сучасні
аспекти діяльності суб'єктів торгівлі України мають
відображення у дослідженнях багатьох вітчизняних
науковців. Так, В.В. Апопій, І.М. Міщук [1] розробили
систему регулювання внутрішнього ринку України.
Подібні наукові доробки належать і О. Кононовій [5]. В
той же час . М.І. Бєлявцев, О.В. Клочкова [2; 4] особли
ву увагу приділяють організаційноекономічним аспек
там діяльності підприємств торгівлі та визначенню пріо
ритетних засад державного регулювання торгівлі. Вод
ночас у дослідженнях напрямів розвитку роздрібної
торгівлі недостатньо уваги приділяється визначенню
факторів, які характеризують торгівлю продовольчими
товарами.
На основі викладеного можна сформулювати мету
дослідження, яка полягає у дослідженні сучасних фак
торів впливу на формування та розвиток товаропросу
вання продовольчих товарів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Продовольчий ринок визначає взаємозв'язки
суб'єктів ринку, перебіг соціальноекономічних про
цесів, організацію сільськогосподарського виробницт
ва, загальну ситуацію в аграрному секторі.
Однією з найбільш актуальних проблем сучасної
соціальноекономічної політики України є формуван
ня збалансованих регіональних продовольчих ринків
для задоволення попиту населення в якісній продукції

www.economy.in.ua

вітчизняного виробництва. Продовольчий ринок є час
тиною національного ринку, на якому предметом
купівліпродажу виступають сільськогосподарська про
дукція та продовольство. Кінцевою метою і завданням
функціонування продовольчого ринку є забезпечення
товаропросування продовольчих товарів держави.
Враховуючи те, що товаропросування продовольчих
товарів є складною просторовоекономічною системою,
яка складається з численних елементів і взаємозв'язків
між ними, вивчення цього ринку потребує всебічного
аналізу різноманітних факторів (табл. 1), що визнача
ють його формування і функціонування, а також вияв
лення особливостей ринкових взаємодій між ними. Лише
на цій основі можна успішно виявляти пріоритетні на
прями розвитку продовольчого ринку регіону, орієнто
вані на його економічну модернізацію [1, с. 254].
Ці фактори визначають пропозицію споживчих то
варів і послуг на кожному регіональному ринку, а та
кож попит населення на них.
Також варто визначити чинники впливу, які є необ
хідною умовою при визначенні розвитку товаропросу
вання продовольчих товарів (рис. 1).
Так, до основних чинників, які формують товаро
просування продовольчих товарів можна віднести ціно
ву політику, ринкову кон'юнктуру, інфраструктуру рин
ку, попит і пропозицію продовольчих товарів, інститу
ційне забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і
фактори циклічного та економічного росту.
Ефективність функціонування товаропросування
продовольчих товарів безпосередньо залежить від
інфраструктури ринку, яка повинна забезпечувати оп
тимальне поєднання інтересів продавців і покупців.
Будучи сполучною ланкою між виробником і спо
живачем, інфраструктура ринку дає можливість вироб
никам реалізувати вироблену продукцію, а покупцям
створити умови для придбання товару в необхідному
асортименті та кількості. Посередницькі функції вико
нують не тільки різноманітні торговельні підприємства,
але й допоміжні служби, що спеціалізуються на това
рах, характері й обсязі торгових операцій [2, с. 315].
Використання потенціалу продовольчого сектора з
виробництва сільськогосподарської продукції та фун
кціонування ринку перебуває у безпосередній залеж
ності від стану його інфраструктури — сукупності до
поміжних ланок і установ, які забезпечують ефективне
функціонування аграрної економіки [3, с. 6]. Перші дослід

35

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Чинники формування товаропросування продовольчих товарів

Макрорівень

Соціально-економічні:
- галузева структура
продовольчого ринку;
- чисельність постійного
населення (споживачів);
- величина заробітної плати і
доходів домогосподарств;
- рівень цін на продовольчі
товари;
- доступність кредитних
ресурсів;
- обсяги експорту та імпорту
споживчих товарів;
- наявність
сільськогосподарського
виробництва і з обсягом товарної
продукції, достатнім для
формування внутрішнього та
міжрегіональних балансів
товарів народного споживання;
- інфраструктурне забезпечення;
- рівень розвитку науки і
техніки;
- форми власності

Політико-правові:
- ступінь інституційної підтримки;
- регулювання цін на регіональному
рівні;
- рівень тінізації економіки;
- державний контроль;
- рівень податків і зборів;
- міжбюджетні відносини

Територіальні:
- ступінь інституційної підтримки;
- регулювання цін на регіональному
рівні;
- рівень тінізації економіки;
- державний контроль;
- рівень податків і зборів;
- міжбюджетні відносини

Мікрорівень

-

Політико-правові:
стан зносу основних засобів аграрних підприємств;
стан матеріально-технічної бази підприємств сільськогосподарського призначення;
стан розвитку племінного тваринництва і елітного насінництва;
рівень впровадження інновацій у виробництво продовольчих товарів та ін.

Рис. 1. Класифікація чинників формування товаропросування продовольчих товарів
Джерело: побудовано на основі [5, с. 63].

ники, виокремивши інфраструктуру як самостійний
об'єкт дослідження, насамперед зосередили увагу на
тому, що вона необхідна для забезпечення умов ефек
тивного розвитку матеріального виробництва. Зокрема
М.І. Бєлявцев визначав інфраструктуру як комплекс
галузей, що забезпечують матеріальне виробництво [2,
с. 74].
Основою становлення і розвитку інфраструктури
товаропросування продовольчих товарів є принцип за
безпечення стійких конкурентних переваг усіх підприє
мницьких структур у ланцюгу товарообігу продоволь
ства: товаровиробник гуртовик — роздрібна торгівля —
кінцевий споживач [6, с. 48]. Склад інфраструктури про
довольчого ринку — це система елементів, що забезпе
чують стабільне безперебійне функціонування госпо
дарських зв'язків в продовольчому комплексі, взаємо
дію суб'єктів продовольчого ринку та вільне просуван
ня ресурсів, товарів і послуг на ринку [8, с. 16].
На основі аналізу цих факторів було визначено ос
новні особливості підвищення ефективності роздрібної
торгівлі з метою товаропросування продовольчих то
варів, зокрема велика кількість учасників цього ринку,
значний вплив інфраструктури, наявність диспаритету
цін, взаємозв'язок кон'юнктури продовольчого ринку з
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динамікою розвитку світових ринків, розвиненість кон
куренції (табл. 2).
Отже, формування товаропросування продоволь
чих товарів відбувається на основі ефективного функ
ціонування інфраструктури ринку як сполучної ланки
між продавцем і покупцем, сукупності умов та чинників,
які впливають на кон'юнктуру ринку, тобто зміну по
питу, пропозиції та ціни, підвищення конкурентних ха
рактеристик продовольчих товарів і весь цей процес
відбувається під контролем держави, центральних і
місцевих органів влади.
На думку А.С. Савощенко, в умовах "економічної
глобалізацій суспільна прогресивна динаміка стає не так
наслідком екстраполяції у часі традиційних переваг і
попередніх здобутків, як результатом застосування
ефективної моделі поєднання широкого комплексу ви
значальних динамічних чинників: від промисловотех
нологічних до соціальноринкових" [6].
Забезпечення ефективної роботи виробників про
довольства неможливе без побудови та використання
дієздатних та раціональних, з позицій всіх учасників
ринкових процесів, систем розподілу продукції. Так, на
підприємствах роздрібної торгівлі необхідно вивчати
динаміку товарних запасів, фактори що визначають їх
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Таблиця 2. Особливості підвищення ефективності роздрібної торгівлі з метою товаропросування продовольчих товарів
Ознака ринку
1

Суб’єкти ринку

Типи конкуренції

Характер попиту
Розвиток кон’юнктури
Регуляторна політика
держави
Інформаційне
забезпечення розвитку
ринку
Розподіл продукції на
ринку
Інфраструктура ринку
Мета закупівлі продукції
Продукція
Ціна
Характер зв’язків між
суб’єктами ринку
Види ризиків
Бар’єри розвитку

Характеристика ознаки
2
споживачі, які хочуть придбати сільськогосподарську продукцію в аграрних підприємств
для особистого споживання або наступного перепродажу, переробки;
аграрні підприємства, які виробляють готову сільськогосподарську продукцію з метою
переробки або подальшого продажу;
посередники, через яких відбувається постачання сировини та готової
сільськогосподарської продукції
конкуренція продуктів (виникає між альтернативними і товарами, що заміняють один
одного такими, як яловичина і свинина, масло і олія і т.д.);
конкуренція виробництва (суперництво продавців аналогічних видів товарів, може
виникнути між торговельними марками в межах якихось груп продукції);
міжрегіональна конкуренція (конкуренція між регіонами);
інституційна конкуренція (суперництво між конкуруючими підприємствами,
продовольчими магазинами тощо);
функціональна конкуренція (виникає у випадках, коли фірми конкурують за посередницьке
право, наприклад, зберігання, фінансування, перевезення)
Низька еластичність, сезонний, нестійкий
Розвиток сільськогосподарських підприємств у найбільшій мірі залежить від кон’юнктури
ринку, попит на регіональному продовольчому ринку більш вразливий із соціальної точки зору
Чинна законодавча база регулювання ринку сільськогосподарської продукції є фрагментарною,
неповною, характеризується суперечністю і незавершеністю
Виробники сільськогосподарської продукції не володіють достовірною і своєчасною
інформацією щодо кон’юнктури ринку, нових виробничих технологій, каналів збуту продукції
Повільне формування схем просування продукції до споживача, торгівля має стихійний
характер
Сформовані інститути ринку не забезпечують такого просування продукції, яка б відповідала
інтересам усіх учасників ринку
Забезпечення населення необхідними продуктами харчування, переробка сировини рослинного і
тваринного походження
Високий рівень взаємозамінності, унікальність, товари першої потреби
Завищення роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію, значні коливання, диспропорції
Відсутні тривалі стабільні зв’язки
Внутрішні та зовнішні ризики відносно діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням
особливостей розвитку ринку (виробничі, маркетингові, фінансові, юридичні та кредитні)
Велика кількість бар’єрів, що перешкоджають вступу нових підприємців на ринок для
конкуренції з уже діючими на ньому суб’єктами бізнесу

розвиток, асортиментну структуру та оборотність за
пасів, оцінити ефективність роботи з управління товар
ними запасами та її вплив на діяльність торговельного
підприємства [8].
Розвиток роздрібної торгівля продовольчими това
рами здійснюється під впливом політичноправових,
соціальноекономічних, демографічних, географічних,
транспортних, організаційнотехнологічних, управлі
нських, фінансових та інших чинників, які постійно
змінюються. Відтак, необхідно використовувати прямі
та непрямі методи державного регулювання, прогнозу
вання. Метою державного впливу є формування опти
мальної структури роздрібної торгівлі продовольчими
товарами, забезпечення доступу споживачів до продо
вольчих товарів тощо.
У таблиці 3 систематизовано основні чинники, які
впливають та розвиток роздрібної торгівлі продоволь
чими товарами.
Розвиток роздрібної торгівлі продовольчими това
рами в Україні здійснюється під впливом як ринкового
саморегулювання, так і з урахуванням державного ре
гулювання.
Вплив держави на розвиток роздрібної торгівлі про
довольчими товарами здійснюється за допомогою:
1. Цінової політики держави (регулювання інфля
ційних процесів, зростання цін на основні продовольчі
товари).
2. Соціальної політики (скорочення реальних гро
шових доходів обмежує споживчий попит на продо
вольчі товари).
3. Політики держави в агропромисловому комплексі
(обсяги вітчизняного виробництва товарів народного
споживання).
4. Зовнішньоекономічної політики (вплив на імпорт
ні та експортні операції).
Щодо цінової політики, то у зарубіжних країнах, як
правило, використовується непряме державне регулю
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вання. Виділимо основні методи, які можуть бути вико
ристані в Україні:
1) регулювання закупівельних цін і фермерських
доходів;
2) регулювання попиту та пропозиції шляхом
здійснення закупівельних і товарних інтервенцій на про
довольчих ринках;
3) державне кредитування виробництва та перероб
ки продукції сільського господарства;
4) податкове регулювання із використанням пільг
для виробників продовольчих товарів.
Державне регулювання роздрібної торгівлі продо
вольчими товарами необхідне, тому що сучасні форма
ти роздрібної торгівлі продовольчими товарами мають
ряд численних переваг:
1) поєднання оптової та роздрібної торгівлі;
2) низькі витрати на стимулювання збуту продукції;
3) економія на масштабах при закупівля продукції
та економія на транспортних витратах;
4) можливості залучення працівників, їх навчання тощо.
ВИСНОВКИ
Враховуючи те, що товаропросування продовольчих
товарів є складною просторовоекономічною системою,
яка складається з численних елементів і взаємозв'язків
між ними, то нами було проведено дослідження різно
манітних факторів, що визначають його формування і
функціонування. На нашу думку, основними фактора
ми є: економічне зростання регіону, обсяг попиту, взає
модія пропозиції і попиту, органи загальнодержавного
та регіонального управління та фактор непрямого впли
ву. Також визначенні такі чинники впливу на забезпе
чення товаропросування продовольчих товарів: цінова
політика, ринкова кон'юнктура, інфраструктура ринка,
попит і пропозиція продовольчих товарів, інституційне
забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і фак
тори циклічного та економічного росту.
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Таблиця 3. Фактори, які впливають на розвиток торгівлі
продовольчими товарами
Фактор
Темпи становлення
інфраструктурної складової
ринків багатьох товарів та
послуг, а також формування їх
раціональної структури
Невисока еластичність попиту
Конкурентна ситуація на ринках
окремих видів продовольчих
товарів
Ринкові та споживчі
характеристики об’єктів ринку
продовольства
Канали розподілу продукції
Взаємовплив ринків
продовольства та суміжних
товарних ринків
Інвестиційна привабливість
продовольчих ринків

Характер
впливу
Негативний
вплив

Позитивний
вплив
Позитивний
вплив

Наслідки
Повільні темпи становлення
інфраструктури продовольчих ринків
обмежують доступ споживачів до
продуктів харчування

Позитивний
вплив

Стабільність обсягів збуту продукції
кінцевим споживачам
В умовах чистої конкуренції або
олігополії, ціни встановлюються на
основі співвідношення опиту та
пропозиції
Високим рівнем стандартизації товарних
партій

Позитивний
вплив
Позитивний
вплив

Канали є сформованими і довшими за ті,
що існують на інших ринках
Забезпечення доступу споживачів до
продовольчих товарів

Позитивний
вплив

Продовольчі ринки є інвестиційно
привабливими, тому що попит на
продовольчі товари є нееластичним

Джерело: складено автором.

На основі аналізу цих факторів було визначено ос
новні особливості підвищення ефективності роздрібної
торгівлі з метою товаропросування продовольчих то
варів, зокрема велика кількість учасників даного рин
ку, значний вплив інфраструктури, наявність диспари
тету цін, взаємозв'язок кон'юнктури продовольчого
ринку з динамікою розвитку світових ринків, розви
неність конкуренції.
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MARKET RESEARCH TO DETERMINE THE VOLUME OF TOURIST TRAFFIC BY RAIL

Узагальнено проблемні та перспективні напрями розвитку туризму в Україні.
Виявлено, в умовах постійного недофінансування з боку держави залізничний транспорт України
знаходиться у занедбаному стані, рухомий склад на межі зносу ресурсу, рівень сервісу не відповідає євроQ
пейським вимогам.
Задля виходу із кризового стану потрібно запровадити нові послуги на залізничному транспорті та
зацікавити інвесторів вкладати кошти у ці нові напрямки. Однією із нових послуг, що пропонується заQ
провадити на залізничному транспорті, з урахуванням позитивного досвіду закордонних країн, є залізQ
ничний туризм.
Запропоновано два методичних підходи для визначення перспективної кількості туристів. Перший
підхід враховує наявність залізничної інфраструктури, а другий — дозволяє розрахувати туристичний
потенціал у перспективних районах, що не мають існуючої, або розвинутої туристичної інфраструктури.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці,
підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраQ
структури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурноQісторичного значення, створення нових
робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні.
Challenges and future directions of tourism development in Ukraine.
It was revealed that transport in Ukraine is in disrepair in continuous underfunding of the state railways, the
rolling stock is on the verge of overaged, level of service does not meet European requirements.
To overcome the crisis it is need to introduce new services for railway and interested investors to invest in
these new areas. One of the new services offered to introduce in railways, given the positive experience of foreign
countries, is the railway tourism.
Methodical approach was improved for determining determining the prospective number of tourists. The
first approach takes on railway infrastructure, and the second — to calculate the tourism potential in promising
areas that have existing or developed tourist infrastructure.
As a result, the author proposed measures expected to increase passenger traffic on the railroad, improving
the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade outdated infrastructure and rolling stock,
restore objects of cultural and historical significance, creating new jobs, reducing migration.
Ключові слова: вузькоколійна залізниця, залізничний туризм, трансфер, пасажирські перевезення.
Key words: narrow gauge railway, railway tourism, transfer, passenger transportation.
ВСТУП
Після розпаду Радянського Союзу суттєво скоро
тилися обсяги перевезення пасажирів по залізницях
України. Кількість пасажирських вагонів, яка залиши
лася в інвентарному парку Укрзалізниці становила 11,5
тис. од. Але парк пасажирського рухомого складу по
требує щорічної закупівлі нових вагонів, оскільки кож
ного року вибувають вагони, які відслужили свій термін
служби — 28 років. Враховуючи відсутність інвестицій
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після 1992 року пасажирські вагони майже не закупа
ються. Щоб частково вирішити цю проблему термін служ
би пасажирському рухомому складу дозволили збільши
ти до 41 року за умови проведення капітальновідновлю
вального ремонту (КВР), або капітального ремонту пер
шого об'єму. За останні 25 років Укрзалізницею було
закуплено близько 600 вагонів та 13 швидкісних поїздів,
у той же час у колишньому СРСР щорічно для України
закуплялось 350—400 пасажирських вагонів.
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Таблиця 1. Порівняння обсягів робіт, які залізничний і повітряний транспорти
та екскурсійні автобуси виконують при виробництві туристичного продукту
Перевищення обсягів
робіт повітряним
транспортом та
екскурсійними
автобусами проти
залізничного транспорту
за роками, рази
2013
2014
2015
1,00
1,00
1,00
51,00
90,00
161,00
1,71
1,06
2,20

Вид транспорту, який
виконує туристичні
перевезення

Залізничний туризм
Повітряний туризм
Автомобільний туризм

Джерело: [10] з доробкою автора.

МЕТА СТАТТІ
ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є розробка двох методичних під
ходів по визначенню перспективної кількості турис
тів, у першому випадку, за допомогою коефіцієнтів,
які враховують попит на певний вид туризму у про
гнозному році та наявність залізничної інфраструк
тури у цьому напрямі, а в другому — розрахунок ту
ристичного потенціалу в перспективних районах, що
не мають існуючої, або розвинутої туристичної
інфраструктури.
Після 2013 року у Криму та на території Донба
су, не контрольованої АТО, залишилося багато па
сажирського рухомого складу, який не працює на те
риторії Укрзалізниці. Зараз загальна кількість паса
жирських вагонів у парку Укрзалізниці становить
близько 4,5 тис. од. що недостатньо для перевезен
ня звичайних пасажирів. Тому Укрзалізниця майже
повністю припинила туристичні перевезення і вико
нує незначну частину трансферних перевезень ту
ристів у звичайних застарілих вагонах, які не при
датні для залізничного туризму.

Таблиця 2. Кількість туристів, що обслуговувалися
туроператорами та турагентами у 2013 — 2015 роках
Обслуговування туристів
юридичними та фізичними
особами
Юридичні особи
Усього обслуговано туристів, з
них:
В’їзні (іноземні) туристи
Виїзні туристи
Внутрішні туристи
Фізичні особи-підприємці
Усього обслуговано туристів, з
них:
В’їзні (іноземні) туристи
Виїзні туристи
Внутрішні туристи

Кількість перевезених туристів
у 2013 – 2015 роках, осіб
2013
2014
2015
2 810 614

2 216 957

1 814 827

134 297
2 240 427
435 890

16 618
1 925 344
274 995

14 550
1 498 412
301 865

346 544

208 132

204 749

2 940
241 948
101 656

452
159 929
47 751

609
148 978
55 162

Джерело: [10].
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами та перспективами розвитку заліз
ничного транспорту та туризму займалися багато
вітчизняних [1; 4; 5; 8; 9] та іноземних [11—20] нау
ковців, але що стосується питань розвитку турис
тичних перевезень саме вузькоколійними залізни
цями, то цю тему майже не розкрито. Більшість
робіт є або оглядовими, або пов'язані із конкрет
ним напрямком розвитку залізниць або конкретним
видом туризму. Вважаємо, що тематику визначен
ня потенційної кількості туристів, зокрема, тих, які
будуть користуватися послугами залізничного
транспорту, у сучасній науковій літературі розкри
то ще недостатньо, тому тема дослідження є ак
туальною.
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Рис. 1. Загальна кількість туристів, які були обслуговані
в Україні та закордонних країнах за 2013—2015 роки
Джерело: [10].
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Рис. 2. Кількість іноземних туристів, що були обслужені в Україні за 2013—2015 роки
Джерело: [10].
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Рис. 3. Кількість виїзних туристів, що були обслужені іншими країнами за 2013—2015 роки
Джерело: [10].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За звітними даними Державної служби статистики
України [10], у 2013—2015 роках загальна вартість тури
стичних перевезень, які виконуються залізничним транс
портом, у тис. грн, значно поступаються повітряному
транспорту (від 51 до 161 рази) та екскурсійним автобу
сам (від 1,71 до 2,2 рази) (див. табл. 1). При цьому обсяг
робіт по перевезенню туристів залізничним транспортом
складає відповідно: у 2013 році — 28679,3 тис. грн. у 2014
році — 17290,9 тис. грн. та у 2015 році — 14386,8 тис. грн.
Такій різниці між трьома основними видами транс
порту, що виконують туристичні перевезення в Україні,
є два пояснення:
— повітряний транспорт значно дорожче за тари
фами на перевезення та виконується на дуже велику
відстань;
— туристичні перевезення у межах України не ко
ристуються попитом серед громадян України.
Аналіз таблиці 2 показав, що за останні три роки
(2013— 2015) кількість туристів, які бажають подоро
жувати, суттєво знижується (рис. 1). Це пояснюється
зубожінням українського населення, падінням курсу на
ціональної валюти, військовими подіями, негативним ту
ристичним рейтингом країни.
З таблиці 2 та рисунків 1—3 випливає, що за три
звітних роки кількість туристів в Україні зменшилася на
1 137 582 тис. осіб, або на 36 % в основному за рахунок
виїзного туризму, який знизився на 834 985 тис. осіб.
Після анексії Криму та проведення АТО на Донбасі
кількість іноземних туристів скоротилася майже у 9,1
рази, а у межах України в 1,51 рази.
З огляду на сказане вище, можна зробити такі вис
новки:
1. Звітні роки є критичними для України, що при
звели до суттєвого скорочення усіх трьох видів туриз
му. Особливо скоротився виїзний туризм, для якого
залізничний транспорт виконує трансферні послуги
2. Оскільки життєвий рівень населення за звітні
роки падає, в Україні слід розвивати внутрішній туризм,
бо він значно дешевше, ніж виїзний і для цього необхід
но більше впроваджувати материкові види туристичних
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Рис. 4. Кількість внутрішніх туристів, які були обслужені
в Україні за 2013—2015 роки
Джерело: [10].

подорожей — залізничний туризм та екскурсійні авто
мобільні перевезення.
3. Оскільки автомобільний туризм забруднює на
вколишнє середовище, створює багато небезпечних си
туацій, особливо в зимовий період, не може забезпечи
ти туристів зручними та комфортними перевезеннями і
додатково потребує проживання в готелях, в Україні
слід більше уваги приділити залізничному туризму, який
майже не має вказаних вище недоліків.
4. У той же час залізничний туризм має свої недо
ліки — він потребує більше коштів на організацію (за
купівлю сучасних пасажирських вагонів, який коштує
до 1 млн дол. США за один вагон, у той час як не новий
екскурсійний автобус до 50 тис дол. США) і менш мо
більний (не може підвести туристи у деякі райони Ук
раїни та потребує трансферних перевезень).
Представляє значний інтерес аналіз іноземних ту
ристів, які бажають проводити туристичні подорожі в
Україні. Серед країнприхильниць, які відвідали Украї
ну у 2015 році, такі держави:
1. Туркменістан
 2869 осіб;
2. Російська федерація
 1619 осіб;
3. Німеччина
 1241 особа;
4. Сполучені штати Америки
 1190 осіб;
5. Азербайджан
 1075 осіб;
6. Білорусь
 894 осіб;

Таблиця 3. Результати анонімного анкетування громадян щодо вибору виду транспорту для туристичних подорожей
у межах материкової України

Вікова
категорія
громадян
До 30 років
30-60 років
Старше 60
років
Разом

5
5
6

людина не має
можливості
подорожувати
51
33
37

Приоритетний вид транспорту,
який опитуваний обрав для
здійснення наступних
подорожей
Сучасний
Екскурсійний
туристичний
автобус
поїзд
244
74
137
37
69
18

16

121

450

Частота здійснення туристичних подорожей протягом року
Кількість
опитаних

83
46
15

більше
3-х
разів
52
30
6

144

88

1 раз

до
3-х разів

318
174
87

127
60
23

579

210

людина не любить
подорожувати

129

Джерело: розробка автора.
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7. Велика Британія
 867 осіб;
8. Республіка Молдова
 575 осіб;
9. Литва
 394 особи
10. Польща
 306 осіб;
11. Туреччина
 242 особи;
12. Грузія
 227 осіб;
13. Ізраїль
 232 особи;
14. Румунія
 134 особи;
15. Італія
 127 осіб;
16. Нідерланди
 119 осіб;
17. Латвія
 119 осіб;
18. Швейцарія
 108 осіб.
У той же час країни, до яких часто подорожують
мешканці України, такі:
1. Туреччина
 432037 осіб;
2. Єгипет
 396139 осіб;
3. Греція
 83826 осіб;
4. Об'єднані Арабські Емірати
 80908 осіб;
5. Болгарія
 68239 осіб;
6. Кіпр
 47437 осіб;
7. Іспанія
 36476 осіб;
8. ШріЛанка
 29251 особа;
9. Польща
 28038 осіб;
10. Чорногорія
 24584 особи;
11. Італія
 22966 осіб;
12. Чехія
 21858 осіб;
13. Угорщина
 17871 особа;
14. Франція
 16517 осіб;
15. Таїланд
 16345 осіб;
16. Німеччина
 14104 особи;
17. Австралія
 11102 особи;
18. Російська федерація
 11066 осіб;
19. Грузія
 10487 осіб;
20. Словаччина
 10118 осіб.
Вищенаведені дані показують, що в Україну їдуть
відпочивати, в основному, представники колишнього СНД
та деяких країн Євросоюзу, що розташовані поблизу кор
дону. В той же час громадяни України віддають перевагу
подорожам в країни, де є морські курорти на різні смаки
та задля знайомства з європейською культурою.
Відсутність реальних статистичних даних, які харак
теризують попит населення України в залізничному ту
ризмі, спонукали автора дослідження провести анкету
вання щодо визначення попиту на туристичні подорожі
залізничним транспортом. Була розроблена анкета і
розіслана у різні регіони України.
Анкетування проводилося в період з 15 до 30 лис
топада 2016 року, за яким було опитано 579 осіб різних
вікових категорій, статусу та матеріального забезпечен
ня. Результати анонімного анкетування виявили такі
результати (табл. 3).
На основі анкетних даних, що були проведені авто
ром, можна зробити такі попередні висновки:
1. Більше за всіх в Україні подорожують молоді
люди віком до 30 років, відсоток яких становить майже
55 %. Крім того, 16 % молодих громадян не мають мате
ріальної можливості подорожувати, а 1,6 % не люблять
зовсім подорожувати.
2. Громадяни віком від 30 до 60 років, кількість яких
складає 30 % подорожують майже у два рази менше, ніж
молоді. Крім того, 18,9 % представників даної вікової кате
горії не мають матеріальної можливості подорожувати.
3. Група громадян віком більше ніж 60 років подо
рожують зовсім не активно. Загальна їх кількість скла
дає всього 15 %, Крім того, 42,5 % цієї вікової категорії
громадян не мають матеріальної можливості подорожу
вати, а 6,8 % не люблять зовсім подорожувати.
4. Залізничний туризм до душі майже усім віковим
категоріям. 76,7 % молодих громадян вважають своїм
пріоритетом для туристичних подорожей залізницю,
78,7 % мешканців України віком 30—60 років віддають
перевагу туристичним подорожам у сучасних поїздах,
а прихильність до залізничних подорожей у громадян
віком більш ніж 60 років ще більше і складає 79,3 %.
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Наведені вище данні анонімного анкетування досить
щільно корегують з маркетинговими дослідженнями, які
були представлені в роботі [3], в якій було опитано 3000
респондентів і було визначено:
— до залізничного туризму позитивно відносяться —
74 % респондентів, або 2210 чоловік;
— негативно ставляться до залізничного туризму —
6 % респондентів;
— не віддали переваги або підтвердили своє нега
тивне ставлення до залізничних туристичних перевезень
— 20 % респондентів.
Але в той же час прихильники залізничного туриз
му віддають перевагу таким видам туристичних послуг:
9 % респондентів цікавить пригодницький вид туризм,
12 % — бажають проводить відпочинок під час подо
рожі, 18 % — бажають подорожувати з пізнавальною
метою, 10 % респондентів мають інтерес до знайомства
з релігійними установами, 9 % — подорожують з ліку
вальнооздоровчою метою і 18 % респондентів інтере
сує відпочинок біля моря або річок (пляжний туризм).
За терміном подорожі по залізничним коліям 25 %
респондентів віддають перевагу одноденним туристич
ним поїздкам, нетривалими поїздкам до 2,3 діб інтере
сується 37 % респондентів, багатоденними поїздками в
туристичних поїздах цікавляться 19 % опитаних. При
цьому 19 % респондентів не змогли позитивно відпові
сти на це питання.
РЕЗУЛЬТАТИ
На основі проведених вище маркетингових дослід
жень можна констатувати, що залізничний туризм має
багато прихильників на ринку туристичних послуг і його
необхідно розвивати, оскільки він надасть додаткового
доходу Публічному акціонерному товариству "Украї
нська залізниця", турагентам, туроператорам та су
б'єктам, що здійснюють туристичну діяльність, а також
місцевим органам влади.
Аналізуючи звітні дані Державної служби статис
тики України [10] за три роки, результати анонімного
анкетування, проведених автором та Глазковим В.М. [3],
можна зробити такі висновки:
1. Залізничний туризм в Україні за останні 25 років
майже зник, оскільки Укрзалізниця та її правонаступ
ник ПАТ "УЗ" не має достатньої кількості пасажирсь
ких вагонів, придатних для туристичних подорожей.
Зараз залізничний транспорт виконує лише незначні за
обсягом трансферні перевезення туристів.
2. Існуючі туристичні перевезення в Україні вико
нуються у межах материкової частини екскурсійними
автобусами, повітряним або річковим (дуже рідко)
транспортом, без надання необхідного комфорту
(ночівлі, харчування та інших супутніх послуг).
3. Незважаючи на несприятливі обставини в країні
(гібридна війна, зубожіння населення, падіння курсу
національної валюти, падіння обсягів туристичних по
слуг), в Україні існує попит на туристичні подорожі.
Зараз відбувається переорієнтація напрямків туристич
ного бізнесу на приоритетний розвиток регіонів Захід
ної України, Одеській та Запорізькій областей. За да
ними [10] у 2015 році найбільшу кількість днів туристи
провели саме у цих областях України: Львівська обл. —
365687; м. Київ — 227648; ІваноФранківська обл. —
219495; Одеська обл. — 117787.
4. Майже в усіх регіонах України є розвинута залізнич
на мережа, яка дозволить за допомогою залізничного ту
ризму надати значний обсяг туристичних послуг. Оскільки
у ПАТ "УЗ" зараз не вистачає коштів на закупівлю нового
сучасного рухомого складу для туристичних подорожей,
його можна придбати за кошти приватних компаній за умо
ви організації державноприватного партнерства.
Одна з цілей цієї роботи є розробка методичного
підходу щодо визначення кількості туристів, які будуть
користуватися залізничним туризмом. Цей підхід мусить
враховувати три складові туристів:
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Рис. 5. Основні фактори, що впливають на попит туристів, що бажають користуватися залізничним туризмом України
Джерело: розробка автора.

— вітчизняні громадяни, що використовують заліз
ничний туризм у межах України (внутрішні туристи);
— іноземні громадяни, що використовують заліз
ничний туризм у межах України (в'їзні туристи);
— вітчизняні туристи, що використовують заліз
ничні перевезення у межах України для подальшої по
їздки за кордон іншими видами транспорту (трансферні
перевезення).
Зараз звітні дані Державної служби статистики Ук
раїни не виділяють окремо кількість туристів, які подо
рожують різними видами транспорту. Але кількість ту
ристів у кожній з цих груп можна орієнтовно визначи
ти за допомогою коефіцієнтів, які враховують попит на
певний вид туризму у прогнозному році, наявність за
лізничної інфраструктури у даному напрямку та зрос
тання. В загальному вигляді ця формула має такий вид
(1):
ПКТ = КПТ × К поп × К взі
(1),
де ПКТ — прогнозна кількість туристів, яка бажає
використовувати залізничний туризм, осіб;
КПТ — кількість туристів у звітному році, які ско
ристалися будьяким видом туризму (внутрішнім,
в'їзним, або трансферними перевезеннями) за даними
Державної служби статистики України, осіб;
К поп — коефіцієнт, що враховує річний попит на ту
ристичні подорожі залізничним транспортом, частка.
Визначається за результатами статистичного аналізу
кожної країни окремо;
Кнзі — коефіцієнт, що враховує наявність залізнич
ної інфраструктури до туристичних об'єктів України,
частка. Наявність визначається на відстані не більш од
ного часу їзди екскурсійним автобусом до туристичних
об'єктів.
Для визначення кількості вітчизняних туристів, що
використовують залізничні перевезення у межах Украї
ни для подальшої поїздки за кордон іншими видами
транспорту (трансферні перевезення) слід у формулу (1)
підставити звітні дані Державної служби статистики
України з таблиці "Кількість туристів, обслугованих
суб'єктами туристичної діяльності". Але слід зауважи
ти, що левова частка цих перевезень зараз виконується
автомобільним транспортом для доставки туристів до
аеропортів України, і цей відсоток становить майже
90 %. У перспективних розрахунках долю залізничного
транспорту у цих трансферних перевезеннях можна
прийняти не більше 15 %, оскільки тільки до аеропорту
Бориспіль можна доставляти поїздом.
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Визначення обсягів туристичних подорожей
вітчизняними та іноземними громадянами, що викорис
товують залізничний туризм у межах України по вузь
коколійним залізницям має свою специфіку, оскільки і
цих регіонах мало туристичних об'єктів і відсутні дані
Державної служби статистики України, або вони місце
вими службами статистики дуже занижені. Особливість
цих розрахунків наведена у інших роботах автора [2; 6;
7].
Організація вузькоколійного залізничного туризму
потребує значних витрат на рекламу з мальовничим
представленням красоти регіонів тяжіння баз відпочин
ку, готелів, ресторанів, колиб, спортивних споруд, ви
датних пам'яток, туристичних поїздів та ін. У цих умо
вах потрібен інший науковий підхід щодо прогнозуван
ня кількості туристів, які бажають користуватися по
вним комплексом туристичних послуг, оглядовими по
дорожами та трансфером на кілька років поспіль.
За даними Державної служби статистики за 2015 рік,
регіони України можуть користуватися попитом як
вітчизняних, так і закордонних туристів з різних країн
світу (рис. 6). Умовно їх можна поділити на п'ять основ
них потоків, кожний з який має свій туристичний по
тенціал.
Основу туристичного потенціалу України складають
її громадяни, оскільки в останні роки відбувається пе
реорієнтація її мешканців на відпочинок у м. Києві,
Західній Україні, Одеській та Запорізькій областях
замість курортів Криму, Єгипту, Туреччини.
Суттєво знизилась кількість відпочиваючих грома
дян Росії у 2014—2016 роках, чому спонукало обоюдне
негативне ставлення росіян та українців один до одно
го. Туристичний потенціал туристів з Росії став дуже
малим і складає всього 1619 осіб.
Ще існує певний інтерес до туристичних подорожей
в Україні з боку громадян інших країн колишнього СНД,
але цей потік також суттєво знизився після анексії Кри
му, проте з'являється незначний попит на туристичні
подорожі в Закарпатський та Львівський регіони. У 2015
році в Україні відпочивало усього — 5732 особи з країн
колишнього СНД.
У той же час з'явився більший інтерес до туристич
них подорожей Україною з боку європейських країн,
особливо з Німеччини — 1241 особа, Великої Британії —
867 осіб; Республіки Молдова — 575 осіб; Литви — 394
особи, Польщі — 306 осіб, Туреччини — 242 особи, Із
раїлю — 232 особи, Румунії — 134 особи. Дуже неспод
івано низький попит на туристичні подорожі Україною
громадян Угорщини — всього 42 особи.
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Туристичний
потенціал Росії –
1619 осіб

Туристичний
потенціал країн
Європи –
5057 осіб

Туристичний
потенціал
інших країн
світу – 2751
особа

Туристичний
потенціал
України
(внутрішній та
в’їзний) –
372186 осіб

Туристичний
потенціал інших
країн колишнього
СНД – 5732 особи

Туристичний
потенціал
громадян
України –
357027 осіб

Рис. 6. Модель туристичного потенціалу України за 2015 рік для розрахунку перспективного попиту
на залізничний туризм
Джерело: розробка автора.

П'ятий потік туристів з інших країн світу, які бажа
ють подорожувати залізницями України, лише починає
розвиватися. Але він вже значний і складає 2751 особу.
Основу цього туристичного потенціалу складають Спо
лучені штати Америки — 1190 осіб, Австралія — 101
особа, Іран — 98 осіб, Японія — 95 осіб, Канада — 69
осіб та Китай 52 особи.
При цьому не слід забувати, що всі вказані потоки
були б значно більшими, якби не гібридна війна та анек
сія Криму.
Такі суттєві зміни, які відбуваються на туристично
му ринку України, потребують досконального врахуван
ня усіх показників, що впливають на визначення турис
тичного потенціалу самої України та її основних поста
чальників.
На туристичний потенціал будьякої країни світу
впливає загальна кількість, вікова структура та
мобільність її населення, життєвий та культурний рівень
мешканців, а також їх попит на туристичні подорожі
(рис. 7). Але не всі верстви населення дають перевагу
залізничному транспорту, тому в формулі 1 показані
коефіцієнти, що враховують тільки ту частину населен
ня країни, яка бажає подорожувати та відпочивати з
використанням сучасних туристичних поїздів. На
кількість туристів, що бажають ознайомитися з Украї
ною впливають також фактори, основними з яких є:
військові події та громадський порядок в країні, взаємні
стосунки між країнами з яких туристи, рівень отрима
них туристичних послуг та ін.
В останні роки регіоном підвищеного попиту стають
вузькоколійні залізниці Закарпаття. В цей регіон у роз
виток залізничної та супутньої туристичної інфраструк
тури бажають вкладати кошти українські та зарубіжні
бізнесмени.
Подальші дослідження стосовно визначення перс
пективної кількості вітчизняних туристів та іноземних
громадян (ПКТ і), що будуть користуватися послугами
залізничного туризму в Україні, слід виконувати за фор
мулою (1) з використанням значення таких коефіцієнтів:
К поп — коефіцієнт, що враховує річний попит на ту
ристичні подорожі залізничним транспортом на про
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гнозні роки, можна прийняти на рівні — 0,65, а не 77 %
як це встановлено за анонімним анкетуванням, оскіль
ки ПАТ "УЗ" зараз не має необхідної кількості рухомо
го складу, а приватний рухомий склад власниками ком
паній ще не закуплявся.
Кнзі — коефіцієнт, що враховує наявність залізнич
ної інфраструктури до району розташування туристич
них об'єктів України, визначається за спеціальними роз
рахунками шляхом ділення кількості туристичних
об'єктів, до яких існують залізничні колії, на загальну
кількість туристичних об'єктів в Україні. Цей коефіцієнт
слід постійно змінювати, оскільки він залежить від двох
параметрів:
— загальної кількості туристичних об'єктів в Укра
їні, яка постійно змінюється;
— кількості туристичних об'єктів в Україні, до рай
ону яких підходять залізничні колії на відстань, яку ав
томобільний транспорт проїде не більш ніж за одну го
дину.
За попередніми розрахунками К нзі на прогнозний
2017 рік слід прийняти на рівні — 0,47, а добуток обох
коефіцієнтів буде дорівнювати близько 30,6 %.
Для вказаних коефіцієнтів прогнозна кількість ту
ристів, яка бажає використовувати залізничний туризм
у 2017 році (крім трансферних перевезень) за форму
лою (1) складе:
ПКТ = (357027 + 15150) × 0, 65 × 0, 47 = 113700 осіб.
Далі можна розрахувати кількість сучасних паса
жирських вагонів, які слід закупити для перевезення
протягом року вказаної кількості туристів.
КТВ = 113700 : 30 : 24 = 158,
де КТВ — кількість сучасних пасажирських вагонів,
які необхідні для перевезення розрахунком кількості ту
ристів, од.;
30 — середня розрахункова кількість місць в одно
му пасажирському вагоні, од.;
24 — кількість оборотів пасажирського вагону про
тягом року, од.
Таким чином, для перевезення 113700 туристів заліз
ничним транспортом потрібно протягом року 158 вагонів.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
До речі, запропонований вище науковий підхід щодо
визначення прогнозної кількості туристів не завжди дає
необхідний результат, оскільки вказані вище коефіцієн
ти розраховуються для України в цілому і не придатні
для розрахунку прогнозної кількості туристів, що бажа
ють користуватися залізничним туризмом по вузьких ко
ліях, або на конкретному напрямку руху широкої колії.
Крім вказаного вище методичного підходу, в перс
пективних районах, що не мають існуючої, або розви
нутої туристичної інфраструктури, автор пропонує
інший науковий підхід розрахунку туристичного потен
ціалу. Розрахувати прогнозну кількість відпочиваючих
у районі тяжіння таких залізниць дуже важко, оскільки
остаточно не сформована туристична інфраструктура
вказаного району, а саме кількість: готелів, баз відпо
чинку, туристичних містечок, ресторанів, місцевих па
м'яток, музеїв та ін. Крім того, від місткості туристич
ної інфраструктури залежить кількість працюючих та
місцевих мешканців, які будуть користуватися залізни
цею як засобом проїзду на роботу та трансфером.
Без досконального дослідження вказаного регіону
не можливо спрогнозувати кількість туристів, які будуть
користуватися туристичною інфраструктурою в районі
залізниці, оскільки частина цих туристичних потоків
буде переорієнтовано та задіяна у новому проекті.
У цьому разі перспективну кількість туристів, які
будуть користуватися вузькоколійною лінією та турис
тичною інфраструктурою нового району можна визна
чати за формулою (2).
ПКТ = (ПКВГ+ПКОЕ)×К тур . річ + ПКПР ⋅ К пр . річ + ПКММ(2),
де ПКВГ — прогнозна кількість туристів у районі
тяжіння залізниці, які протягом року будуть користу
ватися місцевими готелями, приватними апартамента
ми та залізничним трансфером, чол.;
ПКОЕ — прогнозна кількість туристів, які протя
гом року будуть користуватися залізничними оглядо
вими екскурсіями, чол.;
ПКПР — прогнозна кількість працюючих робіт
ників, які обслуговують туристичні об'єкти і протягом
року будуть користуватися залізницею, чол.;
ПКММ — прогнозна кількість місцевих мешканців,
які протягом року будуть користуватися залізницею,
визначається залежно від кількості населення, що про
живає в зоні тяжіння, з урахуванням коефіцієнту, який
враховує частку населення регіону, що буде користува
тися цією залізницею, чол.;
К тур. річ — прогнозний коефіцієнт, який враховує ко
ливання кількості туристів протягом року;
К пр. річ — прогнозний коефіцієнт, який враховує ко
ливання кількість працюючих робітників протягом року.
У свою чергу прогнозна кількість туристів ПКОЕ ,
які протягом року будуть користуватися залізничними
оглядовими екскурсіями на перший період 1—2 роки,
можна визначити по кількості оглядових маршрутів, за
якими будуть проводиться екскурсії, кількості спеціаль
них залізничних поїздів на кожному з них (3).
т

i
ПКОЕ = ∑ ПКП iy ⋅ nсер
×ПКМ y ⋅ m y

(3),

y =1

i

де ПКП y — кількість туристичних залізничних
поїздів на y му маршруті за один день, од.;
i
nсер
— середня розрахункова населеність i того ту
ристичного поїзда на y му маршруті за рік, чол.;
ПКМ y — кількість оглядових туристичних марш
рутів у прогнозному році, од.;
my — середня кількість робочих днів i того турис
тичного залізничного поїзда на y му маршруті на про
гнозний рік, день.
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Прогнозна кількість туристів, які протягом року
будуть користуватися місцевими готелями, приватними
апартаментами та залізничним трансфером ПКВГ,
може бути орієнтовано розрахована по кількості місць
у готелях та апартаментах, що знаходиться у турис
тичній інфраструктури, яка розташована в районі тяж
іння до залізниці, з урахуванням середньорічної
кількості відпочиваючих та коефіцієнта, що враховує
кількість бажаючих користуватися залізничним транс
фером.
r

w

z =1

p =1

ПКВГ=(∑ КМГ z + ∑ КМА p ) ⋅ K ср ⋅ К поп

(4),

КМГ z — кількість місць в z тому готелі, що знахо
диться в зоні тяжіння залізниці, од.;
КМА р — кількість місць в ртому апартаменті, що
знаходиться в зоні тяжіння залізниці, од.;
К ср — коефіцієнт, що враховує середньорічну
кількість відпочиваючих готелях та апартаментах, час
тка;
К поп — коефіцієнт, що враховує попит туристів на
користування залізничним трансфером, частка.
Прогнозна кількість працівників готелів, ресторанів,
колиб та ін працівників ПКПР, розраховується залеж
но від загальної кількості туристів та відпочиваючих з
урахуванням коефіцієнту, що визначається їх співвідно
шенням у межах конкретної області.
ВИСНОВКИ
У роботі запропоновано два методичних підходи для
визначення перспективної кількості туристів. Перший
підхід передбачає використання коефіцієнтів, які вра
ховують попит на певний вид туризму у прогнозному
році та наявність залізничної інфраструктури у цьому
напрямі, а другий — при розрахунку туристичного по
тенціалу в перспективних районах, що не мають існую
чої, або розвинутої туристичної інфраструктури перед
бачає використовувати:
— прогнозну кількість туристів у районі тяжіння за
лізниці, які протягом року будуть користуватися місце
вими готелями, приватними апартаментами та залізнич
ним трансфером;
— прогнозну кількість туристів, які протягом року
будуть користуватися залізничними оглядовими екскур
сіями;
— прогнозну кількість працюючих робітників, які
обслуговують туристичні об'єкти і протягом року бу
дуть користуватися залізницею;
— прогнозну кількість місцевих мешканців, які про
тягом року будуть користуватися залізницею.
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HOLISTIC MODEL OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

У статті розглянуто комплексний підхід до управління трудовими ресурсами організації в сучасних реаліQ
ях інноваційного бізнесQсередовища. Доведено, що в умовах розвитку високотехнологічної економіки та швидQ
кого старіння професійних знань і навичок найважливішою конкурентною перевагою організацій стає людсьQ
кий ресурс у вигляді висококваліфікованого, мотивованого персоналу і професійного менеджменту. ОсновQ
ними цілями організації, яка функціонує на умовах інноваційного розвитку є впровадження нововведень у
соціальній сфері спрямованих на: системне вирішення соціальних проблем організації; забезпечення стійкої
діяльності фірми в умовах нестабільності і ризику; поліпшення організаційної культури компанії; підвищення
якості трудової діяльності працівників через вдосконалення управлінського механізму; вдосконалення систеQ
ми корпоративної комунікації в організації та механізму взаємодії з зовнішнім середовищем; зростання рівня
соціальної відповідальності працівників тощо. Запропоновано холістичну модель управління персоналом
організації, яка є системою теоретикоQметодологічних поглядів розуміння і визначення сутності, змісту, цілей,
завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційноQпрактичних підходів
до формування механізму її реалізації в сучасних умовах функціонування підприємства. Доведено, що розQ
робка і впровадження системи холістичного управління на підприємстві є досить складним процесом, однак
логічне структурування етапів і їх коректна деталізація дозволяє врахувати особливості кожного бізнесQпроQ
цесу, що відбувається в межах компанії, розробивши систему ключових показників ефективності.
In the article integrated the approach to the management of human resources in the current realities of innovative
business environment. It is proved that in the development of highQtech economy and the rapid aging of the professional
knowledge and skills essential competitive advantage for organizations is the human resource in the form of highly
qualified, motivated staff and professional management. The main objectives of the organization that operates under
the terms of the innovation is innovation in the social sector aimed at: a systemic solution of social problems; ensuring
sustainable activities of the company in terms of volatility and risk; improving organizational culture; improving the
quality of employment of workers by improving management mechanism; improvement of corporate communication
in the organization and mechanism of interaction with the environment; increase of social responsibility workers. A
holistic model HR organization that is a system of theoretical and methodological views understanding and definition
of the nature, content, goals, objectives, criteria, principles and methods of personnel management and organizational
practices to the formation mechanism of its realization in modern conditions of the enterprise . It is proved that the
development and implementation of holistic management of the enterprise is a difficult process, but logical structuring
phases and their correct specification to take account of the characteristics of each business process that takes place
within the company, developed a system of key performance indicators.

Ключові слова: холістичне управління, холістичний розвиток, управління персоналом, інновації, стра!
тегічне мислення, лідерство.
Key words: holistic management, holistic development, human resources, innovation, strategic thinking, leadership.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прискорені темпи глобалізації та трансформація
вітчизняних економічних відносин принципово змінили
підходи до організації та веденення підприємницької
діяльності. Донедавна цільовим завданням підприємств
було вирішення проблем акумулювання, розподілу та
раціонального використання виробничих та трудових
ресурсів, налагодження бізнеспроцесів та комунікацій
з зовнішнім середовищем. Нині ж сучасний бізнес пере
буває на етапі переходу на інноваційну модель розвит
ку в якій за основу береться твердження, що організа
ція — це живий організм, який необхідно розглядати
цілісно та управляти комплексно. Тому в сучасному
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бізнессередовищі набувають актуальності та популяр
ності холістичні підходи до управління, які передбача
ють використання інтуїтивних методів управління,
цілісного погляду на стан підприємства та формування
на цій основі стратегій розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні основи холістичного управління
були закладені у працях багатьох філософів та нау
ковців. Загалом під холізмом розуміють "філософію
цілісності", розроблену південноафриканським філосо
фом Я. Сматсом [8], який в 1926 році ввів термін "холізм"
в книзі "Холізм і еволюція". Першим західним пропові
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дником цілісного мислення є Йоганн Вольфганг Гете
(поет і вчений), який розробив власний науковий метод
Anschauung, який є однією з методик цілісного мислен
ня. Ще однією помітною віхою в історії холістичної па
радигми є роботи Макса Вертгеймера — видатного
німецького психолога, одного із засновників гештальт
психології. Жан Гебсер [10] також є одним із заснов
ників холістичного підходу. Він виділяє п'ять стадій у
розвитку людської свідомості: архаїчну, магічну,
міфічну, раціональну і інтегральну (або холістичну). На
його думку, в сучасній людині присутні всі структури, і
їх слід "активізувати" для досягнення цілісності. Ваго
мий внесок у розвиток холістичного підходу здійснив
Кеннет Ерл Уілбер [9] — американський філософ і пись
менник, який розробив теоретикопрактичні положен
ня і принципи інтегрального підходу до управління. Се
ред вітчизняних науковців, які досліджували сучасні
підходи та концепції управління персоналом слід виді
лити праці Брича В.Я. [1], Соловйової І.А. [2], Кузнєцо
вої Т.В. [3], Сівальнєвої Н.Н. [4], Лозинського І.Є. [5],
Пошелюжної Л.Б. [6], Меньшикової М.О. [7] та інших.
На сучасному етапі еволюції підходів до управління
людськими ресурсами виникає необхідність у форму
ванні гнучкого управлінського стилю, який би об'єднав
інноваційні ідеї, таланти та професіоналізм працівників
з метою реалізації єдиного стратегічного бачення роз
витку компанії.
МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є розробка холістичної моделі управ
ління персоналом та механізму її адаптації до сучасних
реалій підприємництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах розвитку високотехнологічної
економіки та швидкого старіння професійних знань і
навичок найважливішою конкурентною перевагою
організацій стає людський ресурс у вигляді висококва
ліфікованого, мотивованого персоналу і професійного
менеджменту. Людські ресурси створюють неповторний
клімат в організації (підприємницький, інноваційний, ко
мандний), що сприяє безперервному вдосконаленню
бізнеспроцесів і продуктів, що, в свою чергу, визначає
стійкість і довгостроковість конкурентних переваг
організації. За оцінками експертів, частка нематеріаль
них активів у структурі вартості бізнесу промислових
компаній — міжнародних лідерів бізнесу — вже пере
вищує 50% [5].
Сучасні погляди на управління персоналом органі
зації базуються на концептуальних засадах теорії
людських відносин і теорії систем, беручи до уваги як
принципи і методи адміністративного управління, так і
теорії розвитку особистості і людських відносин. Для
продуктивної організації управління персоналом на
підприємстві необхідно керуватися сучасними концеп
ціями управління, які сприяють формуванню дієвої кад
рової політики, реалізація якої забезпечує очікувану
ефективність функціонування соціальноекономічної
системи.
Функціонування підприємств в умовах інноваційно
орієнтованої економіки формує необхідність впровад
ження сучасних підходів до менеджменту людських ре
сурсів. Концепція холістичного управління персоналом
являє собою систему теоретикометодологічних по
глядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей,
завдань, критеріїв, принципів і методів управління пер
соналом, а також організаційнопрактичних підходів до
формування механізму її реалізації в сучасних умовах
функціонування підприємства. Концепція холістично
го управління базується на таких положеннях:
1. Підприємство — це живий організм, відносно
відокремлений (має власну концепцію, досвід, історію,
ресурси), але інтегрований в зовнішнє середовище.
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2. Основне завдання менеджменту — бачення май
бутнього на основі сформованих взаємозв'язків явищ і
процесів.
3. Найважливіший чинник успіху і конкурентоспро
можності — інтеграція і синергія.
4. Найважливіше джерело додаткової вартості —
люди, що інтегрують нові знання, на основі розуміння
взаємозв'язку явищ і процесів в економіці.
5. Система управління побудована на взаємодії і
взаєморозуміння людей, багатосторонніх і синергетич
них комунікаціях.
Холістичне управління персоналом слід розглядати
як загальний підхід до управління людськими ресурсами
відповідно до стратегічних векторів діяльності компанії.
Цей вид управління пов'язаний з довгостроковим кадро
вим плануванням і є частиною процесу стратегічного уп
равління компанією. Рішення, що виникають у результаті
цієї діяльності, формують модель поведінки компанії в
сфері управління людськими ресурсами та визначають
напрямки, в яких будуть розроблятися необхідні конк
ретні стратегії управління людськими ресурсами. Кон
цепція холістичного управління персоналом передбачає,
що напрями і цілі стратегій управління персоналом бу
дуть визначатися в процесі розробки загальної стратегії,
що не виключає ітеративного процесу.
Загалом, теорія холістичного управління у своєму
змістовому наповненні використовує багато управлінсь
ких концепцій, зокрема:
— концепція управління за цілями Management by
Objectives (MBO) Пітера Друкера (1954);
— система (таблиця) показників французького вче
ного Ж.Л. Мало (Тableau de bord) (1932);
— універсальна система показників діяльності Рам
персада Хьюберта — Total Performance Scorecard (2003
рік);
— організаційна система збалансованих показників
(OBSC — Orgnizational Balanced Scorecard);
— загальний менеджмент на основі якості (Total
Quality Management, TQM) (70і рр. ХХ ст.);
— управління результативністю (Performance
Management) і управління компетенціями (Competence
Management) (90і рр. ХХ ст.);
— система управління на основі показника EVA
(Економічна додана варність), автором якої є Стюарт
Штерн (початок 1990х рр.);
— піраміда діяльності компанії К. МакНайра, Р. Лін
ча і К. Кроса (1990 р.);
— модель стратегічних карт Л. Мейселя (1992 р.);
— система Efective Progress and Performance Measu
rement — оцінка ефективності діяльності і зростання)
К. Робертса і П. Адамса (1993 р.);
— система збалансованих показників Нортона і Кап
лана (1992 р.) тощо.
Слід зазначити, що з розвитком технологій управ
ління вище перелічені концепції допрацьовувалися і
удосконалювалися вченими і фахівцями і нині перетво
рилися в сучасну систему холістичного управління, яка
увібрала в себе найефективніші ідеї апробовані в сучас
ному бізнессередовищі.
З огляду на це, цілісний погляд на підприємство як
об'єкт управління є необхідною умовою формування
синергії на усіх рівнях організаційної структури та аку
мулювання інноваційних ідей конкурентоспроможного
розвитку компанії. В сучасному бізнесі, ідея холістич
ного управління є притаманною підприємствам, чиї зу
силля та акценти спрямовані на розвиток талантів та
творчого потенціалу працівників, оскільки є стратегіч
не бачення того, що лише втілення інновацій гарантува
тиме провідне місце бізнесу на ринку та динамічний роз
виток. Сама парадигма холістичного управління персо
налом передбачає реалізацію комплексних інноваційних
рішень у соціальній сфері організації спрямованих на:
— створення і розвиток дієвих методів управління
та лідерства;
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Внутрішнє середовище
Рис. 1. Модель холістичного управління персоналом підприємства
Авторська розробка.

— вдосконалення робочої атмосфери, систем сти
мулювання та інформування;
— участь працівників і партнерів в управлінні ком
панією;
— впровадження передових технологій підвищення
кваліфікації та адаптації персоналу;
— підвищення якості соціальних умов праці;
— вдосконалення мотиваційних інструментів;
— створення ситуаційних чинників, які позитивно
впливають на розвиток креативного потенціалу праців
ників компанії;
— формування динамічної взаємодії організації з
зовнішнім середовищем;
— розвиток процесів і механізмів збалансованого
управління соціальними інноваціями в компанії.
Для багатьох компаній актуальним є питання утри
мання цінних співробітників, залучення кваліфікованих
кадрів ззовні і кардинальне поліпшення результатив
ності персоналу. Технології холістичного управління
персоналом підприємства на сьогодні є не модною тен
денцією, а прикладними інструментами менеджменту,
що дозволяють підвищити вартість бізнесу та ефек
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тивність діяльності шляхом формування та узгоджен
ня стратегічних цілей компанії і кожного працівника,
моделювання синергетичної взаємодії в організаційній
структурі підприємства та інтеграція з зовнішнім сере
довищем. Оскільки будьяке підприємство розглядаєть
ся як холістична система, сфокусована на досягнення
єдиної мети, виконання поставлених завдань безпосе
редньо залежить від злагодженості та ефективності ро
боти всього персоналу як єдиного механізму. Модель
холістичного управління є однією з ефективних методів
управління результатами бізнесу, бо за допомогою неї
витрачання бюджетів і виконання щоденних завдань
інтегруються в загальну систему контролінгу, що доз
воляє відстежувати досягнення стратегічних цілей ком
панії.
Розробка і впровадження системи холістичного
управління на підприємстві є досить складним проце
сом, однак логічне структурування етапів і їх коректна
деталізація дозволяє врахувати особливості кожного
бізнеспроцесу, що відбувається в межах компанії, роз
робивши систему ключових показників ефективності
(рис. 1). Основними етапами розробки та впроваджен
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ня системи холістичного управління на підприємстві є:
— вивчення організаційної структури компанії,
аналіз функціональних повноважень підрозділів і пер
соналу, дослідження відповідальності і компетенцій всіх
співробітників;
— визначення ключових стратегічних показників, а
також ключових показників результативності компанії;
— моделювання (декомпозиція) стратегічних цілей
компанії та цілей структурних підрозділів. Розробка
індивідуальних показників ефективності для співробіт
ників підрозділів компанії;
— розробка планових показників ефективності для
компанії в цілому, структурних підрозділів і окремих
співробітників;
— розробка системи матеріальної і нематеріальної
мотивації в залежності від відсотка виконання плано
вих показників;
— створення внутрішніх документів (положень), що
регулюють функціонування системи холістичного
управління на підприємстві;
— автоматизація системи і її інтеграція з внутріш
ньокорпоративними програмними продуктами.
Холістичне управління персоналом — це поняття
комплексне, яке охоплює широкий спектр питань, від
розробки концепції кадрового менеджменту і мотивації
працівників до організаційнопрактичних підходів до
формування механізму її реалізації в конкретній орга
нізації. Холістична концепції управління персоналом
грунтуються на визнанні зростаючої ролі особистості
працівника, на знанні його мотиваційних установок,
вміння їх формувати і направляти відповідно до завдань,
що стоять перед організацією. Головною метою систе
ми управління персоналом є створення результативних
мотивацій, забезпечення компанії висококласними кад
рами, їх продуктивне використання, професійний і со
ціальний розвиток. Особливістю холістичного підходу
управління персоналом є інтеграція (технічної, техно
логічної, інформаційної, методологічної та економіч
ної) окремих підсистем в єдину систему, що забезпечує
наскрізне управління всіма видами потоків: трудовими,
матеріальними, фінансовими, інформаційними, сервіс
ними, маркетинговозбутовими. На нашу думку, засто
сування холістичного підходу до управління трудови
ми ресурсами організації слід розглядати через призму
загального логістичного правила "7R": потрібні кадри
(right personnel) в необхідній кількості (right quantity) і
кваліфікації (right qualification), які необхідні структур
ним підрозділам організації (right structural divisions of
the organisation) у потрібний час (right time) і місце (right
plaсe) з зазначеним рівнем витрат (right cost). У новітніх
умовах підприємництва виникає потреба у пошуку не
традиційних соціальних технологій управління трудо
вими ресурсами, які вимагають від працівника вміння
поєднувати вроджені та набуті якості, успішно адапту
вати їх у бізнеспроцеси. Інноваційна структура холі
стичного управління вимагає від працівника особливої
гнучкості мислення, ефективної системи сприйняття,
внутрішньої потреби в творчості, своєрідної форми са
мореалізації та інтеграції в соціальну систему.
ВИСНОВКИ
Отже в сучасному бізнессередовищі основними
цілями організації яка функціонує на умовах іннова
ційного розвитку є впровадження нововведень у соці
альній сфері спрямованих на: системне вирішення со
ціальних проблем організації; забезпечення стійкої
діяльності фірми в умовах нестабільності і ризику;
поліпшення організаційної культури компанії; підви
щення якості трудової діяльності працівників через
вдосконалення управлінського механізму; вдоскона
лення системи корпоративної комунікації в організації
та механізму взаємодії з зовнішнім середовищем; зро
стання рівня соціальної відповідальності працівників
тощо.
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Розглянуто фази відтворення трудоресурсного потенціалу. Досліджено динаміку чисельності наявQ
ного населення у сільській місцевості та природного руху сільського населення в Україні. Визначено приQ
чини депопуляційних процесів у сільській місцевості. Наведено динаміку середньорічної кількості праQ
цівників аграрних підприємств в Україні, вказано причини скорочення чисельності працівників аграрних
підприємств в останні десятиріччя. Розглянуто специфічні особливості праці в аграрних підприємствах.
Досліджено показники продуктивності праці в аграрних підприємствах. Проаналізовано показники сеQ
редньомісячної заробітної плати працівників за видами економічної діяльності в Україні. Досліджено
рівень забезпеченості сільських населених пунктів України об'єктами соціальної сфери. Обгрунтовано
комплекс заходів щодо поліпшення умов праці у сільському господарстві. Виокремлено складові конQ
цептуальних засад для забезпечення ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного сектору екоQ
номіки.
Considered phase of labor resource reproduction. The dynamics of the number of present population in rural
areas and the natural movement of the rural population in Ukraine. The reasons depopulation processes in rural
areas. An annual average number of employees of agricultural enterprises in Ukraine, the reason for reducing
the number of employees of agricultural enterprises in the last decade. Consider specific features of labor in
agricultural enterprises. Studied productivity of labor in agricultural enterprises. Performance analysis of average
wages of employees by economic activities in Ukraine. The level of security villages Ukraine social facilities.
Grounded set of measures to improve working conditions in agriculture. There are components of the conceptual
foundations for the efficiency of reproduction of labor agricultural sector.

Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, відтворення, аграрні підприємства, сільське насе!
лення.
Key words: labor, employment potential, reproduction, farms, rural population.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов однією з найбільш актуальних со
ціальноекономічних проблем в аграрній сфері еконо
міки є відтворення трудових ресурсів. Демографічна си
туація в країні характеризується як кризова. Вона
відзначається низьким рівнем народжуваності, високим
показником смертності та подальшим старінням насе
лення, процесу навіть простого відтворення, якого вже
не відбувається тривалий час. Вказані процеси, в свою
чергу, негативно впливають на формування та відтво
рення трудових ресурсів. Особливо гострою ця пробле
ма є для аграрних підприємств.

О.А. Бугуцький, Й.С. Пасхавер, П.Т. Саблук, В.М. Тре
гобчук, Л.О. Шепотько, К.І. Якуба та іншим. Однак по
при пильну увагу з боку науковців, проблеми відтворен
ня трудових ресурсів в аграрних підприємствах залиша
ються актуальними і вимагають подальших досліджень.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити актуальні аспекти відтво
рення трудових ресурсів в аграрних підприємствах, ви
явити сучасні тенденції та визначити основні напрями
вирішення проблем у цій сфері.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відтворювальні процеси в аграрних підприємствах
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
нерозривно пов'язані з відтворенням трудових ресурсів.
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідження питань відтворення З позицій економічної теорії, відтворення трудоресур
трудових ресурсів належить таким відомим вченим, як сного потенціалу варто трактувати як процес відтворен
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ня специфічного реального продукту суспільства у ви
гляді процесу взаємодії окремих фаз: виробництва, роз
поділу, споживання.
У першій фазі здійснюється процес формування тру
доресурсного потенціалу у результаті зміни послідов
них поколінь працездатного населення та станів жит
тєвого циклу людини, на яких відбувається її система
тичне відновлення. Ця фаза впливає на процес демо
графічного і соціальнопсихологічного відтворення тру
доресурсного потенціалу і є необхідною передумовою
для здійснення наступного циклу його відтворення.
У фазі розподілу відбувається процес адаптації тру
доресурсного потенціалу до різних видів діяльності і
конкретного робочого місця, що і формує її як переду
мову для здійснення фази споживання.
Фаза споживання відбиває процес використання
трудоресурсного потенціалу у предметній трудовій
діяльності [3].
Матеріальною основою трудоресурсного потенціа
лу є демографічне відтворення, яке забезпечує безпе
рервне оновлення поколінь людей як фізичних носіїв
соціальних якостей і відносин.
З позицій економічної теорії розрізняють три режи
ми відтворення населення: розширене, просте, звужене
(депопуляція). Звужене характерне для країн, у яких
показники смертності перевищують показники народ
жуваності, у результаті чого спостерігається абсолют
не зменшення кількості населення.
Демографічною основою формування трудового
потенціалу аграрних підприємств є відтворення населен
ня у сільській місцевості (табл. 1).
Дані таблиці 1 свідчать як про абсолютне, так і про
відносне скорочення сільського населення у країні.
Так, за період 1991—2016 рр. кількість сільського на
селення скоротилася на 3683,6 тис. осіб або на 21,8 %.
Простежується також тенденція скорочення питомої
ваги сільського населення у загальній кількості насе
лення.
Падіння рівня життя, соціальна напруженість, еко
номічна депресія, слабкий економічний фундамент со
ціального розвитку у сільській місцевості призвели до
депопуляційних процесів [3]. Дані про природний рух
сільського населення в Україні наведені у таблиці 2.
Дані таблиці 2 вказують на те, що за досліджуваний
період у сільській місцевості спостерігається чітка не
гативна тенденція природного скорочення населення,
що пов'язано з переважанням кількості померлих осіб
над кількістю народжених. Природне скорочення насе
лення було найвищим у 2005 р. і становило 168571 осіб

Таблиця 1. Динаміка чисельності наявного населення
у сільській місцевості України, 1991—2016 рр.
(станом на 1 січня)

Роки
1991
1996
2001
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Кількість
сільського
населення,
тис. осіб
16859,2
16529,2
15971,5
15051,8
14336,9
14252,8
14174,4
14089,6
13256,2
13175,6

До загальної
кількості
населення, %
32,5
32,5
32,6
32,1
31,3
31,2
31,1
31,0
30,9
30,8

Джерело: за даними державної служби статистики України.

або 290 % до рівня природного скорочення населення у
1990 р. У розрахунку на 1000 осіб наявного населення
показник природного скорочення у 2005 р. був ще
більшим (у 3,26 рази) у порівнянні з 1990 р. Починаючи
з 2010 р. спостерігалася чітка тенденція збільшення
кількості народжених, але вона призупинилася у 2013 р.
З 2000 р. спостерігається тенденція зменшення кількості
померлих осіб, але на тлі загального скорочення чисель
ності населення, цей показник у розрахунку на 1000 осіб
наявного населення протягом 2011—2013 рр. досліджен
ня був стабільним і складав 17,7, а у 2014 р. дещо
збільшився (до 18,1).
У сільській місцевості спостерігається також по
гіршення вікової структури трудового потенціалу. Аб
солютна чисельність населення працездатного віку
зменшилася, скоротилася чисельність населення молод
шого працездатного віку.
Відтворення трудових ресурсів аграрного сектору
відбувається з урахуванням існуючого поділу праці, ос
новних тенденцій його зміни та розвитку. У таблиці 3
наводиться інформація про середньорічну кількість пра
цівників аграрних підприємств в Україні.
За даними таблиці 3 можна простежити тенденцію
зменшення кількості працівників аграрних підприємств.
Так, у 2013 р. чисельність працівників, зайнятих у сіль
ськогосподарському виробництві, скоротилася порівня
но з 2008 р. на 38232 особи. Питома вага працівників аг
рарних підприємств у загальній кількості працівників
усіх галузей економіки за досліджуваний період дещо
зросла і становила у 2013 р. 4,7 %.

Таблиця 2. Динаміка природного руху сільського населення в Україні, 1990—2014 рр.
Кількість, осіб
Роки
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2014 % до:
2013
2012
2011
2010
2005
2000
1995
1990

214333
184453
147112
141829
171102
173661
179106
173373
161692

272488
316153
301013
310400
267105
253563
251352
249815
240557

природний
приріст
(скорочення)
-58155
-131700
-153901
-168571
-96003
-79902
-72246
-76442
-78865

93,3
90,3
93,1
94,5
114,0
110,0
87,7
75,4

96,3
95,7
94,9
90,1
77,5
80,0
76,1
88,3

103,2
109,2
98,7
82,1
46,8
51,2
60,0
135,6

народжених

померлих

На 1000 осіб наявного населення
природний
народжених
померлих
приріст
(скорочення)
12,7
16,1
-3,4
11,1
19,1
-8,0
9,2
18,8
-9,6
9,4
20,5
-11,1
11,9
18,6
-6,7
12,1
17,7
-5,6
12,6
17,7
-5,1
12,3
17,7
-5,4
12,2
18,1
-5,9
99,2
96,8
100,8
102,5
129,8
132,6
109,9
96,1

102,3
102,3
102,3
97,3
88,3
96,3
94,8
112,4

109,3
115,7
105,4
88,1
53,1
61,5
73,8
173,5

Джерело: за даними державної служби статистики України.
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Таблиця 3. Динаміка середньорічної кількості працівників аграрних підприємств в Україні, 2008—2013 рр.

Роки
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 у % до:
2012
2011
2010
2009
2008

Середньооблікова чисельність
працівників, задіяних у
сільськогосподарському
виробництві, осіб
590424
535147
590198
582106
558566
552192

4,2
4,1
4,7
4,8
4,6
4,7

98,9
94,9
93,6
103,2
93,5

х
х
х
х
х

До працівників
усіх галузей
економіки, %

Джерело: за даними державної служби статистики України.

Однією з головних причин того, що в останні деся
тиріччя чисельність працівників аграрних підприємств
суттєво скоротилася, є несприятлива кон'юнктура рин
ку сільськогосподарської продукції, особливо тварин
ницької. Через збитковість виробництва цього виду про
дукції аграрні підприємства скоротили обсяги її вироб
ництва. Основна ж частина трудових ресурсів аграрних
підприємств донедавна була задіяна саме у тварин
ництві.
Праця в аграрних підприємствах має низку
специфічних особливостей, а саме: сезонність, яка
обумовлена незбіганням робочого періоду з періо
дом виробництва. У процесі сільськогосподарсько
го виробництва праця поєднує його основні елемен
ти: землю, рослини і тварини. Вона має враховувати
природні закони їх росту і розвитку та пристосову
ватися до них. В аграрних підприємствах, внаслідок
поєднання економічного і природного процесів
відтворення, час затрат праці не завжди збігається з
часом одержання продукції. Праця працівників аг
рарних підприємств, особливо у рослинництві, про
сторово розпорошена на значній земельній тери
торії, що потребує додаткових трудових і мате
ріальних витрат.
Крім того, особливістю праці в аграрних підприєм
ствах є необхідність її використання не лише у суспіль
ному виробництві, а й у господарствах населення.
Сільськогосподарська праця складна і не гарантує
кінцевих результатів, оскільки вони значною мірою за
лежать від природнокліматичних умов.
Через територіальну розпорошеність праця в аграр
них підприємствах має вищу енергоозброєність порівня
но з іншими галузями національної економіки. Існує
значна частка низькопродуктивної живої праці. Дані
про продуктивність праці в аграрних підприємствах
України наведено у таблиці 4.
Інформація табл. 4 свідчить про те, що у 2015 р. по
рівняно з 1990 р. в аграрних підприємствах зросла про
дуктивність праці як за окремими галузями, так і по
сільськогосподарському виробництві у цілому. Однак
розглянуті показники зросли, головним чином, за ра
хунок зменшення чисельності працівників, особливо у
галузі тваринництва.

Одним з найважливіших чинників мотивації ефек
тивного використання трудових ресурсів в аграрних
підприємствах є оплата праці (табл. 5).
Аналізуючи дані таблиці 5, варто зазначити, що по
казники відношення рівня заробітної плати у сільсько
му господарстві до рівня у промисловості та до загаль
ного рівня по економіці у 2015 р. порівняно з 2010 р.
зросли. Однак заробітна плата у сільському госпо
дарстві залишається низькою. Так, у 2015 р. заробітна
плата у сільському господарстві була нижчою за заро
бітну плату у промисловості та заробітну плату по еко
номіці загалом на 1649 грн. (34,4 %) та на 1055 грн. (25,2
%) відповідно.
Оплата праці перестала виконувати свої основні
функції: стимулюючу і відтворювальну. В зв'язку з цим
частина працівників аграрних підприємств, які, беручи
участь у суспільному сільськогосподарському вироб
ництві, не можуть вирішити власні соціальні проблеми,
створити необхідні умови життя для себе і своєї роди
ни залишають суспільний сектор, розвивають власне
господарство чи мігрують із сільської місцевості.
Однією з причин звуженого відтворення чисельності
зайнятих у сільськогосподарському виробництві є не
задовільний стан розвитку соціальної сфери сільських
поселень та негативні тенденції його зміни. Досвід низ
ки країн світу та наукові дослідження свідчать про те,
що соціальний розвиток потребує постійного залучен
ня інвестицій у соціальну сферу. Однак в Україні про
тягом останніх десятиліть спостерігається скорочення
обсягу інвестицій у соціальну сферу сільських поселень.
Результатом недостатнього фінансування соціаль
них заходів у сільській місцевості є низька забезпе
ченість сільських поселень об'єктами соціальної сфери,
(табл. 6).
Як видно з табл. 6, більше половини населених
пунктів України не мають шкіл, дошкільних закладів
освіти, медичних закладів. У більш ніж 40 % населених
пунктів відсутні водопроводи, газопроводи, заклади
культури клубного типу. Чверть населених пунктів не
мають доріг з твердим покриттям. Такий стан соціаль
ного забезпечення сільських поселень не створює пе
редумов навіть для простого відтворення трудових ре
сурсів аграрних підприємств.

Таблиця 4. Динаміка продуктивності праці
в аграрних підприємствах України, 1990—2015 рр.
(на 1 задіяного у сільськогосподарському виробництві у постійних цінах 2010 р., тис. грн.)
Показники
Сільськогосподарське
виробництво: усього
у тому числі:
рослинництво
тваринництво

1990

1995

2000

2005

Роки
2010

2013

2014

2015

2015 р. у %
до 1990 р.

50,4

30,2

27,1

72,6

132,7

201,2

227,8

223,3

443,1

59,6
41,2

45,8
17,6

…
…

86,2
48,0

133,6
130,5

202,2
198,2

228,9
224,1

218,8
238,0

367,1
577,7

Джерело: за даними державної служби статистики України.
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Таблиця 5. Показники середньомісячної
заробітної плати працівників за видами економічної діяльності в Україні,
2010—2015 рр. (грн.)
Показники
Сільське господарство
Промисловість
Усього по галузях
економіки
Відношення рівня
заробітної плати у
сільському господарстві
до рівня: у
промисловості, %
загалом по економіці, %

Роки
2010
1430
2570

2011
1791
3107

2012
2026
3478

2013
2270
3763

2014
2476
3988

2015
3140
4789

2239

2633

3026

3265

3480

4195

55,6

57,6

58,2

60,3

62,1

65,6

63,9

68,0

67,0

69,5

71,1

74,8

Джерело: за даними державної служби статистики України.

Для аграрних підприємств важливе значен
Таблиця 6. Рівень забезпеченості
ня мають умови праці. Заходи щодо поліпшен сільських населених пунктів України об'єктами соціальної сфери
ня умов праці у сільському господарстві мають
(станом на 1 січня 2014 р.)
поєднувати: забезпечення аграрних підпри
Кількість населених
у % до загальної
ємств технікою, мінеральними добривами, засо
Показники
пунктів, в яких є об’єкти
кількості населених
бами захисту рослин і тварин; забезпечення на
соціальної сфери
пунктів
селення сільських поселень мінітехнікою за до
Усього населених
27016
х
ступними цінами для роботи у власному госпо
пунктів
дарстві; забезпечення належного рівня оплати
Школи
11857
43,9
праці, створення необхідної соціальної інфра
Дошкільні заклади
8874
32,8
структури з метою підвищення продуктивності
освіти
праці та створення належних умов трудової
Клуби, будинки
15107
55,9
діяльності.
культури
Лікарні
216
0,8
Ми поділяємо думки дослідників сто
Амбулаторії
3783
14,0
совно того, що для забезпечення ефектив
Фельдшерськоності відтворення трудових ресурсів аграр
акушерські пункти
13397
49,6
ного сектору економіки необхідно розро
Станції (пункти)
бити та реалізувати основні концептуальні
швидкої допомоги
257
0,9
засади, які мають поєднувати наступні по
Торговельні заклади
18897
69,9
зиції [1]:
Водопроводи
16091
59,6
— паритет у правах усіх сторін соціально
Газопроводи
14760
54,6
економічних відносин щодо розподілу прибут
Дороги з твердим
ку аграрних підприємств;
покриттям
20355
75,3
— забезпечення провідних фахівців правом
Джерело: за даними державної служби статистики України.
власності на частину акцій аграрного підприєм
ства;
Література:
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1. Клокар О.О. Підвищення ефективності відтворен
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У статті досліджено основні теоретичні аспекти формування організаційноQекономічних засад розQ
витку матеріальноQтехнічної бази аграрних підприємств. Автор проводить дослідження сутності осQ
новних положень розвитку матеріальноQтехнічної бази аграрних підприємств.
Розкрито та обгрунтовано важливість формування інноваційноQінвестиційного підходу до визнаQ
чення зростання й розвитку матеріальноQтехнічної бази підприємств у теоретичному та методичноQ
му значенні.
The basic theoretical aspects of forming of organizationallyQeconomic principles of development of
material and technical base of agrarian enterprises are investigational in the article. An author conducts
research of essence of substantive provisions of development of material and technical base of agrarian
enterprises.
Importance of forming of the innovativeQinvestment going is exposed and reasonable near determination
of increase and development of material and technical base of enterprises in a theoretical and methodical
value.

Ключові слова: економічний розвиток, інвестиції, матеріально!технічна база, основні засоби, мате!
ріальні ресурси.
Key words: economic development, investments, material and technical base, fixed assets, material resour!
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні показники економічного зростання та роз
витку матеріальнотехнічної бази традиційно належать
до найбільш актуальних питань економічної теорії. У
політичній економії ця проблематика розглядалася в
межах теорії розширеного відтворення матеріально
технічної бази. Однак існує певний дефіцит теоретич
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них досліджень з цієї тематики. Зокрема немає чіткості
у трактуванні вихідних понять. Багато важливих питань
залишається недостатньо дослідженими. До них нале
жить проблема якості економічного зростання матері
альнотехнічної бази, оскільки вона до цього моменту
не стала предметом спеціального теоретичного аналізу
в економічній теорії.
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Матеріальнотехнічна база є найважливішою скла
довою частиною продуктивних сил і має багатогранне
значення у розвитку аграрного виробництва. Створен
ня всебічно розвинутого високопродуктивного
сільського господарства вимагає відповідного рівня
розвитку матеріаль нотехні чної бази аграрних
підприємств.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню проблем формування організаційноеко
номічних засад розвитку матеріальнотехнічної бази
аграрних підприємств на основі інноваційноінвести
ційного розвитку присвячені праці вітчизняних і зару
біжних вчених та фахівців: А.С. Малиновський [1],
П.І. Гайдуцький [2], В.В. Бочаров [3], К. Макконнелл [4],
С. Брю [4], К. Еклунд [5], І.М. Бойчук [6], В.Л. Отецький
[7], Ш. фон КрамонТаубадель [8], Р. Солоу [9], А. Галь
чинський [10] та ін.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження різноманітних поглядів
щодо формування організаційноекономічних засад
розвитку матеріальнотехнічної бази аграрних під
приємств країни.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Якісний аналіз економічного зростання матеріаль
нотехнічної бази вимагає врахування ряду обставин,
що сприяють збільшенню валового внутрішнього про
дукту. Зокрема зростання потенційного випуску може
відбуватися за рахунок екстенсивних та інтенсивних
факторів. Змістом економічного зростання може бути
формування типу економіки з переважанням різної
галузевої структури, від якої залежить місце країни
у світовому поділі праці та її історична перспектива.
Якісний аналіз економічного зростання та розвитку
матеріальнотехнічної бази в цей час є одним з основ
них теоретичних завдань, від успішного вирішення
якого буде залежати інноваційноінвестиційна пол
ітика держави й майбутнє країни.
Економічне зростання та розвиток базується на
відновленні виробництва, тобто використанні якісно
інших елементів матеріальнотехнічної бази: більш
досконалих машин і механізмів, краще підготовлених
працівників, більш якісної сировини й видів енергії,
сучасних технологій і організації виробництва тощо.
Усе це, як правило, вимагає додаткових вкладень
коштів, речовинних, правових й інтелектуальних
цінностей у виробництво або підприємницьку та не
підприємницьку діяльність. Тому основну увагу при
діляємо інноваційноінвестиційній діяльності аграр
них підприємств в умовах економічного зростання та
розвитку матеріальнотехнічної бази.
Матеріальнотехнічна база будьякого рівня — це
складна гетерогенна система. Оскільки вона є відкри
тою, то має не тільки вихід у вигляді виробленої про
дукції, робіт і послуг, відходів виробництва, але і вхід.
Інвестиції, на наш погляд, є найважливішим вхідним
каналом виробничої системи. Основне призначення
інвестицій — це переведення матеріальнотехнічної
бази на більш високий якісний рівень функціонуван
ня. Інвестиції також покликані підтримувати не
змінний рівень функціонування матеріальнотехніч
ної бази. Але в більшості випадків цільова функція
інвестицій — це поліпшення характеристик вихідних
параметрів матеріальнотехнічної бази. Ці позитивні
зміни досягаються за рахунок додаткових вкладень,
що ведуть до збільшення обсягу виробництва про
дукції, поліпшення якості виробів, надання їм нових
споживчих властивостей тощо. Усе це повинно спри
яти підвищенню економічної ефективності виробниц
тва у вигляді зниження питомих витрат, підвищення
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цін на продукцію, збільшення рівня рентабельності та
маси прибутку [1]. Інвестиції є найважливішим чин
ником і джерелом інновацій та економічного зростан
ня матеріальнотехнічної бази.
Теорія економічного зростання та розвитку мате
ріальнотехнічної бази почала формуватися ще в
1920х рр. у Радянському Союзі, при цьому перші те
оретичні розробки були пов'язані з дискусіями про
перспективне планування. Водночас питання еконо
мічного зростання розглядалося як одна з найважли
віших соціальноекономічних проблем, покликаних
визначити умови перетворення країни в індустріаль
ну державу із сучасною матеріальнотехнічною ба
зою. Праці вчених того періоду містять досить док
ладний аналіз факторів зростання економіки в умо
вах перехідного періоду й після його завершення. При
цьому особлива увага приділялася факторам зростан
ня, пов'язаним з капіталом і працею: нагромадженню
і способам підвищення ефективності використання
виробничих засобів, підвищенню продуктивності
праці.
Створена наприкінці 20х років минулого століття
Г. Фельдманом економікоматематична модель перед
бачила багато положень теорії економічного зростан
ня, розробленої пізніше за кордоном. Однак його ідеї
в той період часу виявилися незатребуваними.
Власне, термін "економічне зростання" у вітчиз
няній літературі починають широко використовува
ти з 1960х рр., однак зміст цього поняття різні дос
лідники трактували порізному. Наприклад, деякі
ототожнювали економічне зростання з розширенням
виробництва, його збільшенням. Інші автори нама
галися змістовно розмежувати поняття "економічне
зростання" й "економічне відтворення", показуючи,
що вони виражають різні економічні процеси. Були
спроби визначити економічне зростання як само
стійну економічну категорію, яка відноситься безпо
середньо до процесу матеріального виробництва, що
виражає певний зріз виробничих відносин. Мало
місце й ототожнення економічного зростання з роз
ширеним відтворенням. Зростання розглядалося як
процес розширеного відтворення з боку результатів
виробництва: зростання суспільного продукту, удос
коналення структури й підвищення ефективності
виробництва.
У цілому економічне зростання матеріальнотех
нічної бази не зводилося лише до поняття потенцій
ного зростання валового внутрішнього продукту, а
включало цілий комплекс проблем динаміки суспіль
ного виробництва і її причиннонаслідкового зв'язку
зі зміною співвідношення різних факторів виробницт
ва, взаємодії виробництва та споживання, зі зрушен
нями в структурі економіки тощо. Зведення пробле
ми економічного зростання до суто кількісних при
ростів виробництва в ті роки критикувалося. Підкрес
лювалося, що економічне зростання передбачає не
тільки зростання обсягів виробництва, але і якісні
зміни виробництва та його результатів.
На наше переконання, поняття "економічне зрос
тання" не зводиться до категорії "зростання вироб
ництва". Економічне зростання являє собою підви
щення результативності й ефективності функціону
вання економіки в цілому, що знаходить вираження в
розширеному відтворенні результатів виробництва
(не тільки кількісних, але і якісних). Категорія "еко
номічне зростання" в широкому значенні не зводить
ся до розуміння зростання як фази піднесення в еко
номічному циклі, вона пов'язана з довгостроковими
процесами в розвитку економіки і їх результатами як
технікоекономічними, так і соціальноекономічними.
Економічне зростання — це не тільки збільшення об
сягів випуску, а й розвиток матеріальнотехнічної
бази. Тому завжди, коли обговорюються темпи еко
номічного зростання, необхідно конкретизувати, про
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що саме мова йде: зростання тільки фізичних і варті
сних обсягів виробництва чи в них включається і темп
якісних змін матеріальнотехнічної бази в цілому. В
останньому випадку динаміка кількісних показників
не дає вичерпної інформації про процес економічно
го зростання. Поняття економічного зростання вклю
чає складне відношення темпів і якості зростання,
тому потрібна розгорнута система його оцінювання.
Економічна політика, спрямована на стимулюван
ня економічного зростання, найчастіше пов'язується
із циклічними коливаннями короткострокового пері
оду. Економічне зростання та розвиток матеріально
технічної бази при цьому трактується як довгостро
ковий тренд без чітко позначених часових меж і кри
теріїв. Оскільки зростання пов'язується з довгостро
ковим періодом, виникає проблема пошуку критеріїв
розмежування короткострокового й довгостроково
го періодів.
До короткострокових коливань можна віднести
зростання випуску за рахунок інтенсивного викори
стання існуючих факторів виробництва, при допу
щенні незмінності їх якості та кількості. Також до цієї
категорії слід віднести зростання виробництва за ра
хунок використання надлишкових ресурсів, що не ви
користовувалися раніше. Якщо зростання валового
внутрішнього продукту здійснюється в результаті
збільшення кількості й (або) якості факторів вироб
ництва, то мова йде вже про економічне зростання, а
не про циклічні коливання. При цьому часовий пері
од значення не має.
З економічним зростанням традиційно пов'язува
лося збільшення матеріального достатку, здатність
економіки більш ефективно задовольняти існуючі по
треби. Однак з кінця 1970х p. розуміння економіч
ного зростання, пов'язане тільки зі збільшенням ма
теріального багатства, з одержанням прибутку, зі
зростанням валового внутрішнього продукту, зазна
ло критики. Приводом послужило різке загострення
екологічних проблем, посилення глобальної соціаль
ної нерівності тощо. Це слугувало основою для пере
осмислення теорії економічного зростання матеріаль
нотехнічної бази. Економічне зростання є інтеграль
ним показником, що характеризує економічний роз
виток.
Дослідженнями визначено, що найважливішим
фактором економічного розвитку матеріальнотехн
ічної бази є нагромадження капіталу [2, с. 114]. За
різними оцінками, науковотехнічний прогрес забез
печує від 60 до 90 % економічного зростання [3, с. 117].
К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю у своїй праці "Економіка:
принципи, проблеми, політика" значення інвестицій
ної складової економічного зростання пояснюють
таким чином, що нагромадження капіталу ним же са
мим і стимулюється, а процес нагромадження має ку
мулятивний характер [4, с. 195].
Розглядаючи вплив інвестицій на економічне зро
стання, шведський економіст К. Еклунд підкреслює:
"Зростання реального, або наявного, нагромаджено
го капіталу є визначальним чинником швидкого підви
щення матеріального рівня життя в індустріальних
країнах за останні 100 років. Справа в тому, що нау
ковотехнічний прогрес підвищує продуктивність
праці. У цьому контексті сьогоднішній добробут є
значною мірою результатом вчорашніх інвестицій, а
сьогоднішні інвестиції, у свою чергу, закладають ос
нови завтрашнього зростання продуктивності і більш
високого добробуту" [5, с. 56].
Вважають, що стрижнем макроекономічної по
літики має стати створення сприятливих умов для ви
робничої діяльності, піднесення інвестиційної (інно
ваційної) активності, відновлення нормального обо
роту капіталу [6, с. 315].
Наступний період 1974—1986 рр. характеризував
ся значним зниженням середньорічних темпів інвес
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тицій. Це можна пояснити тим, що процес розширен
ня так розвиток виробничих потужностей на колиш
ньому технічному рівні практично припинився. Резер
ви підвищення економічної й технічної ефективності
від використання більшості традиційних технологій та
модернізації були вичерпані. Відіграв свою роль і ціно
вий фактор. Подальше інвестування коштів у старі ре
сурсовитратні технології означало неминуче знижен
ня конкурентоспроможності. Корпорації утримува
лися від вкладень у технічне переозброєння взагалі,
щоб не витрачати гроші на придбання старих техно
логій. Зниження темпів зростання капітальних вкла
день не могло не позначитися на темпах зростання
валового внутрішнього продукту.
Дещо збільшенням капітальних вкладень в еконо
міку розвинутих країн характеризувався період
1987—1990 pp. У цей період були освоєні нові прогре
сивні технології і навіть галузі діяльності. Відповідно
прискорилося зростання валового внутрішнього про
дукту.
З кінця 1980х p. в економічній літературі почався
активний процес переосмислення змісту й цілей еко
номічного зростання. Своєрідною віхою стала поява
концепції людського розвитку, що розробляється ек
спертами ООН. Становище по країнах, починаючи з
1990 p., викладається в серії всесвітніх доповідей про
розвиток людини (з 1995 р. — і національних допові
дей). Основною ідеєю концепції є визнання того, що
людина і її розвиток є вищою метою економічного
розвитку. У зв'язку із цим категорія економічного
зростання також набуває дещо іншого змісту: розви
ток людини стає головним критерієм суспільного про
гресу.
Поява цієї концепції має об'єктивні передумови,
що пов'язані багато в чому з посиленням соціальної
орієнтації ринкової економіки в розвинутих еконо
міках світу. Висування як головної мети соціально
економічного прогресу розвитку людини безпосе
редньо пов'язано з питанням про новий спосіб сусп
ільного розвитку, про новий соціальний устрій сус
пільства, про його нову соціальноекономічну при
роду.
Наразі залишається багато неясних і спірних пи
тань у теорії і практиці економічного зростання,
немає навіть єдиної точки зору щодо цього поняття.
Більшість авторів, говорячи про економічне зростан
ня, включають у нього й економічний розвиток. Ок
ремі економісти виділяють економічне зростання й
розвиток як самостійні поняття [7, с. 25]. Як наукові
парадигми й реальні явища економічного життя
різних країн виділяють концепцію "економічного зро
стання без розвитку" і концепцію "економічного роз
витку без зростання". Економічне зростання на рівні
національних економік розуміють як збільшення ре
ального валового внутрішнього (національного) про
дукту [8, с. 97].
Стосовно вітчизняної специфіки питання еконо
мічного зростання аграрних підприємств мають деякі
особливості. Зростання на початку ХХІ століття ва
лової продукції сільського господарства було зумов
лено погодними факторами та сприятливими чинни
ками зовнішньої кон'юнктури, не будучи результатом
втілення в життя науково обгрунтованої аграрної
програми розвитку матеріальнотехнічної бази.
Дійсно, після катастрофічного спаду у 90х рр. мину
лого століття, здавалося б, з початку 2000 р. почало
ся пожвавлення аграрної економіки, спостерігалося
економічне зростання матеріальнотехнічної бази.
Однак уже у 2009 р. після світової фінансової кризи
та останніх подій (2014—2016 рр.) пов'язаних з анек
сією АР Крим Росією та військовими діями на частині
Донецької й Луганської областей, його темпи дещо
сповільнилися, і на теперішній час є явно недостатні
ми.
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Аналіз динаміки порушує питання про якість зро
стання матеріаль но технічної б ази аграрних
підприємств. Це питання є недостатньо розробленим.
Насамперед, необхідно звернути увагу на зміст і
структуру факторів економічного зростання. Висока
якість економічного зростання передбачає перева
жання в структурі його факторів зростання науково
технічного прогресу, інвестицій в основний, людський
та соціальний капітал, інформаційних і наукоємних
технологій. Важливим є питання про інтегральний
показник якості зростання матеріальнотехнічної
бази. Незважаючи на показники сумарного зростан
ня аграрної економіки України за період з 1999 р. до
2015 р., аналіз факторів зростання замість оптимізму
викликає тривогу. Справа в тому, що зростання вало
вої продукції аграрних підприємств відбулося, насам
перед, у межах застарілої матеріальнотехнічної та
технологічної бази. Зростання в аграрному секторі
відбувалося на фоні скорочення інвестицій у доларо
вому еквіваленті.
Економічний розвиток матеріальнотехнічної
бази аграрних підприємств передбачає якісну зміну
виробництва. Вона полягає в застосуванні інтенсив
них і економічно ефективних технологій виробниц
тва, використанні більш продуктивних і надійних ма
шин, поширенні в практиці сортів рослин і порід тва
рин з більш високим генетичним потенціалом вро
жайності й продуктивності тощо. Якісне вдоскона
лення при цьому повинно торкнутися і трудових ре
сурсів у вигляді використання праці більш профес
ійно підготовлених, дисциплінованих, творчих,
ініціативних працівників. При цьому у виробництві
може застосовуватися більш досконала організація
виробництва і праці, більш дієві стимули до ефектив
ної праці.
Вважаємо, що економічний розвиток аграрних
підприємств — це якісні, прогресивні зміни виробни
чої системи і її інфраструктури, що підвищують еко
номічну ефективність. У цьому визначенні ми хотіли
підкреслити, що економічний розвиток — багатобіч
не, багатопланове явище, що визначається не тільки
позитивними змінами виробничої системи, а й прогре
сивними змінами в демографічній ситуації, розвитку
культури, освіти, охорони здоров'я та цілого ряду
інших соціальних інститутів. Разом з тим економіч
ний розвиток має зворотний зв'язок з усіма переліче
ними вище процесами і приводить не тільки до еконо
мічного, а й широкого соціального ефекту.
Більш пізні дослідження зарубіжних учених пока
зали, що інвестиції збільшують не тільки виробничі
можливості підприємства, а й виробничі можливості
інших фірм цього профілю або тих, що мають коопе
ративні зв'язки [10]. Існують, звичайно, й інші факто
ри економічного зростання аграрних підприємств. Ви
ділені тут людський капітал, науковотехнічний про
грес тощо теж можуть бути поділені на безліч більш
часткових факторів. Разом з тим найвищі темпи еко
номічного зростання з максимальним рівнем спожи
вання, на нашу думку, не забезпечує жоден з факторів
окремо. Це можливо лише при оптимальному сполу
ченні, взаємовідповідності та взаємодоповненні всіх
факторів. Лише при гармонійному поєднанні виробни
чих фондів, праці, науковотехнічного прогресу й
інших факторів, що посилюють позитивну дію одне
одного, досягаються найвищі темпи економічного зро
стання аграрних підприємств.
ВИСНОВКИ
Економічне зростання й розвиток сільськогоспо
дарського виробництва важливі для процвітання будь
якої країни, але особливе значення вони мають для
аграрноіндустріальної України. У ситуації, що скла
лася в її економіці на початку XXI ст., економічне зро
стання й розвиток матеріальнотехнічної бази — це
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шлях у високорозвинуті країни. З огляду на відста
вання аграрних підприємств у технічній і техно
логічній сферах для України, як і для більшості країн,
найбільш бажане економічне зростання на основі роз
витку або в поєднанні з розвитком, що забезпечує
найбільш високі темпи економічного зростання,
підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо
дарського виробництва і швидке зростання матеріаль
ного добробуту населення. Наукові і прикладні аспек
ти цих прогресивних концепцій потребують подаль
шого вивчення й розвитку матеріальнотехнічної бази
аграрних підприємств.
Література:
1. Малиновський А.С. Системне відродження
сільських територій в регіоні радіаційного забруднен
ня: монографія / А.С. Малиновський. — Київ: ННЦ
"Інститут аграрної економіки", 2007. — 602 с.
2. Інфраструктура інвестиційного розвитку / П. Гай
дуцький, В. Каліцька, Ю. Каранай та ін. — К.: Міленіум,
2003. — 218 с.
3. Бочаров В.В. Инвестиции / В.В. Бочаров. — СПб.:
Питер, 2002. — 288 с.
4. Макконнэлл К.Р. Экономикс: принципы, пробле
мы и политика / К.Р. Макконнэлл, С.Л. Брю; [пер. с 13
го англ. изд.]. — М.: ИНФРА — М, 1999. — 974 с.
5. Eklund K. Economics for Financial Varkets
(Quantitative Finance) / K. Eklund. — Butterworth
Heinemann, 2002.
6. Бойчук І.М. Економіка підприємства: навч. посіб.
/ І.М. Бойчук. — К.: Атака, 2004. — 480 с.
7. Осецький В.Л. Інвестиційна модель зростання
економіки / В.Л. Осецький // Фінанси України. — 2003.
— № 1. — С. 21—27.
8. Політика і розвиток сільського господарства / За
ред. Ш. Фон КрамонаТаубаделя, С. Зорі, Л. Штріве. —
К.: Альфапринт, 2001. — 312 с.
9. Солоу Р. Экономика: в 2 т. / Р.Солоу, П. Самуэль
сон. — М.: НПО "Алгон": ВНИИСИ, 1992. — 809 с.
10. Гальчинський А. Становлення інвестиційної мо
делі економічного зростання України / А. Гальчинсь
кий, С. Льовочкін // Економіка України. — 2004. — №
4. — С. 7—11.
References:
1. Malynovs'kyj, A.S. (2007), Systemne vidrodzhennia
sil's'kykh terytorij v rehioni radiatsijnoho zabrudnennia:
monohrafiia [System revival of rural territories in the region
of radiation contamination : monograph], NNTs "Instytut
ahrarnoi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.
2. Hajduts'ky, P. Kalits'ka, V. and Karanaj, Yu. (2003),
Infrastruktura investytsijnoho rozvytku [Infrastructure of
investment development], Milenium, Kyiv, Ukraine.
3. Bocharov, V.V. (2002), Ynvestytsyy [Investments],
Pyter, St.Petersburg, Russia.
4. Makkonnell, K.R. and Briu, S.L. (1999), Ekonomyks:
pryntsypy, problemy y polytyka, [Economy: principles,
problems and politics], YNFRAM, Moscow, Russia.
5. Eklund, K. (2002), Economics for Financial Varkets
(Quantitative Finance), ButterworthHeinemann.
6. Bojchuk, I.M. (2004), Ekonomika pidpryiemstva
[Economy of enterprise], Ataka, Kyiv, Ukraine.
7. Osets'kyj, V.L. (2003), "Investment model of increase
of economy", Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 21—27.
8. KramonTaubadelia, Sh. Zoria, S and Shtrive, L.
(2001), Polityka i rozvytok sil's'koho hospodarstva [Po
litics and development of agriculture], Al'faprynt, Kyiv,
Ukraine.
9. Solou, R. and Samuel'son, P. (1992), Ekonomyka
[Economy], NPO "Alhon": VNYYSY, Moscow, Russia.
10. Hal'chyns'kyj, A. and L'ovochkin, S. (2004), "Beco
ming of investment pattern of economic growth of Ukraine",
Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 7—11.
Стаття надійшла до редакції 06.12.2016 р.

Економiка та держава № 12/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.187

Н. Ю. Гусейнова,
докторант, тьютор, Азербайджанский государственный экономический университет

СПОСОБЫ АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
N. Huseynova,
doctoral candidate, tyutor, Azerbaijan State Economic University

METHODS OF THE ANALYSIS OF LOGISTIC STRATEGY OF SALES ACTIVITIES OF THE ENTITIES

В статье отмечается, что в последнее время логистика занимает одно из ведущих мест в производQ
ственноQкоммерческой деятельности предприятий, так как она является составной частью всего процесQ
са поставок продукции и товаров.
При решении сложных логистических задач в деятельности производственноQкоммерческих предQ
приятий в целом выделяют несколько подходов.
Научные подходы к исследованиям логистических систем преследуют главную цель: повысить эфQ
фективность логистических процессов (ЛП) и организовать систему непрерывного ее совершенствоваQ
ния.
В настоящее время управление логистическими системами невозможно без решения в системе проQ
изводственноQкоммерческих предприятий следующих вопросов: формирование стратегии развития фирQ
мы на прогнозную перспективу, включая логистическую стратегию развития; разработка корпоративQ
ного стандарта качества управления по международному стандарту; внедрение совершенной организаQ
ционной структуры управления логистической системой; формирование и разработка инфраструктуры
логистическим цепями; составление комплексного плана логистической системы в сфере производства
и поставок товаров; организация процесса финансирования всей системы логистических сфер; оптимиQ
зация и рационализация логистических цепей поставок товара; формирование новейшей информационQ
ной системы управления складом; внедрение АСУ; позволяющей решать задачи по перевозкам, складсQ
ким операциям и учету движения товарноQматериальных ценностей; обеспечение интегрированного взаиQ
модействия с партнерами по бизнесу; подготовка логистических менеджеров и персонала.
The article highlights that in recent years the logistics is one of the leading positions in the industrial and
commercial activities of enterprises, since it is an integral part of the whole process of supply of products and
goods. When dealing with complex logistical problems in the activity of production and commercial enterprises
in general have identified a number of approaches.
The main goal of the scientific approaches to research logistics systems is to improve the efficiency of logistics
processes (LP) and to organize a system of continuous improvement.
Currently, management of logistics systems is possible with solving the following issues in the production
and commercial enterprises: development strategy of the company to forecast the future, including the logistics
development strategy; development of corporate standards of quality management according to international
standard; introduction of improved organizational structure to manage the logistics system; the formation and
development of infrastructure, logistics chains; drawing up a comprehensive plan for the logistics system in the
production and delivery of goods; the organization of the financing of the entire system of logistics areas;
optimization and rationalization of the logistics supply chain of goods; the formation of modern warehouse
management information system; introduction of automation; allow to solve the problem of transportation,
warehouse operations and accounting of movement of material assets; integrated software interaction with
business partners; preparation logistics managers and staff members.
Ключевые слова: логистика, управление запасами, эффективность управления, транспорт, оптимизация.
Key words: logistics, inventory management, management efficiency, transport, optimization.
способов анализа логистической стратегии сбытовой
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в экономической литературе деятельности производственнокоммерческих предпри
можно встретить множество методических приемов и ятий. Сложность данного исследования проявляется в

www.economy.in.ua

59

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
том, что существующий набор показателей эффектив
ности управления логистическими системами настоль
ко велик, систематизация которых затрудняется мно
гими причинами.
Обобщение различных направлений измерения и
оценки логистического потенциала может быть пред
ставлено в виде агрерированного показателя, учитыва
ющего индивидуальные территориальные коэффициен
ты взаимосвязи. К их числу относятся показатели оцен
ки транспортного потенциала региона, которая вклю
чает в себя оценку провозной способности территории,
оценка времени транспортировки, оценка маркетинго
вого потенциала транзитной территории и оценка до
ставки развития складского хозяйства.
Направления необходимые для определения пока
зателей эффективности управления логистической
стратегии сбытовой деятельности
I. Определение круга показателей характеризует
степень логистической активности с другими составля
ющими предприятия (маркетинговой, производственно
коммерческой, инвестиционной и др.).
Последовательность оценки логистической актив
ности приводится ниже.
1. На первом этапе определяются основные состав
ляющие логистической активности, базирующиеся на
наборе ряда показателей, влияющие на конечные ре
зультаты деятельности производственнокоммерческих
предприятий. С этой целью, на практике используются
относительные показатели в лице индекса деловой ак
тивности, к числу которых можно отнести динамичес
кие показатели за соответствующие периоды в их срав
нении. Наиболее оптимальные относительные показа
тели обычно стремятся к нулю, что свидетельствуют о
деловой активности.
2. На втором этапе, кроме временных показателей, ис
пользуются относительные показатели индекса изменений,
которые выражаются в отношении показателя текущего
года к предыдущему году. В частности, за текущий период
взят год, то базовым является предыдущий год.
3. На третьем этапе определяется совокупный ин
декс логистической активности за расчетный интервал
времени, выступающая как функция произведения от
носительных индексов частных показателей, т.е.

Среди других недостатков при сбыте товара на ав
томобильном транспорте можно считать: дефекты то
вара, недостаточные доставки, ранние или опоздавшие
доставки:

В. В процессе управления запасами, определяется по
казатель уровня удовлетворения потребности каждого эле
мента логистической системы, к числу которых можно от
нести залежавшие запасы по отношению к проданным:
=

Вызывает интерес определения среднего размера запаса:

К другим показателям можно отнести: размер те
кущих запасов — запасы в конкретный момент време
ни; размер страховых запасов — запасы, необходимые
для обеспечения бесперебойной работы склад и исполь
зуемые в различных системах управления запасами; за
пасы в пути показывают объем запасов, находящихся в
пути; размер заказа — количество материальных ресур
сов, на которое должен быть выписан заказ для попол
нения запаса; дефицит запасов — величина, связанная
с показателем наличия запасов и др.
С. Показатели процесса складирования основыва
ются на эффективном использовании складского про
,
где I — совокупный индекс логистической активно странства:
сти;
,%
Ij — относительный индекс частного показателя.
Данный показатель дает возможность производ
К другим показателям можно отнести грузонапря
ственнокоммерческим предприятиям устанавливать оп
нагрузка на единицу
ределенный уровень логистической активности с целью женность склада — допустимая
2
).
площади
склада
(ед.
м
выявления рисковых ситуаций и зон, и принять необхо
димые меры для их устранения. В качестве составной ча
=
сти такого механизма и для выявления нарушений в ло
гистической системе используется система логистичес
кого аудита. Логистический аудит является одним из эле
ментов системного аудита наряду с финансовым ауди
том, аудитом персонала, производственным, управлен
ческим, социальным, экологическим, правовым и марке
А также пропускная способность склада, которая
тинговым аудитом. К основным фазам логистического
аудита можно отнести: сбыт (закупки), управления за характеризует объем груза, проходящий через склад за
определенный промежуток времени при максимальном
пасами, складские операции и транспортировка.
А. Сбыт (закупки) устанавливает время доставки использовании емкости и при данной величине обора
товара, которая зависит от длительности расстояния, чиваемости запасов:
вида маршрута и др. [1].
=
Сюда же можно отнести процесс безопасности до
ставки товаров, к которым относится повреждение гру
за при несчастном случае / аварии, неисправности
транспортного средства определенного вида.
Самым рисковым видом транспорта считается авто
мобильный, безопасность сбытовой деятельности кото
рой можно определить следующим отношением.
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Д. Определение транспортных показателей относят
к затратным и характеризуют эффективность функ
ционального цикла с позиции затрат. К их числу можно
отнести издержки логистики сбыта при/транспортиров
ки:
=

К числу других показателей можно отнести следу
ющие: время доставки (часы, дни) зависит от протяжен
ности маршрута, поэтому следует уточнять данный по
казатель применительно к конкретной поездке, либо
рассматривать его как средний по определенным марш
рутам; грузоподъемность транспортных средств (т);
доступность транспорта.

.
II. Определение круга показателей характеризую
щие вопросы оптимизации объемов продукции в интег
рированных логистических цепях поставок.
В исследованиях по вопросам логистической стра
тегии сбытовой деятельности производственноком
мерческих предприятий наступает такой этап, когда
необходимо заняться оптимизацией логистики. Это
вызвано, прежде всего, следующими причинами [2]:
— рост масштабов и структурные изменения на рын
ке;
— всевозрастающая конкурентная борьба между
предприятиями;
— совершенствование организационной структуры
управления предприятием путем их слияния или отде
ления;
— проектирование новых инновационных проектов;
— структуризация предприятий в сфере стратеги
ческого развития и диверсификации бизнеса;
— разработка стратегий по сокращению транспор
тных расходов на всех стадиях логистической цепочки.
Следует подчеркнуть, проведенные оптимизацион
ные процессы всегда приносят к высоким результатам
в логистической системе. Особенно данный процесс
значим для крупных производственнокоммерческих
предприятий со сложной логистической системой,
включающие в себя большое количество поставщиков,
транспорта и диверсификационные рынки сбыта.
Что касается оптимизации логистики сбытовой
деятельности, то она представляется как определенное
состояние транспортнологистической системы, где
имеется возможность минимизировать или максимизи
ровать показатели логистической системы производ
ственнокоммерческих предприятий.
На практике процесс оптимизации логистики сбы
товой деятельности предприятия осуществляется в сле
дующих направлениях:
— оптимизация процесса управления товарными за
пасами;
— определение оптимального места для объектов
логистической системы;
— оптимизация транспортной инфраструктуры в
логистических цепях;
— оптимизация маршрутов системы товародвиже
ния и др.
Основными базовыми этапами оптимизации логис
тики сбытовой деятельности являются следующие:
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А. На первом этапе формулируется цель и задачи
по вопросам уменьшения транспортных затрат произ
водственнокоммерческих предприятий. Параллельно с
этим решаются вопросы по оптимизации логистической
цепи с учетом изменения рыночной конъюнктуры и вы
бора критериев оптимизации.
В. На втором этапе осуществляется процесс диаг
ностики и анализа статистических показателей транс
портной логистики производственнокоммерческих
предприятий, включая ее внутреннюю и внешнюю инф
раструктуру, определения их пропускной способности.
С. На третьем этапе осуществляется процесс моде
лирования товаропотоков, т.е. для каждого производ
ственнокоммерческого предприятия строится логисти
ческая модель сбытовой деятельности с учетом альтер
нативных маршрутов доставки, направления товаропо
токов с соответствующими логистическими затратами.
Дополнительно учитываются определенные ограни
чения, в зависимости от вида используемого транспор
та.
Д. Четвертый этап обычно называют эффективной
стадией, основанные на разработке различных мероп
риятий по реконструкции логистической сбытовой де
ятельности, а также ряд организационных преобразо
ваний. Прежде всего, разговор идет об оптимизации
транспортнологистических каналов, определения си
стемы взаимодействия с поставщиками транспортно
логистического обслуживания.
Эффективность оптимизации логистики сбытовой
деятельности производственнокоммерческого пред
приятия зависит от сокращения транспортных издер
жек, включая все расходы на транспорт и хранение пе
ревозимых грузов и товаров.
В современных условиях одним из перспективных
путей рационализации логистики сбытовой деятельно
сти является оптимизация объемов поставок с учетом
издержек на транспортировку товаров и их хранения
на специальных распределительных пунктах.
В этом направлении для расчета оптимального раз
мера поставки используется, как правило, ставшая клас
сической модель определения оптимального размера
заказа Уилсона [1]:
,
где Q* — оптимальный размер заказа, ед.;
λ — интенсивность потребления продукции, ед./
год;
А — стоимость подачи заказа, ман./заказ;
С — стоимость единицы запаса, ман./ед.;
I — коэффициент издержек содержания запасов,
стоимость/год на единицу капитала, вложенного в за
пасы.
Формула Уилсона получена из условия минимума
среднегодовых затрат К на выполнение заказов и их
хранение в запасе, которые рассчитываются по форму
ле:
,
где Q — размер заказа, ед.
Модель Уилсона основана на допущении, что в со
став издержек, связанных с заказом в объеме Q, вклю
чаются и транспортнозаготовительные расходы, в том
числе затраты на перевозку, которые постоянны на каж
дый заказ и не связаны с его объемом. Если даже транс
портное средство при перевозке очередной партии по
ставки не полностью загружено, плата за использова
ние этого транспортного средства взимается полностью.
Основные функции терминальных объектов заклю
чаются в обеспечении смены видов транспорта для пе
ревозки грузов, консолидации и разукрупнении много
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ассортиментных партий товаров, а также времен
ного их хранения. Затраты на временное хранение
товаров зависят как от объема запасов QS, так и
от продолжительности их хранения TQS.
Необходимость хранения товаров на транзит
ных терминалах обычно связана с несогласован
ностью периодичности поставок и; отгрузок то
варов, а также с образованием избыточных объе
мов товаров на складе в связи с несбалансирован
ностью интенсивности входящего и исходящего
и
:
грузопотоков
.
Избыточный объем товаров в запасе
в те
чение одного отгрузочного цикла Тrn рассчиты
вается по формуле:

Рис. 1. Логистика сбыта снабжения в логистической системе
предприятия по производству мебели

Общий объем накопившихся запасов на складе Qs за
, ман.
весь период поставки товаров Tt зависит от количества
поставок np в объеме qmp, необходимых для поставки
принимает отрицатель
При qmp < Qrn выражение
всего объема товаров Qр, равного по условию объему
ное значение, что свидетельствует о дефиците запасов
отгрузки Qr:
на складе товаров, необходимых для отгрузки потре
,
не учитыва
бителям. В этом случае величина затрат
ется в расчете затрат 3S;
3) затраты 3sr, связанные с хранением запаса в объе
где — номинальная грузоподъемность транспор
ме
в период его расходования
после завершения
тного средства, т;
γ — коэффициент использования грузоподъемнос периода поставки Тр и до окончания периода отгрузки
ти транспортного средства.
:
С учетом дискретного характера накопления и рас
ходов запасов на терминале в структуре затрат на их
=
хранение 3s можно выделить три подвида затрат:
1) затраты 3sp, связанные с хранением запаса в объе
ме Qsp в период его расходования между двумя смеж
ными поставками с интервалом /в течение всего перио
да поставки Tp:

, ман.
где Ss — издержки на содержание (хранение) еди
ницы товара на складе, ман./т.денъ;
— средний объем
в период его расходования между двумя
запаса
смежными поставками с интервалом I, который вычис
ляется по правилу арифметической прогрессии:

.
III. Круг показателей, характеризующие эффектив
ность перевозок товаров отдельными видами транспор
та и эффективного управления сбытовой деятельности
конкретного предприятия.
А. Эффективность перевозок товаров отдельными
видами транспорта.
Одним из основных видов перевозок товаров явля
ется автомобильный транспорт, эффективность кото
рых можно определить по таким показателям, как ко
эффициент технической готовности; коэффициент вы
пуска подвижного состава; статистический коэффи
циент; динамический коэффициент; коэффициент по
лезного пробега и т.д.
1. Коэффициент технической готовности (Кт) под
вижного состава к работе определения:

,
2) затраты
связанные с содержанием избыточ
, образующихся в связи с пре
ных объемов поставок
где АД1 — автомобиледни в готовом для эксплуа
вышением объема поставки qmp над объемами отгрузки тации состоянии;
Qrn за каждую поставку на величину
, которые на
АД2 — количество автомобиледни подвижного со
капливаются в запасе и требуют расходов на их содер става в транспортном узле [6].
2. Коэффициент выпуска подвижного состава мож
жание и хранение в течение всего периода их накопле
но определить по формуле:
ния, равного периоду поставки Тp:
,
где АД3 — количество автомобиледни эксплуата
ции.
Указанные показатели можно улучшить за счет по
вышения уровня технической готовности автомобилей,
постоянно обновляя парк подвижного состава, свое
временно проводя профилактические и ремонтные ме
роприятия.
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3. Статический коэффициент
(Кс) определяется отношением:
,
где Q1 — количество факти
чески перевозочного груза;
Q 2 — номинальная грузо
подъемность автомобиля.
4. Динамический коэффициент
( ) определяется отношением:

Таблица 1. Показатели, используемые для оценки эффективности управления
сбытом на мебельном предприятии

Показатель
Коэффициент выполнения
плана поставок (К1)

,

или

,

где Пф - фактические поставки за период, тыс. ман. (раз за
период);
Пп - плановые поставки за период, тыс. ман. (раз за период):
МРф - фактически поступившие материальные ресурсы за
период, тыс. ман. (в нат. ед.);
МРП - плановое поступление материальных ресурсов за
период, тыс. ман. (в нат. ед.)

,
где Рmф — фактическая транс
портная работа, ткм;
Рн — количество тоннокило
метров, которое можно было вы
полнить при полном использова
нии номинальной грузоподъемно
сти автомобиля.
5. Для оценки работы транс
по ртных средс тв мо жно ис
пользовать и такой показатель,
как ко эффициент по лезног о
пробега (Кр), который должен
ис чи сля ть ся по сл еду ю щ ей
формуле:

Методика

Удельный вес оперативных
закупок в общих закупках
(Уд1) предприятия

где МР03 - материальные ресурсы, приобретенные оперативно за
рассматриваемый период, тыс. ман.;
МРобщ - все материальные ресурсы, приобретенные за
рассматриваемый период, тыс. ман.

Индекс цен (У1)
где
- приобретенные материальные ресурсы по
отдельным номенклатурным группам в ценах местных
поставщиков (при оперативной закупке) за рассматриваемый
период, тыс. ман.;
- приобретенные материальные ресурсы по отдельным
номенклатурным группам в ценах поставщиков-производителей
за рассматриваемый период, тыс. ман.

где Р1 — пробег с грузом, км; Удельный вес расходов на
закупку материальных
Р2 — общий пробег, км [6].
Б. Эффективность управления ресурсов в общей стоимости где 3 - затраты на закупку материальных ресурсов, включая
сбытовой деятельности конкрет материальных ресурсов (Уд2) сбор 3информации о поставщиках, приобретение каталогов,
ного предприятия специализиру
командировки с целью заключения договоров, ведение
ющийся производством одного
переговоров и пр. за период, тыс. ман.;
вида продукции.
Зобщ -общие затраты на приобретение материальных ресурсов,
В качестве примера взято про
включая их стоимость, затраты на закупку, транспортировку и
изводственнокоммерческое пред
пр., тыс. ман.
приятие по производству мебели Удельный вес транспортных
(см. рис. 1) [5].
затрат в структуре общих
В данном случае целесообраз затрат на закупку
но рассматривать эффективность материальных ресурсов (Уд3) где Зт - транспортные затраты на доставку материальных рефункционирования системы
сурсов, включая услуги транспортной компании, экспедиснабжения предприятия с точки
рование, страхование, разгрузочно-погрузочные работы, оплата
зрения эффективности управле
труда водителю-экспедитору при оперативных закупках и пр.,
ния ее составными частями: управ
тыс. ман.
ление закупками и поставками, Удельный вес затрат на
или
управление складским хозяй приобретение материальных
ством.
ресурсов в структуре затрат где Зс - затраты на снабжение, тыс. ман.;
В современной экономичес на снабжение или в
ЛИ - логистические издержки, тыс. ман.
кой литературе существует це структуре общих логислый арсенал показателей, ис тических издержек (Уд4)
пользуемые для оценки эффек Коэффициент соотношения
тивности управления сбытовой темпов роста затрат на приобдеятельностью производствен ретение материальных ресурнокоммерческого предприятия, сов на единицу готовых из де- где ТРзз - темп роста затрат на приобретение материальных
выпускающие конкретный вид лий и заработной платы пер- ресурсов на единицу готовых изделий, %;
Трзп - темп роста затрат на заработную плату персонала,
товара (см. табл.1).
сонала, занимающегося заБо ль шо е к о л ич ест во м е купками на предприятии (К2) занимающегося закупками на предприятии, %
бельных компаний работают по
принципу позаказного производства, в таком слу
мебельном производственнокоммерческом предпри
чае планы поставок являются достаточно условным
ятии можно отнести следующие (см. табл. 2).
документом, потому как основная часть материаль
Как видно, среди этих показателей выделяют
ных ресурсов приобретается оперативно (по мере
ся: доля затрат на содержание складов в общих
поступления заказов). Оперативные закупки на та
складских расходах; коэффициент соотношения
ких предприятиях — одна из важных проблем сис
темпов роста издержек на содержание складов и
темы снабжения. Часто возникает ситуация, когда
эффективности использования складской площа
цены на материальные ресурсы на местном рынке
ди; доля издержек на оплату труда складского пер
превышают цены поставщиковпроизводителей в
сонала; коэффициент соотношения темпов роста
2—3 раза.
издержек на оплату труда и производительности
Кроме того, к показателям, используемые для оцен
складского персонала; коэффициент ущерба мате
ки эффективности управления складским хозяйством на
риальных ресурсов на складе; средние остатки сы
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рья и материалов на складах; ко
эффициент оборачиваемости за
пасов; коэффициент соотноше
ния темпов роста доли запасов в
оборотных средствах и объемов
про изво дства; удель ный вес
складских издержек в расходах
на снабжение и в общих логис
тических затратах.

Таблица 2. Показатели, используемые для оценки эффективности управления
складским хозяйством на мебельном производственнокоммерческом
предприятии

Показатель
Доля затрат на содержание
складов в общих
складских расходах
(Д1)

Методика

где Зсс - затраты на содержание склада, тыс. ман.;
СИ - складские издержки, тыс. ман.

Коэффициент соотношения
темпов роста издержек на
содержание складов и
эффективности использования складской площади
(К1)

ВЫВОДЫ
Современные ученыеэко
номисты разработали множе
ство методических приемов и
способов анализа логистичес
кой стратегии сбытовой дея Доля издержек на оплату
тель ности производственно труда складского персонала
коммерческих предприятий. (Д2)
Сложность данного исследова
ния проявляется в том, что су Коэффициент соотношений
ществующий набор показателей темпов роста издержек на
эффективности управления ло оплату
гистическими системами на труда и производительности
столько велик, систематизация складского персонала (К2)
которых затрудняется многими
причинами.
По нашему мнению, для опре Коэффициент ущерба
деления показателей эффектив материальных ресурсов на
ности логистической стратегии складе (К3)
сбытовой деятельности необхо
дим комплексный подход, вклю
чающий следующие направления: Средние остатки сырья
1. Круг показателей характе и материалов на складах (О)
ризующие логистический по
тенциал на различных уровнях
управления.
2. Круг показателей, характе Коэффициент
ризующие степень логистической оборачиваемости (К4)
активности с другими составляю
щими предприятия, например,
маркетинговой, производствен
нокоммерческой, инвестицион
Коэффициент соотношения
ной и др.
3. Круг показателей, характе темпов роста доли запасов в
ризующие вопросы организации оборотных средства и
объемов продукции в интегриро объемов
ванных логистических цепях по производства (К5)
ставок.
4. Круг показателей, характе Удельный вес складских
ризующие эффективность пере издержек в расходах на
возки товаров отдельными транс снабжение и в общих
портными средствами и эффек логистичсеких затратах (Уд)
тивного управления сбытовой де
ятельности конкретного предприятия.
Литература:
1. Azеrbaycan Respublikasіnіn Konstitusiyasі. 27 noyabr
1995ci il
2. "Azеrbaycan Respublikasі regionlarіnіn 2014—2018
ci illеrdе sosialiqtisadi inkisafi Dovlet Proqrami" haqqinda.
— Baki, 2014cu il.
3. Azerbaycanen si nayesi. ARDSK. — Baki: Seda,
2014.
4. Ларин О.Н. и др. Закономерности формирования
транзитного потенциала. — Челябинск: ЮУрГУ. 2012,
— 188 с.
5. Муравьева С.В. Анализ эффективности рабо
ты системы снабжения с помощью коэффициентно
го метода // Молодой ученый. — № 7. — 2013 [Елек
тронный ресурс]. — Режим доступа: w ww .mo
luch.ru/
6. Никифоров В.В. Ло гистика. Транспорт и
склад в цепи поставок. — М.: Гросс Медиа, 2008. —
190 с.

64

где Трсс - темп роста затрат на содержание складов за
рассматриваемый период, %;
ТРсп _ темп роста эффективности использования складской
площади и/или складского объема, %

где 3от - затраты на содержание склада, тыс. ман.

где ТРот, - темп роста затрат на оплату труда складского
персонала за рассматриваемый период, %;
ТРпр - темп роста производительности труда складского
персонала за тот же период, %

где МРП - поврежденные материальные ресурсы на складе, ед.
МРсклад - общее поступление материальных ресурсов на склад, ед.

где Остд - средние дневные остатки материальных ресурсов,
рассчитываются как среднее арифметическое, нат. ед. или тыс. ман.;
Т - число дней в периоде

где МРизр - материальные ресурсы, израсходованные на
производство продукции за период, тыс. ман.
Запасы ср - средние запасы на период, тыс. ман.

где ТРзапасов - темп роста доли запасов в оборотных средства за
рассматриваемый период, %;
ТРпроизводства - темп роста объемов производства за тот же период, %
или
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IMPROVING OF STATEMENT CONDITION OF ENTERPRISES BY APPLYING THE ACCOUNTS
RECEIVABLE MANAGEMENT

У статті розкрито теоретичні основи поняття управління дебіторською заборгованістю на підприємQ
ствах. Визначено важливість здійснення постійного контролю і моніторингу коштів у розрахунках з деQ
біторами, а також вплив дебіторської заборгованості на показники фінансового стану підприємств —
ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість тощо. Запропоновано удосконалення системи
управління дебіторською заборгованістю на підприємствах шляхом запровадження моделі "d/k net n".
Доведено актуальність запровадження такої моделі управління з метою підвищення оборотності обоQ
ротних коштів, попередження отримання збитків від прострочених і безнадійних дебіторських заборгоQ
ваностей, а також покриття втрат від несвоєчасного їх повернення.
The theoretical basics of the term of accounts receivable management in enterprises are reviewed in this
article. The necessity of the permanent control and monitoring of the bills receivable is determined. The accounts
receivable's influence on the indexes of the statement condition such as liquidity, financial responsibility and
financial stability etc. is determined. The modernization of accounts receivable's management system in
enterprises with the implementation of the "d/k net n" model is offered. The actuality of implementation of this
management model to reach the increasing of receivable turnover ratio, to prevent the losses of overdue and
uncollectable payments of debts and to cover losses of their untimely repayment is confirmed.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, фінансова стійкість, фінансово!майновий стан, система "d/
k net n", ліквідність, платоспроможність.
Key words: receivables, financial sustainability, financial and material condition,"d/k net n" system, liquidity,
financial responsibility.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема забезпечення власної фінансової стійкості
і незалежності для підприємств України є доволі акту
альною в умовах політичної та економічної нестабіль
ності. Формування оптимальної дебіторської політики
дозволяє уникнути потреби у втраті коштів через несвоє
часне надходження заборгованостей від дебіторів, а та
кож необхідності в пошуку додаткових джерел фінансу
вання власної діяльності. Сьогоденні реалії функціону
вання вітчизняних підприємств ставлять суб'єктів
підприємницької діяльності в умови, в яких здійснення
господарювання неможливе без реалізації в рахунок де
біторської заборгованості. Це особливо стосується круп
них промислових підприємств, які таким чином сприяють
зростанню обсягу реалізації та збільшенню долі на рин
ку. Однак надлишок сум дебіторської заборгованості в
загальному обсязі оборотних активів чи активу балансу
в цілому може мати суттєвий негативний вплив на
ліквідність підприємства, а також може призвести не
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тільки до втрати фінансової незалежності, але і до знач
них фінансових втрат, адже будьяка дебіторська забор
гованість може стати безнадійною.
Актуальність теми полягає в формуванні оптимальної
системи контролю і управління дебіторською заборгова
ністю на підприємстві шляхом більш раціонального підхо
ду до отримання платежів від дебіторів, що виступатиме
превентивним заходом з банкрутства підприємства, а та
кож дозволить покращити його фінансовий стан.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання оптимізації управління дебі
торською заборгованістю займались багато вітчизняних та
зарубіжних вчених, серед яких Бутинець Ф.Ф., Гребець О.Б.,
Шило В.П., Grzegorz M.M., Ksenija D.M. та інші. Аналіз на
укових досліджень в цій сфері дозволив зробити виснов
ки про недостатню вирішеність цього питання, що зумо
вило доцільність пошуку шляхів оптимізації управління де
біторською заборгованістю.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою дослідження є удосконалення системи контро
лю і управління дебіторською заборгованістю на підприє
мствах, яка дозволить мінімізувати фінансові втрати від
несвоєчасної сплати дебіторами за своїми зобов'язання
ми, а також збільшити показник оборотності дебіторсь
кої заборгованості, що матиме позитивний вплив на фінан
совий стан підприємств.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах господарювання, ведення прибут
кової діяльності без здійснення реалізації в рахунок де
біторської заборгованості видається неможливим. Про
даж товарів, робіт та послуг дебіторам дозволяє мінімізу
вати накопичення готової продукції в активах, а також
сприяє підвищенню ділової активності підприємства.
Однак необхідно зауважити, що суттєве зростання об
сягу дебіторської заборгованості в активах підприємства
призведе до зменшення ліквідності і платоспроможності,
як наслідок, до фінансової залежності [5]. Тому управл
іння і контроль дебіторської заборгованості є важливим
аспектом діяльності будьякого підприємства, особливо
крупних промислових, фінансування виробничої діяль
ності яких потребує значних фінансових вкладень.
Сутність управління дебіторською заборгованістю поля
гає в прийнятті найбільш ефективних і економічно об
грунтованих рішень суб'єктами підприємницької діяль
ності щодо оптимального розміру сум дебіторської за
боргованості в балансі і в оборотних активах, щодо її
впливу на фінансову стійкість підприємства, а також
щодо можливості перетворення будьякої дебіторської
заборгованості на безнадійну [2]. Для досягнення опти
мального розміру дебіторської заборгованості необхід
но керуватись певними правилами:
1. Уникати нагромадження надто великих обсягів де
біторської заборгованості.
2. Здійснювати постійних моніторинг, прогнозування
зростання дебіторської заборгованості та аналіз наслідків
такого зростання.
3. Не допускати невиправданого зростання сум дебі
торської заборгованості [4].
Необхідно відзначити, що значний обсяг коштів, роз
міщених в дебіторській заборгованості, для вітчизняних
підприємств — не рідкість. Часто трапляється так, що пи
тома вага дебіторської заборгованості складає більше, ніж
50% від загального обсягу оборотних активів підприєм
ства, що є доволі негативним показником. Нагромаджен
ня значних сум коштів у дебіторській заборгованості може
призвести до наступних проблем:
— нестача підприємству коштів на фінансування влас
ної діяльності, в наслідок чого підприємство буде змуше
не ініціювати пошук додаткових внутрішніх або зовнішніх
джерел фінансування. Наприклад, здійснювати фінансу
вання власної діяльності за рахунок кредитних коштів —
отримання короткострокових кредитів, формування кре
диторської заборгованості тощо;
— будьяке підприємство має як дебіторську, так і кре
диторську заборгованість. Зростання сум за розрахунка
ми з дебіторами може призвести до втрати підприємством
фінансової незалежності. Так, при настанні потреби спла
чувати за своїми зобов'язаннями підприємство, яке має
значні обсяги дебіторської заборгованості, буде змушене
нарощувати кредиторську заборгованість або розрахову
ватись шляхом отримання кредитних коштів чи продажу
власного майна. Це обумовлює необхідність постійного
контролю і зіставлення обсягів дебіторської та креди
торської заборгованості, а також строків настання їх спла
ти;
— поява додаткових витрат підприємства через не
обхідність сплати за кредитами, у разі вимушеного фінан
сування власної діяльності за рахунок кредитних коштів;
— втрати від інфляційних процесів. Наявність інфляції
в будьякій країні — це норма, однак рівень інфляції в Ук
раїні є доволі значним і суттєво більшим за показник роз
винених країн. Це призведе до суттєвих втрат, які понесе
підприємство, адже реальна вартість повернених сум деб
іторських заборгованостей буде значно нижчою за
вартість на момент реалізації товарів, робіт, послуг дебі
тору;
— своєчасне повернення сум дебіторської заборгова
ності і скорочення питомої ваги реалізації в її рахунок,
сприятиме швидшому вивільненню коштів, які можуть бути
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спрямовані на проведення різних заходів з метою отри
мання додаткового прибутку. Не можливість здійснення
підприємством таких фінансових операцій призводить до
зростання сум недоотриманого прибутку;
— будьяка дебіторська заборгованість має ризик ста
ти простроченою, тому підприємство повинно формувати
резерви простроченої (сумнівної) дебіторської заборгова
ності, що призводить до понесення додаткових витрат. При
цьому перехід простроченої дебіторської заборгованості
на безнадійну призводить до отримання підприємством
збитків.
Отже, значний розмір дебіторської заборгованості в
сумі оборотних коштів і в майні підприємства здійснює
негативний вплив на їх фінансовий стан [3]. Саме тому
управління фінансовим станом доцільно здійснювати з
урахуванням не тільки галузевих особливостей підприє
мства, але і зважаючи на показники дебіторської і кре
диторської заборгованості, їхнє співвідношення тощо.
Для найбільш ефективного управління фінансовим ста
ном підприємства, необхідно проводити оптимізацію си
стеми здійснення розрахунків із дебіторами. Для цього
рекомендується використовувати на вітчизняних
підприємствах наступну модель управління дебіторською
заборгованістю. Модель управління полягає у за
провадженні методики підприємств розвинених країн —
"d/k net n", а також у здійсненні постійного моніторингу
фінансового стану дебіторів [6]. Сутність цієї методики
полягає в тому, що підприємство у договорі із контраген
тами зазначає, що у разі погашення дебіторської забор
гованості у період до "k", до суми заборгованості засто
совуватиметься дисконт "d" (знижка). Визначення розм
іру знижки має відбуватись з урахуванням ставки за ко
мерційними кредитами:
(1),
де d — розмір максимально можливої знижки (дискон
ту) для дебіторів, у разі сплати у період до "k", %;
Rk — середня річна ставка за комерційними кредита
ми банків, %;
n — максимальний період відстрочки за дебіторською
заборгованістю, днів;
k — кількість днів, яка надається для сплати за зниж
кою, днів.
У разі оплати за продукцію у строки "k — n", дебітор
має сплатити повну вартість без знижок. Якщо ж оплата
за заборгованістю проводитиметься після строку "n", то
підприємстводебітор сплачуватиме штрафні санкції, обу
мовлені в договорі.
Надання знижки — це фінансові витрати підприєм
ства, однак, незважаючи на це, передчасна сплата дебі
торських заборгованостей має багато позитивних фак
торів, оцінюючі які, можна зробити висновок, що викори
стання системи "d/k net n" є ефективним інструментом
мотивації дебіторів до сплати, що призведе до пришвид
шення сплати дебіторської заборгованості, відповідно до
прискорення її оборотності.
Система надання знижок має наступні переваги:
— навіть у разі сплати дебіторської заборгованості в
установлені строки, тобто у період "k net n" — у повному
обсязі без застосування дисконту, підприємство нестиме
певні втрати через дію інфляційних процесів. Однак, при
застосуванні мотиваційної знижки, підприємство отриму
ватиме кошти максимально швидко, відповідно, матиме
змогу одразу використовувати ці кошти для ведення свої
діяльності і отримання прибутку;
— не має потреби у пошуку додаткових кредитних
коштів на фінансування поточної діяльності і сплати за
своїми зобов'язаннями, відповідно не треба сплачувати
відсотки за користування кредитами;
— низька вірогідність перетворення дебіторської за
боргованості на прострочену чи безнадійну, за рахунок
чого зменшується необхідність у витрачанні додаткових
коштів на формування резервів з дебіторських заборгова
ностей.
Зважаючи на те, що не всі дебітори мають можливість
сплатити до настання строку сплати, не дивлячись на на
дання знижки, постає необхідність у постійному моніто
рингу і контролі за фінансовим станом дебіторів, а також
за своєчасністю сплати дебіторських заборгованостей, за
ризиком їх перетворення на прострочені або безнадійні [1].
Саме тому доцільним вважається запровадження системи
штрафних санкцій. У разі прострочення термінів і сплати
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Класи дебіторів

A

Термін
роботи
підп-ва
>5 років

B

>5 років

C

>3 років

D

>1 року

E

>1 року

Клас

Аудиторський
висновок
позитивний за
останні
3 роки
позитивний за
останні
3 роки
позитивний за
останні 1 рік
частково
негативний
негативний

Факти неповернення чи
прострочення
відсутні

прибуткова за останні 3 роки

відсутні

прибуткова діяльність за останній рік, але
зменшення прибутку порівняно із
попереднім роком
тенденція скорочення прибутковості
діяльності
збиткова діяльність за останні роки,
тенденція зниження прибутковості в
розрізі кварталу
збиткова діяльність за останні три роки,
негативні фінансові результати за
поточний рік, визнаний банкрутом

незначні затримки у сплаті
неповернення чи несвоєчасне
повернення заборгованостей
неповернення чи несвоєчасне
повернення заборгованостей

Таблиця 2. Шкала штрафних санкцій відповідно
до класів дебіторів
Клас
дебітора
А
B
C
D
E

до 30
0
0,001
0,002
0,003
0,004

Оцінка діяльності

Кількість днів прострочення
30-60
60-90
більше 90
0,001
0,002
0,003
0,002
0,003
0,004
0,003
0,004
0,005
0,004
0,005
0,006
0,005
0,006
0,007

через інфляційні процеси, та від витрат, які були здійсненні
через нестачу власних коштів на фінансування поточної
діяльності. Отже, система "d/k net n" може бути викорис
тана для оптимізації управління дебіторською заборгова
ністю шляхом зниження строків сплати контрагентами за
своїми зобов'язаннями і отримання доходів від простро
чення, що призведе до покращення фінансового стану
підприємств.
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дебіторської заборгованості у період "n+", підприємства
мають нараховувати штрафні санкції з метою компенсації
втрат від інфляційних процесів, від сплати відсотків за кре
дитами, та від недоотриманого прибутку. Система штраф
них санкцій має засновуватись на класі дебітора. Ранжу
вання дебіторів за класами пропонується здійснювати
відповідно до таблиці 1.
Відповідно до класів A—E, підприємства можуть на
раховувати штрафні санкції, шкала яких наведена в таб
лиці 2.
Особливості нарахування штрафних санкцій мають
бути оговорені в договорі із контрагентом. Штрафні
санкції нараховуються за кожен день прострочення. Відпо
відно, дебіторська заборгованість, яка не була погашена у
строк, має бути повністю повернена із додаванням штра
фу. Розмір штрафу визначається за формулою (2):
(2),
де СДЗ — санкції за прострочення дебіторської забор
гованості;
ДЗі — сума ітої дебіторської заборгованості;
Сі — санкції, які передбачені для цього дебітора (за
класами);
n — кількість днів прострочення.
Запровадивши таку модель підприємства матимуть
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THE MAIN FACTORS OF IMPACT ON FOOD SECURITY IN THE REGION AS THE FOUNDATION OF
NATIONAL SECURITY

Встановлено місце продовольчої безпеки в системі економічної безпеки держави як її окремої склаQ
дової. Систематизовано основні показники, на основі яких доцільно здійснювати оцінювання стану проQ
довольчої безпеки окремих регіонів та України в цілому. Визначено передумови забезпечення продовольQ
чої безпеки регіонів України в результаті впливу на неї зовнішніх та внутрішніх факторів.
The place of food security in the economic security of the state as its individual components is concretisezed.
Key indicators on which it is advisable to evaluating the state of food security in some regions and Ukraine in
general are systematized. Preconditions food security regions of Ukraine by the impact on her external and
internal factors are given.
Ключові слова: економічна безпека, продовольча безпека, регіон, зовнішні фактори впливу, внутрішні фак!
тори впливу.
Key words: economic security, food security, region, external factors influence internal factors influence.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Забезпечення продовольчої безпеки посідає провідне
місце серед основних напрямів реалізації економічної пол
ітики всіх держав світу, втому числі й України. Водночас ця
проблема має різні аспекти прояву в різних макрорегіонах,
державах, територіях.
Саме в забезпеченні країни продовольством поєднують
ся практично всі сучасні численні проблеми функціонування
агропромислового комплексу та його основи — сільського
господарства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Значний внесок у теоретичні та практичні засади забез
печення продовольчої безпеки як регіону, так і країни вне
сли наступні фахівці: В. Балабанов, А. Прохожева, Ю. Хро
мов, В. Суворовцева, И. Стуканова, Б. Пасхавер, О. Гойчук,
П. Лайко, П. Саблук та інші.
Проте вивчення цієї проблеми не можна вважати завер
шеним, широка кількість її аспектів цілком не висвітлені,
деякі з них потребують регулярного моніторингу та аналі
зу. Зокрема, мова йде про визначення особливостей фор
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мування продовольчої безпеки та управління нею на рівні
регіонів.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає у встановленні основних факторів
за якими можна визначити стан продовольчої безпеки рег
іонів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Реальна і повноцінна система продовольчої безпеки Ук
раїни повинна охоплювати такі складові: міцне і надійне за
безпечення, що базується на національному АПК, здатно
му постійно забезпечувати населення продуктами харчуван
ня на відповідному рівні, адекватно реагуючи на кон'юнк
туру продовольчого ринку; фізична і економічна доступність
необхідної кількості і асортименту продовольства для
різних категорій населення забезпечується їх платоспро
можністю, що не ставить під загрозу задоволення інших ос
новних потреб людини; система захищеності вітчизняного
виробника продовольчих товарів від імпортної залежності
як в продовольстві, так і ресурсному забезпеченні.
Продовольча безпека держави є важливою складовою
частиною економічної безпеки (рис. 1), яка в свою чергу є
частиною суспільної безпеки держави. продовольча безпе
ка держави — це ступінь забезпеченості населення країни
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4) якість і безпека продовольства.
На сьогодні серед вітчизняних дослідників немає
єдиної точки зору щодо системи критеріїв і показ
ників, що дають змогу всебічно охарактеризувати
стан регіонального агропромислового комплексу і
ринку продовольства з погляду забезпеченості про
довольчої безпеки. Для національного рівня існують
загальновизнані критерії і показники продовольчої
безпеки, проте в рамках справжньої роботи для
рівня регіону нагальним є завдання розширення кола
таких показників і уточнення критеріїв з урахуван
ням специфіки регіону, рівня забезпечення продо
вольчої безпеки (очевидно, що склад критеріїв для
даного рівня відрізнятиметься від загальнонаціо
нального) [3, с. 98; 5, с. 158; 6, с. 89].
Для регіонального рівня вимога дотримання
продовольчої незалежності може виявитися не
здійсненною для багатьох регіонів. Більш того,
імператив досягнення самозабезпечення продо
вольством (з метою забезпечення безпеки) для ре
гіонального рівня, на відміну від національного,
втрачає свою гостроту.
Поперше, прояв зовнішніх загроз, які зумовлені
іншими утвореннями того самого рівня (інших регі
онів) або соціально економічною ситуацією в країні
Рис. 1. Продовольча безпека в структурі економічної безпеки
в цілому менш вірогідно, ніж прояв загроз націо
держави
нальній безпеці з боку інших держав (боротьба за
екологічно чистими і корисними для здоров'я продуктами ринки збуту, економічна блокада тощо) або світових ринків.
Подруге, цикли регіонального відтворення продоволь
харчування вітчизняного виробництва за науковообгрун
тованими нормами і доступними цінами при збереженні і ства, володіючи світовими властивостями цілісних систем,
поліпшенні середовища проживання. Продукти харчуван входять як підсистеми до соціальноекономічного комплек
ня у життєвій діяльності людини відіграють особливу роль. су країни, балансують зрештою на національному рівні. Як
Експерти вважають, що за життя сучасного покоління про було зазначено раніше, у формуванні ресурсів, що забезпе
довольча проблема може перерости у глибоку міжнародну чують процес відтворення в регіоні, значну роль виконують
міжрайонні економічні і соціальні зв'язки. Обмін продукта
кризу.
Центральним елементом продовольчої безпеки є забез ми праці, територіальний перерозподіл матеріальних і
печеність продуктами харчування, а в її структурі варто фінансових ресурсів, міжрайонна міграція населення,
виділити чотири складові. Доступність продуктів харчуван інформаційні потоки — все це зумовлює відкритий харак
ня виявляється у трьох формах. Фізична доступність перед тер економіки регіону як необхідна умова ефективності його
бачає просту наявність на споживчому ринку життєво не економіки, заснованої на територіальному поділі праці.
Найважливішим показником рівня продовольчої безпе
обхідних продуктів, економічна доступність включає фінан
сову можливість їх отримати, а соціальна — мінімальну ди ки слугує калорійність добового раціону харчування насе
ференціацію у споживанні головних груп продуктів серед лення (і пов'язана з нею загальна кількість продуктів хар
чування на душу населення), тобто показник обсягу спожи
різних верств населення.
Забезпечення ефективного функціонування системи вання (у стратегічному або натуральному еквіваленті) і
продовольчої безпеки безпосередньо залежить від: стійкості відповідності його міжнародним нормам [1, а 67].
підсистеми забезпечення; структурних змін в АПК, інвес
На нашу думку, потребує перегляду й уточнення як
тиційної політики, формування підсистеми технічного за склад критеріїв, застосовних до оцінки регіональної про
безпечення, удосконалення податкового законодавства, довольчої безпеки, так і їх значення для даного рівня. При
організації банківського обслуговування, створення товар цьому повинні бути відображені два основні моменти: адек
них запасів матеріальнотехнічних засобів, діючої системи ватна продовольча забезпеченість населення регіону і мож
страхування урожаїв і майна підприємств АПК, науково ливість її збереження або поліпшення в довгостроковій пер
інформаційного забезпечення.
спективі, незалежно від внутрішніх і зовнішніх загроз. Така
Виділяючи національну продовольчу безпеку як гене постановка питання дає змогу урівноважити регіональні
ральну ціль аграрної політики пропонуємо зосередити ува інтереси доступності продовольства в короткостроковій
гу на наступних її аспектах: продовольчому, сільськогос перспективі і стратегічної орієнтації на стале відтворення
подарському, зовнішньоекономічному, агропромисловому, АПК регіону, розвиток його потенціалу і насичення регіо
а також соціальному.
нального продовольчого ринку власною продукцією.
Ступінь продовольчої безпеки держави можливо оці
Найзагальнішими критеріями забезпеченості продо
нити, характеризуючи наступні показники: стан здоров'я вольчої безпеки регіону, на нашу думку, можуть бути:
населення, як однієї із основних умов, що забезпечує ста
1) відповідність рівня і структури кінцевого споживан
лий і прогресивний розвиток держави; подовженість життя ня продуктів харчування раціональним фізіологічним нор
та демографічна ситуація; наявність національної програ мам здорового харчування. Даний критерій характеризує
ми по розвитку агропромислового комплексу, рибного та економічну і фізичну доступність продовольства населен
лісового господарства; забезпеченість населення продо ню регіону;
вольством; стан галузей, що виробляють продовольство;
2) наявність виробничого потенціалу сфер АПК, достат
якість продуктів харчування; доступність продуктів харчу нього для виробництва основних (життєво важливих) про
вання всім верствам населення; обсяги та можливості наро дуктів харчування в обсязі й асортименті, який дає змогу
щування стратегічних запасів продовольства на випадок ви виконати вимогу п. 1 при безпечному рівні регіонального
никнення непередбачених та надзвичайних обставин; стан експортуімпорту продовольства. Цей критерій характери
виробничої та науково — технічної бази; можливості по збе зує необмежену в часі здатність АПК регіону підтримувати
реженню та поліпшенню середовища проживання.
продовольчу забезпеченість і гарантувати захист від
Адекватна система показників повинна характеризува зовнішніх загроз продовольчій безпеці. Наявність і стан
ти стан основних чинників продовольчої безпеки. Як най природних ресурсів сільськогосподарського призначення,
важливіші чинники пропонується розглянути такі [2, с. 69]: що служить необхідною умовою сталого відтворення в АПК,
1) рівень і структура кінцевого споживання продуктів так само повинно бути відображене у складі даного крите
харчування;
рію;
2) стан продовольчого потенціалу сфер АПК і природ
3) відповідність обсягів і структури експортуімпорту
них ресурсів сільськогосподарського призначення;
продовольства безпечному для даного регіону рівню, що
3) обсяги і структура експортуімпорту продовольства визначається можливостями економічно доцільного вироб
в регіоні, які характеризують міжрегіональний аспект ництва основних (життєво важливих) продуктів харчуван
відтворення;
ня в регіоні. Даний критерій безпосередньо встановлює без
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печне співвідношення внутрішньорегіонального виробниц
тва і міжрегіональної торгівлі;
4) відповідність якості і безпеки продовольства вимо
гам санітарно гігієнічних екологічних і епідеміологічних
стандартів здорового харчування. Даний критерій характе
ризує вимогу дотримання якості продовольства для забез
печення продовольчої безпеки.
Наведені вище критерії повинні знайти свій вираз у низці
показників, що кількісно визначають стан продовольчої без
пеки відповідно до цих критеріїв. Для кожного з основних
критеріїв можливе визначення низки показників, з яких
один є найістотнішим для характеристики продовольчої
безпеки за даним критерієм. Так, для характеристики без
печного рівня імпорту основним показником є коефіцієнт
самозабезпечення, розрахований на вартісній або енерге
тичній основі. Такі показники можуть розраховуватися без
посередньо або бути комплексними показниками, що скла
даються з декількох складових.
Як було показано, чинники, що визначають ступінь про
довольчої безпеки регіону в сучасних умовах, можуть мати
короткостроковий характер дії. До довгострокових чин
ників належать:
— групи населення, що живуть за межею бідності і не
мають достатнього доходу для придбання мінімального на
бору продуктів харчування;
— населення територій, продовольче постачання яких
не забезпечується ринковими механізмами через зовнішні
чинники (наприклад, транспортну недоступність);
— незбалансованість харчування з певних складових,
що призводить до втрати здоров'я нації або окремих груп
населення;
— низький контроль над безпекою продуктів харчуван
ня, через що продовольство стає загрозою життю і здоро
в'ю нації;
— виснаження природного потенціалу аграрного вироб
ництва в країні призводить до зниження рівня продоволь
чого забезпечення нації;
— низький матеріальнотехнічний, фінансовий, науко
вотехнологічний потенціал сталого відтворення сфер АПК.
До чинників короткострокового характеру, які несуть
потенційну загрозу продовольчої безпеки регіону, належать
такі:
— нестабільність аграрного виробництва і можливість
природних катаклізмів, що знижують продовольче забез
печення в окремі періоди;
— велика залежність продовольчого забезпечення рег
іону від зовнішніх джерел на фоні нестабільної кон'юнктури
національного та світових ринків і валютних надходжень від
імпорту;
— нестабільне зовнішньополітичне становище країни у
світі може призвести до торгового ембарго та інших подіб
них санкцій.
Показники, що застосовуються для оцінки рівня регіо
нальної продовольчої безпеки, можуть бути як абсолютни
ми, так і відносними. Абсолютні показники (наприклад, ва
ловий продукт сільського господарства регіону, вартість
мінімального набору продуктів харчування) є важливими ха
рактеристиками стану АПК і продовольчого ринку регіону.
Проте більшість з них дає змогу тільки побічно оцінити рівень
продовольчої безпеки. Тому особлива роль у системі показ
ників продовольчої безпеки належить відносним показникам,
що робить можливим визначення рівня явищ, які характери
зують продовольчу безпеку, і зіставлення стану продоволь
чої безпеки в різних регіонах незалежно від міжрегіональ
них відмінностей у структурі та рівні виробництва і спожи
вання продовольства. При цьому для повнішого аналізу про
довольчої безпеки регіону такі показники повинні бути до
повнені розрахунком абсолютних величин.
Визначення значень названих основних показників дає
змогу порушити питання кількісної характеристики рівня
продовольчої безпеки регіону на основі найзагальнішого
інтегрального показника — індексу продовольчої безпеки
регіону №8. Останній може бути розрахований як середнь
озважене значення його показників, при цьому може бути
розрахований індекс поточної і довгострокової продоволь
чої безпеки з використанням різних вагових оцінок показ
ників [4, с. 76].
Аналіз стану продовольчої безпеки регіону, відповідно
до встановлених критеріїв, може здійснюватися за вказа
ними чотирма напрямами шляхом деталізації і розрахунку
показників у динаміці за багато років, що характеризують
поточний стан і тенденції зміни цього стану.

70

Для характеристики стану споживання продовольства
в регіоні можуть бути розглянуті такі показники:
1. Склад і структура населення регіону, що дають змогу
виявити частку міського і сільського населення, населення
працездатного віку, пенсіонерів, а також очікувану три
валість життя при народженні.
2. Величина прожиткового мінімуму, вартість мінімаль
ного продовольчого кошика порівняно із середньомісячною
зарплатою і виплатами соціального характеру, середньомі
сячною пенсією. Кількість населення з доходами, що нижче
за величину прожиткового мінімуму. Частка витрат насе
лення на купівлю продуктів харчування у структурі витрат.
Купівельна спроможність населення.
3. Розподіл грошових доходів у суспільстві (децильний
коефіцієнт стратифікації, індекс Джині).
4. Калорійність і структура місячного раціону харчуван
ня, середнє споживання основних продуктів харчування,
співвідношення з раціональними нормами харчування.
5. Динаміка і рівень цін на продукти харчування. Зміна
вартості продовольчого кошика.
6. Розвиненість інфраструктури торгівлі продуктами
харчування, структура роздрібної торгівлі.
Для характеристики потенціалу агропромислового ком
плексу регіону пропонується використання таких показ
ників:
1. Рівень і структура виробництва найважливіших видів
продукції рослинництва і тваринництва та продуктів хар
чування в динаміці (абсолютні значення і на душу населен
ня). Урожайність сільськогосподарських культур, продук
тивність худоби і птиці.
2. Стан матеріальнотехнічної бази АПК (парк основ
них видів техніки, знос основних фондів переробної про
мисловості, інвестицій в АПК). Показники фондо, механо
, енергоозброєності сільськогосподарських і переробних
підприємств.
3. Питома вага сільського господарства у валовому рег
іональному продукті.
4. Індекс співвідношення цін на сільськогосподарську і
промислову продукцію (диспаритет цін).
5. Питома вага витрат сільськогосподарських товаро
виробників.
6. Стан соціальної інфраструктури села.
7. Розміри державної підтримки аграрного сектора.
8. Показники формування регіонального продовольчо
го фонду.
9. Наявність і стан природних ресурсів сільськогоспо
дарського призначення (площі сільгоспугідь, внесення доб
рив, ерозійні процеси).
10. Фінансовий стан підприємств АПК.
Для характеристики експортуімпорту продовольства
в регіоні аналізуються такі показники:
1. Увезеннявивезення продовольчої продукції.
2. Самозабезпечення продовольством (частка імпортно
го продовольства і продовольства, увезеного з інших регі
онів, у кінцевому споживанні регіону) за основними видами
продовольчої продукції.
3. Відносини споживання продовольства на душу насе
лення за рахунок регіонального виробництва до раціональ
них норм споживання за основними видами продуктів хар
чування.
Для оцінки якості продовольства в регіоні можливе за
стосування таких показників:
1. Обсяги виявленої продовольчої продукції, що не
відповідає вимогам якості.
2. Вміст шкідливих речовин у проінспектованій про
дукції.
3. Відношення кількості продукції, забракованої орга
нами контролю, до загальної кількості проінспектованої
продукції.
Для характеристики продовольчої незалежності регіо
ну в реальних умовах можна використовувати модифікова
ний перший метод, при цьому в розрахунках враховуються
не всі вироблені і спожиті в регіоні продукти харчування, а
тільки ті, що входять до складу основних (життєво важли
вих) продуктів. Під такими продуктами розуміються про
дукти харчування, що традиційно виробляються не території
України і є за структурою і обсягами основою харчового
ринку населення.
Застосування загальновизнаного межового значення
рівня продовольчої незалежності у 20 % для характеристи
ки стану продовольчої безпеки регіону може бути виправ
дане тільки для розвинених в аграрному відношенні регіонів,
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що мають достатній біокліматичний потенціал для вироб
ництва всієї решти продуктів харчування. В інших випадках
повинні розраховуватися безпечні рівні для кожної групи
продуктів харчування з урахуванням можливостей еконо
мічно доцільного виробництва продукції даної групи в рег
іоні і наявності сталих міжрегіональних зв'язків у межах
України з ввезення даної групи.
Найскладнішою видається кількісна оцінка якості
продовольства, оскільки результати виявленої в ході пе
ревірок і інспекцій невідповідності вмісту в продуктах
харчування шкідливих для здоров' я речовин норматив
ним споживанням або невідповідності продукції встанов
леним стандартам можуть бути використані для оцінки
якості всієї продовольчої продукції тільки з певним сту
пенем похибки. При цьому найбільш застосовним показ
ником (хоча він і характеризує загальну якість продоволь
ства тільки побічно) може бути визнане відношення
кількості продукції, визнаної органами контролю відпо
відною вимогам за якістю, до загальної кількості про
інспектованої продукції.
Розрахований на основі описаного методу індекс про
довольчої безпеки регіону дає змогу охарактеризувати
рівень продовольчої безпеки з метою аналізу динаміки його
зміни і порівняння регіонів за цим рівнем. Недоліком дано
го показника є певна умовність визначення забезпеченості
або незабезпеченості продовольчої безпеки регіону на його
основі (при цьому очевидно, що чим вищий показник, тим
кращий стан регіональної продовольчої безпеки). Оскільки
у світовій науковій практиці для оцінки забезпеченості про
довольчої безпеки найбільшого поширення набули порогові
значення основних складових її чинників, доцільним є до
повнення показника низкою показників, для яких установ
лені такі порогові значення. Порогові значення чинників
продовольчої безпеки визначаються залежно від національ
них демографічних і природно економічних особливостей
кожного регіону, при цьому як чинники можна взяти дифе
ренціацію доходів і споживання, середній рівень споживан
ня білка тваринного і рослинного походження, рівень
бідності й убогості, деградація особи і сім'ї, зростання смер
тності, зокрема дитячої, рівень середньої тривалості жит
тя.
Остаточний висновок про стан регіональної продо
вольчої безпеки може бути зроблений тільки на основі
комплексного аналізу всієї сукупності показників со
ціальноекономічного стану домогосподарств, стану про
довольчого ринку, всіх сфер агропромислового комплек
су і природних ресурсів сільськогосподарського призна
чення регіону, а також міжрегіональної і зовнішньої
торгівлі.
На основі визначення проблемних областей (для яких
значення розрахованих показників найменші) повинні
формулюватися пріоритетні напрями державного регу
лювання, визначатися цілі й методи їх досягнення в рам
ках системи забезпечення продовольчої безпеки регіону.
Таким чином, аналіз показників, що застосовуються для
характеристики стану продовольчої безпеки, є об' єктив
ною основою формування стратегії і тактики її забезпе
чення.
Оцінивши сучасний стан продовольчої безпеки, можна
виокремити низку позитивних характеристик, а саме: фор
мування ринкової інфраструктури (система гуртових про
довольчих ринків і маркетингової інформації); зростання
доходів населення; підвищення самозабезпечення населен
ня продуктами харчування внаслідок розширення розмірів
господарств населення та дачних ділянок. Однак мають
місце і негативні характеристики, зокрема: зниження купі
вельної спроможності населення; недосконале державне
регулювання зовнішньої торгівлі продовольством; немає
умов для стабільного функціонування ринку продовольства;
не створено умов для стабільного зростання обсягів вироб
ництва основних видів сільськогосподарської продукції, в
тому числі й картоплі.
В Україні варто розглядати два основні напрями досяг
нення продовольчої безпеки. Поперше, необхідно забез
печувати постачання продовольства в таких кількостях, які
могли б забезпечити здорове і повноцінне харчування на
селення. Подруге, треба зробити наголос на досягненні
самозабезпеченості продукцією сільського господарства
(зокрема продукцією, яку виробляють у господарствах на
селення), а також на підтримці і захисті державою вітчиз
няних товаровиробників, що автоматично коригує імпорт
продукції.
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Сприятливі природнокліматичні умови для вирощуван
ня переважної більшості сільськогосподарських культур і
потужний людський потенціал дозволяють Україні не лише
забезпечити власну продовольчу безпеку, а й стати актив
ними гравцем на світовому ринку продовольства. Відтак
необхідно прискорити процеси реформування аграрного
сектору України, що потребує суттєвої модернізації в на
прямі розвитку підприємницької діяльності на селі, впро
вадження інноваційних технологій у виробництво, забезпе
чення дохідності товаровиробників, а також розбудови соц
іальної інфраструктури та розвитку сільських територій.
Вважаємо, що продовольча безпека нашої держави
може бути забезпечена при виконанні наступних умов:
— населення країни забезпечене екологічно чистими,
повноцінними та корисними для здоров'я продуктами хар
чування вітчизняного виробництва по науковообгрунтова
ним нормам, та раціонам їх споживання, із врахуванням
віку, полу, умов праці, природнокліматичних умов та на
ціональних традицій;
— ціни на ці продукти харчування доступні всім багато
дітним сім'ям, пенсіонерам, працівникам, незалежно від на
ціональної належності та професії;
— ціни на ці продукти харчування доступні всім багато
дітним сім'ям, пенсіонерам, працівникам, незалежно від на
ціональної належності та професії;
— створені відновлювані стратегічні запаси продоволь
ства на випадок стихійних лих, війн та інших надзвичайних
обставин.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
В результаті проведеного дослідження можна зробити
наступні висновки:
1. Встановлено місце продовольчої безпеки в системі
економічної безпеки держави як її окремої складової.
2. Систематизовано основні показники, на основі яких
доцільно здійснювати оцінювання стану продовольчої без
пеки окремих регіонів та України в цілому.
3. Визначено передумови забезпечення продовольчої
безпеки регіонів України в результаті впливу на неї
зовнішніх та внутрішніх факторів.
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THE IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL COOPERATION BETWEEN UKRAINE
AND THE EU

У статті досліджено підходи до визначення сутності фінансової системи та фінансового співробітQ
ництва, проаналізовано складові елементи фінансового механізму. Визначено особливості механізму
фінансового співробітництва між Україною та ЄС. Ідентифіковано проблеми, що заважають ефективноQ
му співробітництву України з міжнародними фінансовими організаціями.
In the article the approaches to definition of essence of financial system and financial cooperation, analyzed
the constituent elements of the financial mechanism. The features of the mechanism of financial cooperation
between Ukraine and the EU. Identified issues hindering effective cooperation of Ukraine with international
financial organizations.

Ключові слова: фінансове співробітництво, механізм фінансового співробітництва, інвестиції, співпра!
ця з ЄС, ефективність.
Key words: financial cooperation, the mechanism of financial cooperation, investments, the cooperation with EU,
effectiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна протягом багатьох років активно співпра
цює з міжнародними фінансовими організаціями,
діяльність яких спрямована на сприяння в реалізації
інфраструктурних, інституційних та системних проектів
у різних країнах світу, що здійснюється шляхом довго
строкового кредитування, надання консультацій тощо.
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У сучасних складних економічних умовах співпраця з
міжнародними фінансовими інституціями набула якіс
но нових ознак. Враховуючи євроінтеграційні пріори
тети подальшого розвитку нашої країни, актуальною є
проблема ефективної співпраці України з ЄС як у нау
ковотехнічному, торгівельному, так і у фінансовому
секторі.

Економiка та держава № 12/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Фінансовий механізм ЄС

Фінансові
методи:
- кредит;
- спільне
фінансування;
- паралельне
фінансування

Правове
забезпечення:
- нормативноправова база
ЄС та країн не
членів ЄС;
- фінансові
угоди;
- грантові
контракти;
- контракти на
закупівлю;
- трудові угоди

Інформаційне
забезпечення:
- консультації;
- дослідження;
- рекомендації

Фінансові важелі та
інструменти:
- бюджет ЄС та
середньострокова фінансова
допомога країнам-членам
ЄС;
- спільна регіональна
політика ЄС;
- Європейський інструмент
сусідства та партнерства
- Європейський фонд
розвитку;
- Інструмент
співробітництва з питань
розвитку;
- Європейський інструмент
демократії та прав людини;
- Інструмент стабільності;
- Інструмент співпраці в
галузі ядерної безпеки

Рис. 1. Механізм управління фінансами ЄС
Джерело: складено автором на основі [9].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Темі співпраці України з міжнародними фінансови
ми інституціями присвячено чимало наукових праць,
зокрема С.Я. Боринця [2], Н. Баландиної [1], І.В. Івлєвої
[3], О.І. Рогача [14], В. Г. Ткачука [15] та ін. Водночас
сучасні реалії української кризи та складних макроеко
номічних умов внесли свої корективи в економічну си
туацію країни, що мають бути враховані при побудові
подальшого алгоритму фінансових відносин між Украї
ною та ЄС.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування,
вироблення науковометодичних засад і практичних
пропозицій, що спрямовані на удосконалення механіз
му фінансового співробітництва між Україною та ЄС для
підвищення ефективності співпраці в умовах сучасних
інтеграційних процесів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історичний досвід розвитку сучасного глобалізова
ного світу підтвердив тезу про те, що майбутнє людства
пов'язане з постійним розвитком міжнародного співро
бітництва, у тому числі у фінансовій сфері. Міжнарод
не фінансове співробітництво на сучасному етапі його
розвитку все більше актуалізує роль міжнародних
фінансових інституцій, оскільки їхня діяльність вносить
необхідний регулюючий початок та відносну ста
більність у функціонування валютнорозрахункових
відносин. Зазначені відносини діють у межах світової
фінансової системи. Зауважимо, що термін "світова
фінансова система" доволі часто використовується у
науковій практиці, проте єдиної точки зору щодо тлу
мачення сутності даного поняття не існує. Це пов'яза
но з тим, що часто використовують як синоніми наступні
словосполучення: "світова фінансова система", "світо
ва валютна система", "світова валютнокредитна систе
ма", "світова валютнофінансова система" та ін., а деякі
фахівці взагалі заперечують необхідність використан
ня даного поняття. Так, Моїсеєв О.О. характеризує
світову фінансову систему як розгалужену схему з ве
ликою кількістю державних та приватнокредитних еле
ментів, через які здійснюється координація фінансових
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зв'язків у світі [6, с. 101]. Автори праці [8] ототожню
ють поняття світова фінансова та світова валютна сис
тема, тобто "це економічні відносини, пов'язані з функ
ціонуванням світових грошей і які обслуговують різні
види господарських зв'язків між країнами". Українсь
кий науковець Луцишин З.О. подає таке визначення:
"фінансовими елементами системи є міжнародні фінан
сові ринки й механізм торгівлі конкретними фінансови
ми інструментами — валютою, цінними паперами, кре
дитами" [4, с. 56]. Отже, світову фінансову систему мож
на розглядати як цілісне утворення, яке складається з
окремих елементів, взаємопов'язаних між собою, і охоп
лює усю сукупність міжнародних фінансових відносин.
Структуру світової фінансової системи [16, с. 114] роз
глядає в залежності від функцій елементів, рівня аку
муляції фінансових ресурсів та рівня взаємодії суб'єктів.
Між структурними елементами світової фінансової си
стеми існує постійно повторюваний взаємозв'язок, що
визначає етапи і форми процесу становлення та розвит
ку світового господарства. Проте розвиток світових ва
лютнофінансових відносин і всього світового господар
ства має непостійний характер.
Фінансові механізми як елементи світової фінан
сової системи являють собою сукупність різних
форм і методів міжнародної фінансової діяльності.
Останні залежать від фінансового суб'єкта (держа
ва, приватні компанії тощо). Міжнародна державна
фінансова діяльність концентрується переважно на
поповненні державного бюджету та фінансуванні
державних програм. При цьому існують відмінності
у формах міжнародної фінансової координації та
інтег рації різних держав, у методах залучення
міжнародних фінансових ресурсів, міжнародного
державного інвестування та міжнародної фінансо
вої діяльності державних компаній. Отже, міжнарод
на фінансова діяльність може виступати в наступних
формах: інвестиції (портфельні і прямі); міжнародні
позики на світовому фінансовому ринку; міжнарод
на фінансова допомога.
Патика Н.І. форми співробітництва поділяє на
фінансові та нефінансові [13, c. 156]. В цьому випадку
така точка зору співпадає з теорією О.С. Мозгового про
форми міжнародної фінансової діяльності — позики та
допомогу [5, c. 225]. У нефінансовій сфері поширені такі
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1,57
1,61

5

Безповоротні гранти
від Європейської
комісії
Макрофінансова
допомога у 2014 р.
Макрофінансова
допомога у 2015 р.
Позики від ЄІБ

1,8
Позики від ЄБРР
3

Рис. 2. Фінансова допомога, доступна Україні за підтримки ЄС за період 2014—2020 роки, млрд євро
Джерело: [11].

форми співробітництва, як здійснення макроекономіч
них і галузевих наукових досліджень, організація на
вчальних програм, сприяння у пошуках технічної допо
моги, обмін міжнародним досвідом.
Європейський Союз є унікальним міжнародним
утворенням, оскільки поєднує в собі ознаки міжнарод
ної організації та держави, хоча формально не є ані тим,
ані іншим.
У структурі ЄС важливо виокремити фінансові сис
теми ЄС, до яких відносяться:
1. Європейський центральний банк (ЄЦБ), завдання
якого закладені в Договорі про заснування Європейсь
кого співтовариства. Основною метою ЄЦБ є збережен
ня цінової стабільності, до інших відносяться: високий
рівень зайнятості та стійке економічне зростання без
інфляції. Основними завданнями ЄЦБ виступають на
ступні: визначення та реалізація грошової політики в
єврозоні; управління операціями з іноземною валютою;
утримування і управління іноземними офіційними ре
зервами країн єврозони.
2. Європейський інвестиційний банк (EIB) — це орган
ЄС, заснований у 1959 р. Європейським Союзом для
сприяння розвитку, інтеграції і співпраці шляхом надан
ня інвестиційних позик, які надаються під однаковий
відсоток, що забезпечує збалансованість управління по
зикою в частині погашення заборгованості. Позики на
даються для розвитку відсталих європейських регіонів
і реалізації проектів, що представляють спільний інте
рес.

3. Європейський інвестиційний фонд.
Через систему фінансових інституцій ЄС шляхом за
стосування фінансових методів і форм, інструментів та
важелів здійснює вплив на соціальноекономічну сис
тему. До структури фінансового механізму входять чо
тири взаємозалежних елементів: фінансові методи,
фінансові важелі, фінансові стимули, фінансові санкції,
нормативноправове забезпечення (рис. 1). Практичне
використання фінансового механізму ЄС безпосередньо
пов'язане з цілеспрямованою діяльністю держави щодо
управління фінансами. Управління містить у собі ряд
функціональних елементів: прогнозування, планування,
оперативне управління, регулювання і контроль. Усі
зазначені елементи забезпечують реалізацію фінансо
вої політики в поточній діяльності органів управління
ЄС, юридичних осіб і громадян.
ЄС та держави, які входять до його складу, є най
важливішими фінансовими донорами України. Почи
наючи з 1991 р., обсяг фінансової допомоги ЄС Україні
щорічно збільшується. На початку 2014 р. Єврокомісія
ухвалила пакет фінансової підтримки для України, за
яким остання може отримати до 12 млрд євро до 2020
р. До нього входять гранти з європейського бюджету
(до 1,57 млрд євро), макрофінансова допомога (1,61
млрд), а також позики від Європейського інвестицій
ного банку (ЄІБ, до 3 млрд) і Європейського банку ре
конструкції і розвитку (ЄБРР, до 5 млрд). У 2015 р. па
кет збільшено ще на 1,8 млрд макрофінансової допо
моги (рис. 2).

Таблиця 1. Допомога ЄС Україні [12]
№
1

Вид допомоги
Технічна
допомога

2

Секторальна
бюджетна
допомога

3

Фінансова
допомога

4
5
6

Макрофінансова
допомога
Гуманітарна
допомога
Загальна вартість

Програми
Близько 200 проектів технічної допомоги ЄС, що реалізуються через
національні та регіональні програми допомоги ЄС, програми
прикордонного співробітництва, механізм Twinning, освітню програму
Tempus, програму Всеохоплюючої інституційної розбудови та Інструмент
співробітництва з ядерної безпеки
Додатковий пакет двосторонньої технічної допомоги
5 програм секторальної бюджетної підтримки ЄС
Контракт для України з розбудови держави
Рамкова програма на підтримку Угод між Україною та ЄС
Програми підтримки громадянського суспільства в Україні
Програми підтримки регіональної політики України
Програма «Стратегічні пріоритети Інвестиційного інструменту сусідства»
(Neighborhood Investment Facility) на 2014-2020 рр.; Інструмент реалізації
ПВ ЗВТ (DCFTA Facility), спрямований на покращення умов фінансування
малих та середніх підприємств цих держав у процесі інтеграції до
спільного ринку ЄС
Позики від Європейського інвестиційного банку
Позики Європейського банку реконструкції і розвитку
3 програми МФД ЄС

Загальна вартість
267,2 млн євро

Реалізується Гуманітарним офісом та Європейським координаційним
центром реагування на надзвичайні ситуації

223 млн євро

110 млн євро
244 млн євро
355 млн євро
21 млн євро
10,8 млн євро
55 млн євро
150 млн євро

У планах до 3 млрд євро
У планах до 5 млрд євро
3,41 млрд євро

4,85 млрд євро

Джерело: складено за даними Представництва України при ЄС та Європейському співтоваристві з атомної енергії [12].
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Рис. 3. Програми макрофінансової допомоги ЄС
Джерело: [11].

Україна поки отримала не всі гроші з пакету фінан
сової підтримки. Однак вона може і не отримати. Фінан
сування переглядатиметься щорічно, і враховуватиме
прогрес у проведенні реформ, політичні та економічні
умови. В цілому допомогу ЄС Україні у 2014—2015 рр.
можна представити у вигляді таблиці, де види допо
моги структуровано за окремими класифікаційними оз
наками (табл. 2).
1. Технічна допомога — у рамках перспективи
співпраці з ЄС на період 2015—2020 рр. основним інстру
ментом, у рамках якого надаватиметься допомога ЄС,
буде Європейський інструмент сусідства, який скла
дається із бюджету для всіх 16 країн сусідства (Алжир,
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія,
Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Республіка Молдова,
Марокко, Окупована Палестинська територія, Сирія,
Туніс та Україна). Відповідно до правил реалізації про
грам прикордонного співробітництва, що фінансують
ся згідно з Регламентом ЄС № 232/2014 Європейського
Парламенту і Ради від 11 березня 2014 р. про загальні
положення Європейського інструменту сусідства, Ук
раїна буде приймати участь у 4 спільних операційних
програмах прикордонного співробітництва Європейсь
кого інструменту сусідства 2014—2020 рр. на загальну
суму 288,8 млн євро. Ці програми будуть поширювати
ся на 14 областей України, представники яких спільно з
представниками країнучасниць приймають активну
участь у підготовці спільних операційних документів
ППС ЄІС.
2. Секторальна бюджетна допомога. В Україні за
початковано п'ять програм секторальної бюджетної
підтримки ЄС на загальну суму 259 млн євро (включаю
чи 12 млн євро — компоненти технічної допомоги):
— сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення тех
нічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейсь
ким Союзом;
— підтримка впровадження транспортної стратегії
України;
— підтримка впровадження Стратегії національної
екологічної політики України;
— підтримка політики управління кордоном в Ук
раїні;
— продовження підтримки реалізації Енергетичної
стратегії України.
У рамках впровадження пакету розширеної еконо
мічної та фінансової допомоги Україні 13 травня 2014 р.
було підписано Угоду про фінансування Контракту для
України з розбудови держави (State Building Contract).
Сума грантових надходжень в рамках програми скла
дає 355 млн євро. Зазначена програма стала першим ви
падком застосування Євросоюзом механізму загальної
бюджетної підтримки третьої країни (принцип "спе
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ціального підходу"). Поряд з Контрактом державної
розбудови, між Україною та ЄС також укладено угоди
про фінансування:
Рамкової програми на підтримку Угод між Украї
ною та ЄС;
Програми підтримки громадянського суспільства в
Україні;
Програми підтримки регіональної політики Украї
ни.
3. Фінансова допомога — у 2014 р. Європейською
Комісією було затверджено Стратегічні пріоритети
Інвестиційного інструменту сусідства (Neighborhood
Investment Facility) на 2014—2020 рр., у яких виділено
три основні сфери фінансування:
— покращення взаємозв'язку енергетичних та
транспортних мереж між ЄС та країнами Сусідства,
підвищення енергоефективності або використання
відновлювальних джерел енергії;
— захист навколишнього середовища, у т. ч. у кон
тексті зміни клімату;
— забезпечення сталого зростання шляхом підтрим
ки малих та середніх підприємств, соціального сектору,
а також розвитку муніципальної інфраструктури.
Цей Інструмент впроваджуватиметься із залучен
ням ресурсів європейських фінансових інституцій
(ЄБРР, ЄІБ та визначених ними фінансових посеред
ників з числа національних банків країн Східного
Партнерства).
Щодо співробітництва з Європейським інвестицій
ним банком, то у грудні 2014 р. Україна підписала із
Європейським інвестиційним банком Угоди "Надзвичай
ну кредитну програму для відновлення країни" у розмірі
200 млн євро, яка розрахована на період 20 років. Кош
ти банку будуть спрямовані на відновлення критичної
інфраструктури (водоканали та водопостачання, мережі
електроенергії, опалення) на Донбасі та суміжних з ним
регіонів України, модернізацію об'єктів соціальнопо
бутового призначення (заклади охорони здоров'я) для
надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Більше того, Європейський інвестиційний банк опраць
овує варіанти формування інвестиційного кредитного
портфелю (обсягом до 3 млрд євро) з метою реалізації
проектів з відновлення зруйнованої інфраструктури на
Донбасі, а також низки соціальних проектів. Остаточ
ному рішенню банку про надання кредитного портфе
лю має передувати стабілізація ситуації на сході Украї
ни.
ЄБРР — найбільший інвестор сільськогоспо
дарського сектору регіону країн Центральної та
Східної Європи, а також найбільший фінансовий
інвестор в економіку України. Сума інвестування
ЄБРР проектів приватного сектора варіюється від
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5 до 250 млн євро та у середньому становить 25 міль
йонів. Зокрема ЄБРР інвестував в Україні 1,21 млрд
євро в 2014 р., і 997 млн євро — у 2015 р., кошти були
вкладені у 34 проекти. Це кошти, виділені держав
ним чи приватним структурам на конкретні проекти,
спрямовані на розвиток.
4. Макрофінансова допомога — з метою підтримки
макроекономічної стабільності України, ЄС надає нашій
державі макрофінансову допомогу (МФД). Кошти в рам
ках МФД виділяються для прямої бюджетної підтрим
ки, зменшення зовнішнього фінансового тиску на Ук
раїну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечен
ня бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за
валютними резервами.
На початок 2016 р. Україні було виділено кошти в
рамках трьох програм МФД ЄС (рис. 3).
Надання МФД ЄС Україні здійснюється за умо
ви успішного співробітництва нашої держави з
Міжнародним валютним фондом та задовільного ви
конання попередніх вимог програм фінансової
підтримки МВФ. Окрім цього, в рамках МФД погод
жується окремий пакет попередніх умов, які перед
бачають проведення реформ у цілій низці секторів
економіки та державного управління від реформу
вання системи управління державними фінансами до
реформи енергетичного сектору, податкової систе
ми тощо. Що стосується успішного співробітництва
нашої держави з МВФ, то слід зазначити, що Украї
на є членом фонду з 1992 р. Ставши членом МВФ,
Україна водночас увійшла до структури Світового
банку, їй виділено квоту в 10 678 акцій на загальну
суму в 1,3 млрд дол. США. Валютну готівку за член
ство України в банку на суму 7,9 млн дол. США вне
сли Нідерланди. Згідно з принципом географічного
представництва Україна входить до групи, яка разом
з нею складається з 12 держав: Нідерланди, Руму
нія, Ізраїль, Болгарія, Хорватія, Боснія і Герцегови
на, Грузія, Кіпр, Молдова, Вірменія та Македонія.
Найбільшу кількість голосів у цій групі мають Нідер
ланди, а друге місце належить Україні. Тому одним
з виконавчих директорів Виконавчої ради Фонду від
цієї групи є представник Нідерландів, а його заступ
ником — представник України. Нідерланди вважа
ються державоючленом опікуном, через яку Украї
на здійснює свої стосунки з МВФ [10].
5. Гуманітарна допомога — у контексті залучен
ня гуманітарної допомоги Євросоюзу для громадян
України, переміщених з тимчасово окупованих тери
торій та районів проведення АТО, а також з метою
відновлення інфраструктури Донбасу здійснюється
взаємодія з відповідними службами і підрозділами
ЄК (Гуманітарним офісом та Європейським коорди
наційним центром реагування на надзвичайні ситу
ації) з метою регулярного інформування щодо пере
ліку потреб української сторони та отримання ад
ресної гуманітарної допомоги постраждалому насе
ленню.
Загальний обсяг допомоги ЄС Україні, що надаєть
ся починаючи з липня 2014 р., наразі складає близько
223 млн євро. Допомога Євросоюзу (державамичлена
ми ЄС та Єврокомісією) надається:
— для задоволення першочергових потреб для пе
реміщених зі сходу України: продукти харчування, пит
на вода, психологічна реабілітація, медична та соціаль
на допомога, а також комплекс побутовологістичних
заходів;
— на потреби соціальної адаптації та інтеграції
внутрішньо переміщених осіб, відновлення соціальної
інфраструктури та закладів охорони здоров'я в регіо
нах України.
Отже, сьогодні зовнішня заборгованість України
перед ЄС та міжнародними фінансовокредитними
організаціями невпинно зростає. Водночас питання
ризиків фінансового співробітництва України з
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міжнародними організаціями, країнами є досить ак
туальним на сьогодні, оскільки реальних загроз на
багато більше, ніж реальних перспектив. Аналіз ана
літичних та статистичних даних дозволив ідентифіку
вати та систематизувати основні проблеми, що поста
ють у фінансовому співробітництві між Україною та
ЄС:
— нова геополітична реальність, в якій опинилась
Україна, — укладання Угоди про асоціацію з ЄС, зміна
геополітичних пріоритетів від стратегічного партнер
ства з Росією до стратегічного партнерства з США,
НАТО та ЄС, введення міжнародним співтовариством
економічноправових санкцій проти Росії;
— військовий конфлікт на Донбасі — ймовірність
його "заморожування" і зацікавленість окремих сторін
у "не вирішенні" питання. Погоджуємось з думкою
Олександра Неклесси, який стверджує, що такі дії при
звели до значних втрат країни [7]. Зокрема ВВП краї
ни без врахуванням окупованих території скоротився
у 2014 році на 6,8%, а 2015 році на 9,9%, різко зменши
лися міжнародні резерви країни. Більш ніж у 3 рази де
вальвувала грошова одиниця — гривня. Більш ніж у 2
рази скоротився зовнішньоторгівельний оборот.
Значно знизився рівень життя людей. За оцінками
Інституту демографії та соціальних досліджень імені
М. В. Птухи НАН України понад 58% українців нині
перебувають за межею бідності. Країна здійснює ве
ликі витрати на розвиток військовопромислового ком
плексу. Повністю деградує окупована територія Дон
басу [7, c. 19];
— низький ступінь прозорості фінансових опе
рацій як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці визнача
ють однією з вагоміших проблем непрозорість робо
ти із коштами міжнародних організацій, повільність
у проведенні реформ, непрофесіоналізм кадрів у даній
сфері;
— неефективна діяльність державного апарату, за
лученого до процесу розробки і виконання проектів
міжнародних фінансових операцій, а в окремих випад
ках і відвертий саботаж високопосадовців при узгод
женні необхідних для реалізації проектів документів.
Так, наприклад, при співпраці України і ЄБРР існує до
сить тривалий термін затвердження банком кредиту,
зокрема, з урахуванням процедури затвердження про
екту безпосередньо в ЄБРР він становить близько 1 —
1,5 місяців. Це пов'язано з тривалими бюрократичними
процедурами під час підготовки кредитної заявки. Та
кож існує низка проектів, стосовно яких немає жодної
інформації щодо результативності та які зареєстровані
в офшорних зонах;
— проблеми, пов'язані з недостатньою підтримкою
середнього та малого бізнесу, як на законодавчому рівні,
так і в плані реальних фінансових програм, що дозволи
ли б суб'єктам підприємницької діяльності відкрити
власний бізнес або вирішити тимчасові фінансові труд
нощі в операційній діяльності.
Таким чином, вважаємо, що нашій державі слід
шукати відповіді на виклики, які постали перед нею у
політичній, економічній, фінансовій сфері, та розро
б ити ді євий механі зм мі ні мі заці ї зовні шніх та
внутрішніх загроз. Ситуація складається таким чином,
що відповіді мають бути знайдені як в Україні безпо
середньо, за рахунок її фундаментального зміцнення
і модернізації, так і на міжнародній арені, за рахунок
створення нового міжнародноправового формату
розв'язання української кризи, в тому числі фінансо
вої підтримки країни за участю Європейського союзу
та інших країн. Міжнародне фінансове співробітниц
тво сприятиме подоланню першочергових проблем із
кредитними позиками та формування зовнішньої за
боргованості. Однак досягнення економічного ефек
ту від такого співробітництва можливе тільки при
умові відновлення реального сектору економіки Ук
раїни.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, аналіз літературних джерел дозволив
виявити неоднозначність підходів до ідентифікації сут
ності фінансової системи та механізм фінансового
співробітництва. Вважаємо, що світову фінансову сис
тему можна розглядати як цілісне утворення, яке скла
дається з окремих елементів, взаємопов'язаних між со
бою, та охоплює всю сукупність міжнародних фінансо
вих відносин.
Результати проведеного дослідження дозволили
визначити основні форми фінансового співробітництва
між Україною та ЄС, а саме: технічна допомога, секто
ральна бюджетна допомога, фінансова допомога, мак
рофінансова допомога, гуманітарна допомога. Обсяг
запозичень, отриманих з фінансових інституцій, по
стійно зростає протягом останніх років, що може при
звести до зростання рівня економічної та політичної за
лежності нашої країни.
Ідентифіковані проблеми, що заважають ефектив
ному фінансовому співробітництву України та ЄС
(зміни геополітичної ситуації, військовий конфлікт на
сході країни, низький ступінь прозорості фінансових
операцій, повільність у проведенні реформ, низький
професійний рівень фахівців тощо) дозволяють роз
робити з подальшому ряд заходів та впровадити не
обхідні інструменти для забезпечення дієвості меха
нізму фінансового співробітництва між Україною та
ЄС.
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BUSINESS PLANNING AND ITS ROLE IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто сутність бізнесQплану як багатофункціонального та багатоцільового планового
документа, що має широкий спектр застосування в системі управління діяльністю суб'єктів господарюQ
вання. Розглядається необхідність розроблення бізнесQпланів та їх функції. Представлено процес управQ
ління стратегією розвитку в контексті бізнесQпланування.
The article deals with the essence of the business plan as a multiQfunctional and universal planning document,
which has a wide range of applications in the activities of economic entities management. It considers the need
to develop business plans and its functions. Presented the process of management of the development strategy
in the context of business planning.
Ключові слова: бізнес!план, бізнес!планування, функції бізнес!плану, корпоративний бізнес!план, бізнес!
план проекту, цільовий бізнес!план.
Key words: business plan, business planning, business plan functions, corporate business plan, project business
plan, target business plan.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах розвитку інноваційних підходів
до господарювання розпочинати новий бізнес або роз
ширювати діюче підприємство можливо лише після ви
значення потреб ринку, які постійно змінюються. Ди
наміку ринкових тенденцій необхідно враховувати при
розробці нової продукції, організації та фінансуванні
її виробництва. Тобто перед початком кожного етапу
вдосконалення виробництва, розширення видів діяль
ності або оновлення асортименту необхідно вирішити
питання: чи варто вкладати кошти та витрачати зусилля
на реалізацію конкретного проекту? Інструментом ви
рішення цієї проблеми служить бізнесплан, розробка
якого дозволяє узгодити інноваційні можливості з по
требами ринку на визначений період часу.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним та методологічним аспектам бізнес
планування діяльності підприємств було присвячено ряд
наукових праць, зокрема таких відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених, як В. Алієв, В. Барінов, К. Барроу,
А. Богомолов, Т. Броннікова, В. Буров, М. Віноградова,
О. Волков, С. Головань, В. Горбунов, В. Горємикін,
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А. Гречан, Р. Гріфін, О. Дерев'янко, І. Дубровін, М. Зінгер,
В. Іванова, О. Кузьмін, І. Липсиць, В. Лосєв, Т. Любано
ва, С. Ляпунов, М. Мальська, С. Млодика, В. Морошкін,
Є. Орлова, Г. Осовська, С. Пєтухова, С. Покропивний,
В. Попов, В. Попова, М. Романова, С. Соболь, В. Стад
ник, Н. Стрєкалова, Г. Тарасюк, Е. Уткін, Г. Швиданен
ко, В. Ясинський та ін. Водночас вивчення наукової літе
ратури та практики бізнеспланування на вітчизняних
підприємствах свідчить, що недостатньо висвітленим і
навіть суперечливим залишається розуміння бізнеспла
нування в сучасних умовах.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності та місця бізнес
плану в системі управління підприємницькою діяльні
стю в сучасних умовах господарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бізнеспланування — це сучасний і досить популяр
ний термін на сьогодні в бізнессередовищі. Але розроб
ка бізнеспланів і ведення діяльності в руслі постійного
бізнеспланування з урахуванням всіх нюансів цього по
няття (постійний моніторинг ринку, стану конкурент
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Завдання алгоритму бізнес-планування

Виявлення слабких
місць стратегічного
планування ще до
початку його
реалізації та
своєчасне внесення
необхідних
коректив

Оцінювання
потенційних
технічних,
ресурсних та
фінансових
можливостей
розвитку
виробництва
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Рис. 1. Завдання бізнеспланування

ної середи, складання планів для впровадження будь
яких змін тощо) на вітчизняних просторах знаходяться
на відчутній відстані від європейських практик розви
нених країн. Багато бізнесменів, які опрацювали не одне
зарубіжне видання з розробки бізнеспланів і намага
ються дотримуватися рекомендацій, викладених у них,
стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на
Заході труднощами. На відміну від західних країн, ділове
планування в Україні має ряд особливостей [9, с. 59].
Українське законодавство на сьогодні не закріплює
обов'язковість розробки бізнесплану. Останній є не
типовим документом для більшості українських комер
ційних підприємств [4, с. 115]. Незважаючи на прагнен
ня країни приєднатися до європейської спільноти та
підвищити стандарти якості продукції, послуг та прин
ципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, яка
заперечує доцільність розробки розгорнутого бізнес
плану і передбачає, як альтернативу, стисле техніко
економічне обгрунтування. Іноді вважається, що
відсутність проробленого бізнесплану може бути ком
пенсована знанням "глибин" вітчизняного бізнесу й
інтуїцією.
Для такого стану подій в Україні існує багато пере
думов. Низька конкурентоспроможність українських
бізнеспланів пояснюється низкою наслідків помилко
вого ставлення до цього питання перш за все зі сторони
замовників бізнеспланів, якими є юридичні або фізичні
особи, які володіють певною бізнесідеєю і прагнуть до
її реалізації). Для цього необхідно знайти інвестора,
якого можна залучити якісним бізнеспланом. Цей до
кумент власник ідеї може доручити розробити внут
рішнім спеціалізованим підрозділам, які частіше всього
у дрібному та середньому бізнесі просто відсутні, або ж
замовити у стороннього підприємства, що пропонує
послуги, маючи висококваліфікованих досвідчених
фахівців у сфері бізнеспланування та консалтингу [7 с.
435].

Планування діяльності вітчизняних підприємств
набуває все більшого значення у зв'язку зі швидкими
змінами в середовищі функціонування підприємства,
яке з часом стає все більш динамічним, невизначеним
та агресивним по відношенню до підприємства. Мож
ливим інструментом протидії несприятливому впливу
середовища є бізнеспланування як процес постійного
і систематичного упорядкування функціонування
підприємства, шляхом розробки стратегій, тактичних
та оперативних дій для їх реалізації. Бізнесплан по
винен визначати цілі підприємства та пояснювати, як і
коли вони будуть досягнуті, які ресурси для цього бу
дуть потрібні та чим підтверджуються зроблені при
пущення [1, с. 24].
Бізнесплан — старанно підготовлений документ,
що розкриває усі сторони будьякого підприємницько
го заходу, який розпочинається. Це документ, в якому
відбиті основні шляхи вирішення проблеми внаслідок ре
тельного аналізу її для обгрунтування вигідності за
пропонованого проекту, а також для залучення мож
ливих контрагентів, потенційних фінансових партнерів
і висококваліфікованих фахівців [3, с. 24]. Бізнесплан
— це документ, в якому описується конкретна бізнес
ідея та можливі шляхи її реалізації [2, с. 15]. Бізнесплан
— план, програма здійснення бізнесоперацій, дій
фірми, що містить відомості про підприємство, товар,
його виробництво, ринки збуту, маркетинг, організацію
операцій та їх ефективність [5].
Бізнесплан — це короткий, точний, доступний і
зрозумілий опис передбачуваного бізнесу, найважлив
іший інструмент при дослідженні різних ситуацій, що
дозволяє вибрати найбільш перспективний бажаний
результат і визначити засоби його досягнення. Бізнес
план є документом, що дозволяє управляти бізнесом,
тому його можна вважати невід'ємним елементом стра
тегічного планування і оперативного управління бізне
сом.

Таблиця 1. Принциповий склад розділів і цілей бізнесплану
Назва розділу
1. Резюме
2. Характеристика
підприємства
3. Маркетинговий план

4. Виробничий план
5. Управлінськоорганізаційний розділ
6. Фінансовий план
7. Оцінка і страхування
ризиків
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Склад розділу
Основні результати та висновки бізнесплану
Загальне описання компанії та бізнесу,
аналіз ринкової стійкості, опис
продуктів та послуг
Маркетингова ситуація, аналіз
діяльності конкурентів, програма
здійснення стратегії, аналіз рівня
конкурентоспроможності
Опис виробничого циклу
Опис управління підприємством
Аналіз ефективності проекту,
проектування грошових потоків
Аналіз типів ризиків, можливості його
виникнення, можливі збитки

Мета
Об’єктивна оцінка продукції, діяльності
підприємства
Основа для аналізу і розрахунків
Вплив позитивних і негативних факторів попиту,
купівельної спроможності, обгрунтування
можливого рівня продаж, формування цінової
політики
Виявлення потреби у виробничих потужностях та
трудових ресурсів, розрахунок рівня виробничих
розходів
Розрахунок потреби капіталу та кошторису
загальновиробничих витрат
Розрахунок фінансових показників, обгрунтування
умов беззбитковості
Розробка заходів попередження ризиків, форм та
умов страхування
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явити потенційну прибутковість бізнес
ідеї;
— бізнесплан дозволяє залучити
інвестиції або отримати кредит для реа
Встановлення ключових проблем розвитку
лізації інноваційного проекту (якщо не
вистачає власних коштів);
Розробка альтернативних напрямів розвитку задля подолання проблем
— бізнесплан дозоляє визначити
критерії та показники, за якими прово
Визначення оптимального варіанту діяльності
диться контроль за процесом реалізації
проекту, тобто бізнесплан можна вико
ристовувати як інструмент контролю й
Розробка положень стратегії розвитку підприємства
управління внутрішньою діяльністю
підприємства.
Представлення стратегії у вигляді бізнес-плану розвитку
Бізнесплан потрібен всім, хто зби
рається вкладати кошти у реалізацію
бізнесідеї. При цьому всіх користувачів
Складання маркетингового плану
(споживачів) бізнесплану можливо под
ілити на дві цільові групи: зовнішню і
внутрішню:
Складання виробничого плану
— зовнішні споживачі — це зацікав
лені
особи, які лише вкладають кошти і
Складання управлінсько-організаційного плану
не приймають участі у реалізації іннова
ційного проекту;
Складання фінансового плану
— внутрішні користувачі — зацікав
лені особи, які вкладають власні кошти у
реалізацію інноваційного проекту та є
Проведення оцінки і страхування ризиків
учасниками його реалізації.
Звідси виходить, що бізнесплан має
Складання резюме бізнес-плану та оформлення документу
два принципових напрями:
— внутрішній — це підготовлена
інформативна програма реалізації інно
Прийняття стратегії до реалізації
ваційного проекту з оцінкою результатів
на кожному етапі його реалізації;
— зовнішній — інформування зовні
Контроль за реалізацією стратегії на основі аналізу досягнення показників проекту
шнього інвестора та інших зацікавлених
осіб у технічних, маркетингових, органі
заційноекономічних, фінансових, юри
Удосконалення положень стратегії розвитку
дичних та інших перевагах інноваційно
го проекту.
Рис. 2. Процес управління стратегією розвитку підприємства в контексті
Бізнесплан повинен відповідати на
бізнеспланування
ступним критеріям [6, с. 9—12]:
— повнота — бізнесплан має місти
Під бізнеспланом також розуміють загальноприй ти всі необхідні розділи для найповнішого відображен
няту у світовій практиці форму подання ділових пропо ня бізнесідеї, тобто містити всю інформацію, яка не
зицій і проектів, що містить розгорнуту інформацію про обхідна потенційному інвестору для прийняття пози
виробничу, збутову та фінансову діяльність підприєм тивного інвестиційного рішення;
ства та оцінку перспектив, умов і форм співробітництва
— корисність — інформація, яка міститься в бізнес
на основі балансу власного економічного інтересу та плані, має бути не лише повною, але й корисною, тобто
інтересів партнерів, інвесторів, споживачів, посеред не має бути зайвої інформації, що буде заважати та пе
ників й інших учасників інвестиційного проекту.
реобтяжувати сприйняття бізнесідеї;
Призначення бізнесплану полягають у наступному
— нейтральність — у бізнесплані мають бути з мак
[26, с. 15—16; 8, с. 14; 11, с. 5—7]:
симально можливою об'єктивністю відображені всі
— бізнесплан дає можливість оцінити існуючу еко особливості, переваги та недоліки бізнесідеї;
номічну ситуацію і власні інноваційні можливості, виз
— реальність та достовірність — бізнесплан необ
начити перспективи ведення та розвитку бізнесу, вста хідно складати на підставі достовірної інформації, не
новити всі необхідні дії із досягнення вставлених цілей допускається навмисне викривлення параметрів для
(цінним є не тільки кінцевий результат у вигляді доку підвищення привабливості бізнесідеї;
ментально оформленого бізнесплану, але й сам процес
— прозорість — бізнесплан має бути написаний
його підготовки;
логічно й послідовно, щоб користувачі (потенційні інве
— у процесі змістовної підготовки бізнесплану ана стори чи бізнеспартнери) могли простежити обгрун
лізуються ринкові тенденції, складаються прогнозні тування його вхідних параметрів та висновків;
звіти, порівнюються фактичні значення показників з
— гнучкість — оскільки навколишнє середовище
запланованими, що у сукупності дає можливість вияви постійно змінюється, виникає потреба у корегуванні
ти та усунути проблеми до того, як вони можуть виник бізнесплану, яке має відбуватися з найменшими тру
нути в процесі реалізації підприємством інноваційного довитратами;
проекту (бізнесплан дає можливість запровадити за
— контролювання — за допомогою системи показ
ходи щодо мінімізації ризиків в разі небажаного роз ників бізнесплан дозволяє відслідковувати дотриман
витку подій);
ня термінів виконання робіт, обсягів виробництва, по
— вивчення перспектив розвитку майбутнього рин ставок та реалізації, а також відповідність фактичних
ку збуту дозволяє виробляти тільки ту продукцію, яка показників плановим (інструмент контролю);
буде користуватися попитом;
— зрозумілість — одна з найсуттєвіших вимог до
— оцінка витрат, необхідних для випуску і реалізації бізнесплану полягає у тому, що він має бути написа
продукції, виробленої з використанням інновацій, а та ний зрозумілою мовою, з використанням прийнятої тер
кож їх співставлення з цінами продажу дозволяє ви мінології;
Аналіз стану підприємства та його позиції на ринку
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— компактність і структурованість — оптимальний
обсяг має не перевищувати 35—50, а інформація має
бути згрупована за розділами, без незрозумілостей і по
вторів;
— наочність — доцільно застосовувати графічне
зображення для наочності отриманих результатів, але
необхідно пам'ятати про помірність в усьому, у тому
числі і в представлених графіках, схемах, рисунках.
Життєздатність та прибутковість підприємства
може бути забезпечена завдяки стратегічному бізнес
плануванню його діяльності, яке охоплює:
— обгрунтування системи доказів доцільності пев
ного виду діяльності;
— встановлення перспектив соціальноекономічно
го розвитку;
— прогнозування економічних ризиків.
Представимо на рисунку 1 основні завдання бізнес
планування.
Загальна характеристика розділів бізнес плану на
ведена у таблиці 1.
Відповідно до зазначеного та розуміння сутності
стратегічного управління [10; 12; 13], процес управлін
ня стратегією підприємства представлено на рисунку 2.
Розглянувши основні особливості змісту бізнеспла
нування, можна стверджувати, що такий вид планової
діяльності передбачає проведення комплексного аналі
зу ситуації, постановку цілей, вироблення стратегій і
узгоджених програм дій, розподіл ресурсів відповідно
до виявлених пріоритетами розвитку. Цей процес
відіграє ключову роль у процесі управління стратегією
розвитку підприємства. Це пояснюється тим, що якість
викладення положень стратегії, відображених у розді
лах планового документа, та їх зрозумілість виступа
ють базовою умовою реалізації прийнятої програми
розвитку суб'єкта господарювання.
ВИСНОВКИ
Отже, бізнесплан — це активний робочий інстру
мент управління, відправний пункт усієї планової та
виконавчої діяльності підприємства. Бізнесплан дає
змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успіш
ність діяльності в процесі реалізації підприємницького
проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно
коригувати напрямки розвитку бізнесу.
Можна виділити три типи бізнеспланів, які вико
ристовуються у формальному процесі планування як
функції та базової технології управління бізнесом: кор
поративні (управлінські) бізнесплани застосовуються
для управління поточною діяльністю та розвитком
підприємства; бізнесплани проектів спрямовані на пла
нування та управління проектами, що реалізуються в
рамках даного підприємства застосовуються для управ
ління змінами на підприємстві; цільові бізнесплани
спрямовані на прийняття окремих великих рішень, по
в'язаних з управлінням бізнесом застосовуються для
управління специфічними разовими завданнями в діяль
ності підприємства.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE QUALITY
OF EDUCATION UNIVERSITIES IN UKRAINE

Досліджуються теоретичноQметодологічні основи визначення поняття якості освіти. Розглядаються
проблеми оцінювання якості освіти в Україні. Аналізуються наукові праці вітчизняних та зарубіжних
вчених, присвячені наданню якісної освіти. Висвітлено основні методики визначення якості освіти у виQ
щих навчальних закладах. Проаналізовано рівень сучасної вищої освіти України, виявлено недоліки і
проблеми та запропоновано заходи щодо підвищення якості освіти України в умовах європейської інтегQ
рації. Встановлено, що на рівні навчального закладу необхідне забезпечення надання якісних освітніх
послуг; дієве впровадження міжнародних стандартів якості освіти; прикласти максимум зусиль до участі
навчальних закладів у річних рейтингах вузів світу.
Researching of the theoretical and methodological basis of the definition of quality of education. The problems
of evaluating the quality of education in Ukraine. Analyzed scientific works of domestic and foreign scholars
dedicated to providing quality education. The basic methodology for determining the quality of education in
universities. The level of modern higher education in Ukraine, revealed disadvantages and problems and proposed
measures to improve the quality of education in Ukraine in terms of European integration. Established at the
level of the institution required the provision of quality educational services; effective implementation of
international quality standards of education; exert every effort to attend schools in the annual rankings of
universities around the world.
Ключові слова: якість, освіта, освітні послуги, якість вищої освіти, стандарти якості освіти, внут!
рішня оцінка, зовнішня оцінка.
Key words: quality education, educational services, quality of higher education, standards of education, internal
evaluation, external evaluation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною проблемою більшості вищих навчальних
закладів є якість підготовки спеціалістів. Умови життя,
сучасні вимоги та глобальні проблеми суспільства став
лять вказану проблему на перший план. Розвиток сусп
ільства держави можна з легкістю оцінити опираючись
на рівень її освіти. Необхідним є зазначити те, що через
актуальність проблеми, суспільство потребує підтрим
ку та розвиток досконалої якісної освіти у країні.
Освітній потенціал України має якнайшвидше зроста
ти, адже забезпечення конкурентоспроможності випус
кників вишів на внутрішньому та міжнародному ринку
праці є дуже актуальним питанням.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Такі вчені, як І.П. Яфонкіна, Л.О. Щоголєва, Г.О. Кі
льова, О.С. Віноградова, О.Г. Єсіна присвятили свої наукові
роботи проблемам якості освіти, а Е.В. Макарова, О.М. Хме
левська, І.С. Каленюк, І.П. Кінаш, Т.М. Хлєбнікова,
Н.М. Сухова, В.Н. Пугач у свою чергу освітили питання
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження сутності поняття
"якість вищої освіти" та оцінка значення цього поняття
для вищої освіти, розгляд сучасних стандартів якості
вищої освіти.

Економiка та держава № 12/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державна освітня система у наш час є єдиним со
ціальним інститутом, котрий цілком направляє і керує
розвитком країни і її суспільства. На сьогодні весь апа
рат освіти представляє основний механізм управління
державою — формування майбутнього, подальший роз
виток і його правильний вектор [2]. Отже, найважливі
шим і найпринциповішим завданням політики в галузі
освіти є покращення її якості, це в тому числі можна
назвати пріоритетом державного розвитку, безпеки
держави, а також важливою умовою реалізації права
громадян країни на освіту.
Держава і громадяни у рівному ступені зацікавленні
у найвищій якості послуг з надання освіти. Це цілком
може претендувати бути гарантом національних інте
ресів. До того ж представлені на ринку праці робото
давці зацікавлені у якості освіти. Вдаючись до термінів
філософії, якість освітлюється як одна з найважливі
ших категорій. Вона залежить не лише від надання не
обхідних знань студенту, а й від його бажання, само
підготовки, а також активного розвитку і вдосконален
ня себе для подальшого використання отриманих знань
[5].
У залежності від галузі і об'єкта, що розглядають
ся, поняттю "якість" властива багатоаспектність. У від
ношенні до вищої освіти зазначене поняття має різні
тлумачення у залежності:
— від вимог сторін, які зацікавлені в діяльності ВНЗ:
держави, роботодавців, студентів, професорськови
кладацького складу;
— від якості тієї академічної галузі, яку треба оці
нити;
— від історичного періоду в розвитку вищої освіти
тощо.
Саме тому величезну кількість різноманітних інтер
претацій має поняття "якість вищої освіти". У Меморан
думі про вищу освіту Комісії Європейських співтова
риств, що був надрукований 1991 р., якість визначаєть
ся як найбільш ефективне використання людських і ма
теріальних ресурсів вищої школи; поширення наукових
досліджень і максимально можливе їх застосування в
навчальному процесі; удосконалення і оптимізація всту
пу до ВНЗ і форм атестації студентів; покращення про
фесійної компетенції викладачів; поглиблення взаємодії
з роботодавцями. У Всесвітній декларації про вищу ос
віту для ХХІ століття, що була прийнята 1998 р. на
організованій ЮНЕСКО Всесвітній конференції з вищої
освіти, якість у галузі вищої освіти трактується як ба
гатовимірна концепція, яка повинна охоплювати всі її
функції і види діяльності: навчальні і академічні програ
ми; наукові розробки і стипендії; комплектацію кадра
ми; учнів; будівельні споруди; матеріальнотехнічну
базу; устаткування; роботу на благо суспільства і ака
демічне середовище.
Закон України "Про вищу освіту" наводить таке виз
начення даного поняття: "Якість вищої освіти — су
купність якостей особи з вищою освітою, що відобра
жає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію,
соціальну спрямованість і обумовлює здатність задо
вольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так
і потреби суспільства. Якість освітньої діяльності — су
купність характеристик системи вищої освіти та її скла
дових, яка визначає її здатність задовольняти встанов
лені і передбачені потреби окремої особи або(та) су
спільства" [3].
Якщо аналізувати наукові підходи до визначення
поняття "якість освіти" то можна цілком точно сказати
про те, що на сьогоднішній день не існує єдиного уні
версального трактування. Багато авторів наукових
праць роблять акцент на тому, що якість освіти — це
саме якість функціонування її системи. На противагу їм
інші спеціалісти визначають його як досягнення учня
ми нормативного рівня підготовленості.
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В. Зінченко [4] розглядає якість освіти як багатоб
ічну категорію, яка органічно поєднує якісну реаліза
цію всіх складників навчальновиховного процесу та
якість визначених результатів освіти, які відобража
ють інтереси всіх зацікавлених суб'єктів. В. Вікторов
[1] представляє це поняття як багатогранну модель
соціальних норм і вимог до особистості, освітнього се
редовища, в якому відбувається її розвиток та систе
ми освіти, що реалізує її на певних етапах навчання
людини.
Якість освіти трактується О. Ляшенко [8] як бага
товимірне методологічне поняття, яке рівнобічно
віддзеркалює суспільне життя — соціальні, економічні,
політичні, педагогічні, демографічні й інші життєво зна
чущі для розвитку людини сторони життя.
У закордонній науковій літературі останнім часом
спостерігається тенденція до побудови багатовимір
них моделей якості вищої освіти, де різним вимірам
відповідають різні підходи до цього поняття. Зокре
ма популярною є загальна модель Л. Харвій і Д. Гріна,
згідно з якою вирізняють п'ять аспектів поняття
якості вищої освіти: виключність (прагнення бути кра
щим за інших); досконалість або стабільність, при
датність до певних цілей (відповідність вимогам
клієнтів, потребам або бажанням), співвідношення з
ціною (можливість та термін повернення інвестицій у
вищу освіту) [11]. Близькою до їх підходу є модель
Ж. Перрі, який додатково виокремлює якість вищої
освіти як атрибут, що характеризує постійний розви
ток [12].
У межах проекту UNESCOCEPES "Стратегічні
показники вищої освіти в ХХІ столітті" відображені
такі основні підходи до визначення якості вищої ос
віти:
1. Якість вищої освіти як зверхність (високий рівень
складності програми, процедур тестування студентів,
імідж ВНЗ не тільки на національному, але й на міжна
родному рівні).
2. Якість як відповідність поставленим цілям
(відповідність загальноприйнятим стандартам, визначе
ним акредитаційним органом, з акцентом на досягнуті
результати освітнього процесу або навчальної програ
ми).
3. Якість як задоволення споживача (виправдання
очікувань споживачів — студентів, батьків, суспільства
в цілому та інших зацікавлених сторін).
4. Якість як синонім покращення (процес, спрямо
ваний на постійне вдосконалення, розвиток відповідаль
ності ВНЗ за краще використання його інституційної
автономії та свободи) [10].
Кожний із перерахованих підходів включає в себе
низку переваг, проте й має певні обмеження. Це зале
жить від того, на якому етапі розвитку знаходиться
вища освіта, а також від того, як у державі сприймають
ся висунуті ринком праці вимоги. Але слід пам'ятати, що
елементами, що інтегрують різноманітні підходи до виз
начення якості в системі вищої освіти, є гарантоване ви
конання вимог освітніх стандартів; спроможність ста
вити чіткі цілі у відповідності до вимог часу і досягати
їх; спроможність відповідати вимогам споживачів та
інших зацікавлених сторін; постійний рух до вдоскона
лення.
Дослідження українських фахівців показують, що
забезпечення якості освіти відбувається через наступні
пункти:
— репутація у суспільстві, дані вступного конкур
су, рівень підготовки абітурієнтів;
— фінансові ресурси ВНЗ; якість вимог (якість стан
дартів, норм та цілей);
— якість ресурсів та процесів (професійна підготов
ка професорсько викладацького складу;
— якість організації учбового процесу;
— впровадження наукових досягнень у навчальний
процес;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Стандарти для внутрішнього
гарантування якості вищого
навчального закладу

Стандарти для зовнішнього
гарантування якості вищого
навчального закладу

Стандарти якості вищої
освіти

Європейські стандарти для
агентств з гарантування
якості
Рис. 1. Стандарти якості вищої освіти ENQA
Джерело: складено за даними [13].

— залучення студентів до науково дослідницької
діяльності;
— використання інформаційних технологій, засто
сування сучасних освітніх технологій — активних ме
тодів навчання, Internetтехнологій тощо);
— наявність системи контролю й оцінювання ви
кладання;
— якість системи моніторингу;
— задоволеність роботодавців якістю підготовки
фахівців, задоволеність студентів якістю професійної
підготовки та організацією навчального процесу кон
такти з провідними іноземними фахівцями, зв'язок з
роботодавцями і колишніми студентами;
Стандарти вищої освіти — основа для оцінки про
фесійної підготовки, якості вищої освіти та діяльності
вишів. До стандартів вищої освіти України належать:
державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти,
стандарти вищої освіти ВНЗ. Система якості освіти має
стати практичною реалізацією даних стандартів. Під
системою якості розуміється сукупність організаційної
структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для
здійснення управління якістю [7].
Внутрішні і зовнішні чинники якості освіти опи
сують навчальний процес, результати цього процесу,
а також усю систему загалом. Ці чинники необхідно
вирізняти. Потрібно зробити акцент на тому, що сис
тема внутрішнього забезпечення якості освіти, яка
була введена в українських вишах, реалізована зав
дяки процедурам акредитації і ліцензування. Цей кон
троль проводиться за допомогою самооцінювання
діяльності вищого навчального закладу, опираючись
на певні критерії (кількісні та якісні), що визначені
стандартами вищої освіти, а також за допомогою ре
гулярного анкетування студентів, випускників, їх
батьків і роботодавців. Система контролю за якістю
освіти на рівні вищого навчального закладу охоплює:
контроль якості навчального процесу: його організа
цію, кадрове та дидактичне забезпечення; контроль
якості підготовки фахівців: оцінювання знань, резуль
татів працевлаштування та подальшого кар'єрного
зростання випускників [6]. Системи ректорських кон
трольних робіт і державних екзаменаційних комісій
здійснюють оцінку рівня якості освіти у виші. Найп
рестижніші вищі навчальні заклади створюють струк
тури із внутрішнього забезпечення якості вищого на
вчального закладу відповідно до вимог Болонського
процесу.
Зовнішнє експертне оцінювання діяльності ВНЗ в
Україні знаходиться на етапі проведення заходів щодо
адаптації національної системи забезпечення якості до
стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Євро
пейському просторі вищої освіти. Так, розпочалося
формування системи моніторингу і визначення рейтин
гу вищих навчальних закладів, яка при оцінюванні діяль
ності ВНЗ орієнтується на міжнародні індикатори. На
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національному рівні існує налагоджена система забез
печення якості, яка охоплює всі навчальні заклади в си
стемі вищої освіти і включає такі елементи оцінки якості
вищої освіти: внутрішню і зовнішню оцінку та публіка
цію результатів
4 березня 2008 р. у Брюсселі було створено Євро
пейський реєстр забезпечення якості (EQAR). Цього ж
року Україна стала його повноправним урядовим чле
ном, що є важливим кроком в напрямі забезпечення
європейського рівня якості вищої освіти [13]. ENQA
пропонує брати за основу оцінки якості вищої освіти 3
групи стандартів (рис. 1).
Дотримання зовнішніх стандартів є складним і по
вільним процесом у виконанні, але вже зараз розпоча
лось формування системи моніторингу і визначення рей
тингу ВНЗ, яка при оцінюванні діяльності вузів орієн
тується на міжнародні показники (індикатори). Все
світній економічний форум (ВЕФ), який щорічно відбу
вається в Давосі, оприлюднює "Звіт про глобальну кон
курентоспроможність країни", в якому країни оціню
ються на базі двох основних рейтингів. Перший — це
Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI),
згідно з яким визначається стан розвитку економіки та
перспективи зростання в середньостроковій перспек
тиві. Другий — Індекс конкурентоспроможності бізне
су (BCI) — визначає рівень продуктивності та ефектив
ності компаній і галузей. ВСІ складається М. Портером.
Для України рейтинг ВЕФ — єдиний, за яким оцінюєть
ся її конкурентоспроможність та якість освіти. У Індексі
глобальної конкурентоспроможності ВЕФ основну ува
гу приділено головним чинникам, які оцінюють спочат
ку окремо, а потім на їх підставі виводять загальний рей
тинг конкурентоспроможності країни. Одним із чин
ників, який характеризує підвищення ефективності еко
номіки, є показник вищої освіти та фахової підготовки
(табл. 1) [9].
У рейтингу Глобального індексу конкурентоспро
можності (The Global Competentitiveness Index) 2014—
2015 р. Україна посіла 76е місце серед 144 країн світу
(для порівняння відповідно: 2013—2014 р. — 84е/148
країн; 2012—2013 р. — 73е/144 країни; 2011—2012 р. —
82е/142 країни; 2010—2011 р. — 56е/139 країн).
Позиції України за індексом глобальної конку
рентоспроможності та рівнем вищої освіти у 2014/15
р. погіршилися. У 2010/11 році рівень освіти в Україні
був набагато кращим, країна посідала 56 місце серед
139 країн.
ВИСНОВОК
Оптимальність добору змісту, шляхи реалізації на
вчальних дисциплін, компетентність фахівців вишів, роз
виток особистіснопрофесійної спрямованості сту
дентів у навчальному процесі вищих навчальних закладів
— це основні фактори, від яких залежить якість освіти.
Якість освіти — насамперед глибоке засвоєння матері
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Таблиця 1. Рейтингові позиції України за складовими Глобального індексу конкурентоспроможності
Якість системи освіти в цілому
Стан вищої і професійної освіти в цілому
Якість освіти з менеджменту бізнесу
Якість початкової освіти
Якість вищої математична і природничої освіти
Охоплення вищою освітою
Кількість країн-учасників дослідження

2010/11
56
46
108
49
42
8
139

2011/12
62
51
116
52
36
7
142

2012/13
70
47
117
43
34
10
144

2013/14
79
43
115
37
28
10
148

2014/15
72
40
88
40
30
13
144

Джерело: складено за даними [9].

алу з основ спеціальності, що був відібраний та струк
турований, задля того, щоб студенти отримали про
фесійні вміння та навички, а також сформували особисті
професійні якості у ході спеціально організованого, про
фесійно спрямованого навчального процесу. Саме це
сприятиме створенню передумов для реалізації особи
стісного потенціалу студентів за будьяких обставин та
в будьякий час.
Розуміння важливості якості освіти й інтелектуаль
ного потенціалу нації як головного чинника забезпечен
ня національної конкурентоспроможності освіти на
решті сформувалось в Україні. Українська держава до
сягла успіхів у сфері європейської інтеграції та підви
щення якості освіти в останні роки.
Враховуючи потреби впровадження європейських
стандартів якості освітніх послуг до європейського ос
вітянського простору варто: на рівні навчального за
кладу забезпечити якісне надання освітніх послуг; дієво
впроваджувати міжнародні стандарти якості освіти;
сприяти організації навчального процесу, адекватного
сучасним тенденціям розвитку національної та світової
економіки; сприяти контролю за якістю підготовки
кадрів на усіх рівнях навчання; прикласти максимум зу
силь до участі навчальних закладів у річних рейтингах
вузів світу.
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У статті досліджується специфіка фінансовоQекономічної та правової діяльності страхових посередQ
ників. Наголошується на їхніх особливостях у контексті сучасного страхового ринку України. АкценQ
тується увага на світовому досвіді, визначаються механізми покращення законодавчої бази діяльності
страхових посередників. Представлено системне бачення фінансовоQекономічних і правових основ роQ
боти страхових посередників як ключових персонажів страхового ринку.
In this article the specific of financial, economic and law basic of work of insurance intermediators is
investigated. It is underlined its particulars qualities in the context of the Ukrainian modern insurance market.
It is important to say about world experienceі, to determine the mechanisms of improving of law basic of work of
insurance intermediators. It is presented system picture of financial, economic and law basic of insurance
intermediators as general participant of insurance market.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток страхового ринку ставить на по
рядок денний питання його вдосконалення, пошуку
шляхів до поліпшення механізмів функціонування.
Відтак, актуальною і важливою як для практичної стра
хової діяльності, так і для модерної фінансовоекономі
чної науки є проблема вивчення фінансовоекономічних
і законодавчих засад діяльності страхового посередника
як визначальної дійової особи страхового ринку.
Окремі аспекти досліджуваної проблеми аналізу
ються у працях сучасних ученихекономістів. Зокрема,
системне бачення фінансовоекономічних основ ді
яльності страхових посередників представлене у працях
В. Базилевича, Р. Пікус, О. Черняка, А. Старостіної,
Н. Крилова, В. Петровського та ін. О. Гаманкова студі
ювала ринок страхових послуг України з огляду на
фінансовоекономічні основи страхового посередниц

86

тва; Д. Козенков досліджував страхові послуги як такі,
що надаються страховими посередниками; Д. Козенков,
Л. Богачова, О. Богачова зверталися до питань законо
давчого регулювання діяльності страхових посеред
ників, специфіки її фінансовоекономічної бази;
І. Манько акцентувала увагу на необхідності удоскона
лення державного регулювання діяльності страхових
посередників в Україні шляхом запровадження нових
нормативних актів; В. Павлов студіював фінансовоеко
номічні основи страхових посередників у сучасному
світі. Загалом існує низка наукових праць, присвячених
фінансовоекономічній та законодавчій основам діяль
ності страхових посередників. Натомість є необхідність
представити системне бачення і зв'язок фінансовоеко
номічних і законодавчих основ праці страхових посе
редників із огляду на специфіку сучасного страхового
ринку в Україні.
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика страхових брокерів і страхових агентів
Характеристика
Этапи діяльності
Різновиди
Розмір комісійних
Залежність від страхових
компаній
Різновиди контрактів
Ціль страхового посередника
Подача інформації
Пропозиції щодо зменшення
витрат страховика
Гарантія страхового захисту
Приналежність страхового
портфеля
Сертифікація і ліцензування

Страховий агент
Пошук страховика – консультація –
укладання страхового договору
Мономандатні агенти
Мультимандатні агенти
Нижче, ніж у страхового брокера
Залежний

Незалежний

Агентський
Продати страховий продукт «своєї
компанії»
Надає інформацію, яка більш
вигідна для страхової компанії

Брокерський

Не пропонує

Пропонує

Не гарантує

Гарантує

Не є власністю агента

Власність брокера

Залежно від країни діяльності

Діяльність ліцензується

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати фінансовоеко
номічні та законодавчі основи діяльності страхових по
середників на сучасному ринку страхування в Україні.
Завдання статті полягають у дослідженні специфіки
фінансовоекономічних основ роботи страхових посе
редників та її законодавчої бази, звертаючись до світо
вого досвіду, розробляючи оптимальні шляхи для вдос
коналення їхньої діяльності.
Ефективне функціонування страхової справи як
важливого фінансовоекономічного феномену є немож
ливим без залучення у його структуру страхових посе
редників як важливого каналу реалізації страхових про
дуктів. З економічної точки зору страхові посередники
виступають ланкою зв'язку між страховими компанія
ми, які прагнуть продати свої страхові поліси, і спожи
вачами, що ставлять собі за мету забезпечити страхове
покриття. Світова і вітчизняна наука традиційно виді
ляє два типи страхових посередників: брокерів й агентів.
Їхні фінансовоекономічні відмінності виглядають на
ступним чином (табл. 1).
Загалом брокер вважається більш кваліфікованим
фахівцем. Переважно розмір його комісійних вищий,
ніж у страхового агента. Але безпосередньо сама сума
комісійних виплат обговорюється і прописується окре
мо в угоді про страхування. Отже, різниця в основі
фінансовоекономічної діяльності брокера й агента по
лягає в наданні й захисті відповідних інтересів страхо
вої компанії чи клієнта, що визначає порядок виплат і
суму його комісійних.
Європейська федерація страхових посередників
BIPAR виокремлює низку фінансовоекономічних клю
чових ролей страхового посередництва на страховому
ринку [1]. Зокрема виявлення потенційних ризиків, із
якими зіштовхуються клієнти; зниження страхових ви
трат; зменшення невизначеності й асиметричності рин
кової влади; надання допомоги у процесі врегулювання
претензій за страховими полісами; підтримка конку
ренції на ринку страхування. А Світова федерація стра
хових посередників WFII вважає, що страхове посеред
ництво збільшує позитивний ефект від страхування в
цілому, виокремлюючи низку його функцій [2]. Це інно
ваційний маркетинг, адже посередники приносять інно
ваційні методи маркетингу на страховий ринок, що по
глиблює і розширює ринки страхування за рахунок
збільшення усвідомленості споживачами важливості
страхування. Також поширення інформації серед спо
живачів, коли посередники надають клієнтам необхід
ну інформацію для купівлі страхових продуктів. Посе
редники, вивчивши побажання клієнтів, пропонують
варіанти страхових компаній, які відрізняються ціновою
та іншими політиками. Далі — поширення інформації
серед суб'єктів ринку. Адже саме посередники мають
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Страховий брокер
Пошук страховика – консультація – висновок
страхового договору – супровід страховика до
завершення дії договору страхування
Страхові брокери
перестраховочні брокери
Вище, ніж у страхового посередника

Запропонувати вигідні умови для страховика
Надає об’єктивну інформацію про страхові
компанії

досвід у зборі й оцінці інформації, яка стосується роз
міщення, премій і претензій. Конкуренція визначається
тим, що підвищення знань споживачів сприяє підвищен
ню попиту на страхування і підвищенню страхових ста
вок. Більш широке використання страхування дозволяє
збільшити бюджети страхових компаній, а також при
стосуватися до конкурентного клімату ринку. Також
посередники допомагають страхувальникам у справі
розподілу ризиків у своєму портфелі. Загалом страхові
посередники підвищують доступність вигід споживача,
пов'язаних із продуктами і ціновою конкуренцією, а та
кож покращують самі послуги. За рахунок зменшення
витрат на страхування на всіх ринках посередники роб
лять важливий внесок у покращення економічних умов
у країні. Загалом необхідним є загальне визнання впли
ву страхових посередників на економіку держави шля
хом обов'язкової сертифікації їхньої діяльності.
Простір ринкової економіки, в основі якої лежить
господарська (підприємницька) діяльність, основана на
використанні різних форм власності, та механізм дер
жавного регулювання відносин у сфері економіки, зро
стає значною мірою потреба суб'єктів господарської
діяльності у захисті своїх майнових прав, їхніх інтересів
від різноманітних ризиків. Зацікавленими у формуванні
відповідного до розвинених економічних відносин рин
ку страхових послуг є і самі суб'єкти господарювання, і
держава. Остання виступає зацікавленою насамперед у
страховому захисті державного майна. Це зумовлює
інтенсифікацію запровадження на теренах України пе
ревірених світовою, зокрема європейською, практикою
форм і видів страхування.
По суті страховий ринок, будучи складовою фінан
сової сфери, є об'єктом державного регулювання і кон
тролю. Загалом державне регулювання спрямоване на
забезпечення формування і розвиток ефективно функ
ціонуючого ринку страхових послуг; формування в Ук
раїні необхідних умов для діяльності страховиків різно
манітних організаційноправових форм; недопущення
на страховий ринок спекулятивних і фіктивних ком
паній, які можуть завдати шкоди і страховій справі, й
майновим інтересам страхувальників; дотримання вимог
законодавства України про страхування. Необхідність
державного регулювання страхової діяльності зумов
люють ряд чинників. Зокрема це захист страхувальни
ка; економічна політика держави.
Головна мета державного регулювання страхової
діяльності визначається забезпеченням формування
страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок
яких вони зможуть виконати свої зобов'язання перед
страхувальниками за будьяких обставин, тобто за
безпечення платоспроможності кожного конкретного
страховика. Держава регулює розвиток страхового
бізнесу здійснюється у таких напрямах, як пряма її
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участь у становленні системи страхового захисту май
нових інтересів; законодавче регулювання (прийняття
державою базових законів та нормативноправових
актів); здійснення спеціального нагляду за діяльністю
відповідно до інтересів страхувальників і загальнодер
жавних потреб.
До складу цілісного механізму державного регулю
вання страхової діяльності належать прямі й непрямі
методи впливу держави та її втручання у здійснення
страхової діяльності та розвиток страхового ринку.
Ринковими, тобто непрямими методами державного
регулювання є проведення державою спеціальної по
даткової (фіскальної) політики, а також тарифної,
цінової, кредитної, грошової та інвестиційної політи
ки. Пряме державне втручання у механізм функціону
вання страхового бізнесу здійснюється за допомогою
законодавчої бази і нагляду за страховою діяльністю.
Надання страхових послуг передбачає наявність інди
відуальних конкретних страхових відносин між стра
ховиком і страхувальником, реалізація яких потребує
наявності системи правового регулювання страхової
діяльності.
Система законодавства, спрямована на регулюван
ня страхової діяльності включає до свого складу загаль
не законодавство; спеціалізоване страхове законодав
ство; підзаконні акти. Норми і принципи правового ре
гулювання страхової діяльності визначаються такими
правовими документами, як Конституція України,
міжнародні угоди, закони і постанови Верховної Ради
України, укази і розпорядження Президента України,
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів Украї
ни, інструкції, методики, накази, листи міністерств і
відомств, нормативні акти Уповноваженого органу, що
здійснює нагляд за страховою діяльністю (Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг в
Україні).
Базу законодавчого регулювання страхового рин
ку складають Конституція України і Закон України "Про
страхування" в редакції від 4 жовтня 2001 року. Основні
загальні принципи здійснення страхування викладені в
Господарському кодексі України, нова редакція якого
введена в дію з 1 січня 2004 року. Прийняття нової ре
дакції Закону України "Про страхування" від 4 жовтня
2008 року зумовило те, що державний нагляд за стра
ховою діяльністю на території України здійснюється
Уповноваженим органом та його органами на місцях.
Метою державного нагляду за страховою діяльністю в
Україні є дотримання вимог законодавства України про
страхування, ефективний розвиток страхових послуг,
запобігання неплатоспроможності страховиків, захист
інтересів страхувальників.
Завданням уповноваженого органу є проведення
державної політики у сфері страхування. Він у своїй
діяльності керується Конституцією України, закона
ми України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України. Крім того, цей орган узагальнює
практику застосування законодавства з питань, які на
лежать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавства, у визначеному
порядку вносить їх на розгляд Президентові України
та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повно
важень Уповноважений орган організовує виконання
актів законодавства і систематично контролює їхню
реалізацію.
У законодавчих актах чітко визначаються обов'яз
ки і права суб'єктів страхового ринку, договірні відно
сини між сторонами, порядок і умови здійснення стра
хових виплат, страхового відшкодування, форми стра
хування, перелік добровільних і обов'язкових видів
страхування, система державного регулювання, повно
важення органів державного регулювання, умови
ліцензування страхової діяльності, вимоги до правил
страхування, умови забезпечення платоспроможності
страховика, вимоги до його статутного капіталу, фор
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мування страхових резервів, правила і напрями розмі
щення коштів страхових резервів тощо. характеристи
ка загальних аспектів державного регулювання страхо
вого ринку представлена у таких основних законодав
чих актах: Закон України "Про господарські товариства"
від 19.09.1991 року, Закон України "Про фінансові по
слуги та державне регулювання ринків фінансових по
слуг " від 12.07.2001 року, Постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Програми розвитку стра
хового ринку України на 2008—12 роки" від 02.02.2007
року та інші.
Нормативні документи міністерств і відомств регу
люють діяльність страхових посередників, механізм
проведення операцій із перестрахування, особливості
функціонування товариств взаємного страхування,
діяльність аварійних комісарів тощо. До складу систе
ми заходів прямого державного регулювання — нагля
ду за страховою діяльністю належать реєстрація стра
хових компаній; видача ліцензій на проведення певних
видів страхування; здійснення контролю за діяльністю
страховиків. Процедуру і порядок реєстрації страхо
виків визначає "Положення про єдиний державний
реєстр страховиків (перестраховиків) України" (від 9
грудня 1996 р.). Єдиний державний реєстр страховиків
України представляє собою систему збору, обліку, на
громадження і зняття з реєстру даних, що стосуються
ліцензування страхової діяльності, нагляду за страхо
вою діяльністю страховиків. До Реєстру заносяться дані
про страховиків, які отримали ліцензію на здійснення
страхової діяльності. Ця ліцензія є обов'язковою, ви
дається на проведення конкретних видів страхування і
перестрахування.
Процедура і порядок реєстрації, ліцензування і кон
тролю за діяльністю страховиків прописані у Законі
України "Про страхування" та інших нормативнозако
нодавчих документах, які стосуються страхування.
Організація державного страхового нагляду, його фун
кціонування впливають на подальший розвиток страхо
вої діяльності, її спрямованість на вирішення економіч
них проблем у державі. Страхові компанії, збираючи та
накопичуючи значні грошові кошти, спрямовують свої
фінанси у банківську систему, надають страховий захист
великій кількості фізичних і юридичних осіб, мають
можливість широкого і довготривалого використання
страхових коштів, вирішуючи таким чином інвестиційні
потреби суб'єктів господарювання.
Державне регулювання важливе і для проведення
послідовної політики стосовно форм, методів і масш
табів участі іноземного капіталу в страховому бізнесі.
В основі взаємовідносин страховика і держави лежить
ряд принципів. Зокрема страховик не відповідає за зо
бов'язаннями держави, а держава — за зобов'язання
ми страховика; не допускається, за винятком обов'яз
кових видів страхування, страхування життя, майна
громадян, перестрахування, страхування експортно
імпортних поставок під гарантію держави і діяльності
страхових посередників, будьяке централізоване ре
гулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість
тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхо
вих сум (страхового відшкодування), умов укладання
страхових договорів, взаємовідносин страховика і
страхувальника, якщо вони не суперечать законодав
ству України; держава гарантує дотримання і захист
майнових та інших прав і законних інтересів страхо
виків, умов вільної конкуренції в здійсненні страхової
діяльності; втручання у діяльність страховиків із боку
державних та інших органів забороняється, якщо воно
не пов'язане з повноваженнями органів, які здійсню
ють державний нагляд і контроль за діяльністю стра
ховиків.
Після 26 квітня 2003 року спеціально уповноваже
ним органом виконавчої влади у сфері страхування є
Державна комісія з регулювання ринків фінансових по
слуг України, яка діє відповідно до Положення про Дер

Економiка та держава № 12/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
жавну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року. Функціонування Експертної ради дає
можливість розглядати питання і вирішувати проблеми
страхування вже на стадії розробки законів, а не після
їх прийняття, тобто реально впливати на захист інте
ресів страховиків та інших суб'єктів страхового ринку.
Державноправове регулювання діяльності страхового
ринку України здійснюють також органи законодавчої,
виконавчої та судової влади.
Через демонополізацію страхування в Україні орга
ни державної влади й управління не здійснюють безпо
середнього керівництва страховою діяльністю. Вони
відповідають за формування правового середовища для
страхового ринку через прийняття і видання законів,
постанов, інструкцій та інших нормативних актів, а та
кож здійснення контролю та нагляду за дотриманням
законодавства у сфері страхування. Такими органами
є Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів
України. Також система органів регулювання включає
Національний банк України, який здійснює валютне
регулювання, Державну податкову адміністрацію Украї
ни (відповідає за податкове регулювання), Антимоно
польний комітет (здійснює антидемпінгове та антимо
нопольне регулювання), Державний комітет із питань
регуляторної політики та підприємництва (провадить
регуляторну політику), Фонд державного майна Украї
ни (здійснює управління частками державного майна),
Господарський суд (розглядає спірні питанняя у стра
хуванні).
Відповідно до Закону України "Про страхування"
(2001 р.) інститутамирегуляторами, які здійснюють
інституційноправове регулювання страхового ринку є
Ліга страхових організацій України, Моторне (транс
портне) страхове бюро України, Авіаційне страхове
бюро, Морське страхове бюро, Ядерний страховий пул.
Загалом метою державного нагляду за страховою діяль
ністю є посилення якості виконання функцій щодо за
побігання банкрутству страховиків, порушенню ними
зобов'язань перед страхувальниками, здійсненню псев
дострахування з метою відмивання коштів, виплати ке
рівникам та іншим відповідальним особам підприємств,
установ та організацій, особливо державного сектору,
незаконних комісійних винагород.
Формування, подальший розвиток і вдосконалення
державної політики в галузі страхування здійснюється
відповідно до сучасних потреб, з урахуванням наявних
економічних можливостей і згідно з вимогами міжна
родних угод та міжнародних організацій, до яких при
єдналася й Україна. Держава сприяє цивілізованим ме
тодам інтеграції страхового бізнесу у глобальний ри
нок страхових послуг.
Зважаючи на те, що у багатьох випадках лише стра
хові посередники вступають у безпосередній контакт
зі споживачами страхових продуктів, необхідно регу
лювати і контролювати їхню діяльність. 20 вересня 2000
року в Брюсселі Європейська комісія прийняла Про
ект Директиви щодо діяльності страхових посеред
ників, яка має заступити чинну Директиву 77/92/ЕЕС.
Визначальною рисою цього документу і його значною
відмінністю від попереднього є те, що у визначенні тер
міну "страховий посередник" відсутній поділ на агентів
та брокерів. Ключовою вимогою до всіх без винятку
посередників є вимога щодо їх обов'язкової реєстрації
(ліцензування цієї діяльності не передбачається).
Згідно зі згадуваним проектом у країнах ЄС будуть
передбачені санкції до тих страховиків, які користу
ються послугами незареєстрованих посередників. У
більшості країн законодавство, що регулює діяльність
страхових посередників, передбачає порядок їх реєст
рації, вимоги до рівня професійної підготовки і надан
ня інформації, а також необхідність фінансових га
рантій покриття відповідальності, що виникає при по
середницькій діяльності.
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Реєстрація вирішує принаймні два завдання: попер
ше, вона дозволяє контрольноревізійним службам і
клієнтам перевірити ділові зв'язки посередників і, мож
ливо, згрупувати їх за чіткими категоріями. Подруге,
що ще важливіше, перевірити, наскільки посередник
відповідає визначеним критеріям. Сам факт реєстрації
посередника визначає наявність попереднього етапу
отримування дозволу і попередню перевірку кваліфі
кації. Усе залежить від критеріїв, яким має відповідати
страховий посередник, та від того, наскільки важко
пройти реєстрацію. У цьому розумінні реєстрація, що
здійснюється без висунення вимог до страхового посе
редника, — вельми небезпечна річ. Адже вона хоча й
дозволяє вести статистичний облік, проте формує в
клієнта хибне почуття захищеності: дає підстави вважа
ти, що посередник володіє кваліфікацією, якої в нього
фактично немає, оскільки реєстрація — суто формаль
ний акт. Професійна компетентність страхових посеред
ників становить суттєвий елемент захисту страхуваль
ників, і тому необхідні заходи, спрямовані на отриман
ня страховими посередниками загальних, комерційних
та професійних навичок і знань. Зміст кваліфікаційних
вимог у різних країнах неоднаковий. Міжнародне бюро
страховиків та перестраховиків (об'єднання національ
них професійних асоціацій страхових посередників
Європейського союзу) у своїй резолюції від 7 жовтня
1992 року пропонує встановити програму навчання
мінімальним обсягом 300 годин за період, що становить
18 місяців, з обов'язковим складанням іспитів після кур
су навчання.
У тому разі, коли посередники незадовільно вико
нують свої обов'язки і, відповідно, їхні клієнти зазна
ють фінансових втрат, останні мають отримати компен
сацію. Надання таких фінансових гарантій вимагається
насамперед від брокерів. Загалом вважається, що стра
хові компанії несуть повну фінансову відповідальність
за дії (професійні) своїх агентів. При цьому постає ряд
проблем, коли йдеться про агентів, які працюють на
кілька компаній. Щодо страхових брокерів існують деякі
види гарантій покриття їхньої професійної відповідаль
ності. Найпоширенішим, а в багатьох країнах обов'яз
ковим, є страхування професійної відповідальності
страхових брокерів. Існує також вид гарантії у формі
банківського депозиту. В Україні досі не існує механіз
му надання фінансових гарантій з боку страхових посе
редників.
ВИСНОВОК
Отже, розвиток і поглиблення відносин на страхо
вому ринку України зумовлює те, що роль страхових
посередників зростатиме, що піде на користь як стра
хувальникам, так і страховикам. Для того, щоб забез
печити їхню фахову й ефективну діяльність необхідно
суттєво поліпшити і вдосконалити законодавчу базу, яка
це регулює. Саме останнє зумовить покращення фінан
совоекономічних основ за рахунок того, що відкриють
ся нові можливості й перспективи. При цьому забезпе
чуватиметься постійне поліпшення якості страхових
продуктів за рахунок налагодження тісніших взаємо
стосунків страхових посередників і страхувальників.
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PRODUCTION OF BIOETHANOL AS A COMPONENT OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT
OF THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

У статті проаналізовано стан спиртової промисловості та визначено причини такої нестабільної економічQ
ної ситуації в цій галузі. Обгрунтовано необхідність вирішення питань завантаження надлишкових потужноQ
стей, перепрофілювання спиртових заводів на виробництво біопалива. Досліджено, що відродження спиртоQ
вої промисловості можливе через диверсифікацію виробництва продукції шляхом освоєння виробництва біоQ
етанолу з наступним використанням в суміші з бензином. Наведено динаміку світового виробництва біопалиQ
ва. Продемонстровано прогноз використання біопалива у провідних країнах світу та в Україні зокрема. НавеQ
дено та охарактеризовано сценарії переходу на використання біопалива у майбутньому. Визначено, що виQ
робництво біоетанолу є складовою частиною стратегічного розвитку спиртової промисловості. Досліджено
механізм використання етанолу на практиці. Проаналізовано фактори, які сприяють виробництву паливного
етанолу за участі сировини спиртової промисловості. Виявлено, що організація та налагодження виробництва
біоетанолу покращить паливноQенергетичний баланс, зменшить залежність країни від імпортних енергоносіїв,
оптимізує структуру енергоресурсів, що позитивно вплине на енергетичну безпеку держави.
The article analyzes the state of the alcohol industry and identified the reasons for this unstable economic situation
in the industry. The necessity of solving issues of load excess capacity, the reorientation of distilleries for biofuel
production. The proposed revival of the alcohol industry through diversification of production through the development
of ethanol production with subsequent use of in mixture with gasoline. The dynamics of world production of biofuels.
Demonstrated forecast for biofuels in the leading countries of the world and in Ukraine in particular. Shown and
described scenarios of transition to the use of biofuels in the future. Determined that the production of bioethanol is an
integral part of the strategic development of the alcohol industry. The mechanism of ethanol use in practice. Analyzed
the factors that contribute to the production of fuel ethanol with the participation of the raw material of alcohol industry.
Revealed that the organization and establishment of bioethanol improve the energy balance, reduce dependence on
imported energy, optimizing energy structure, which has a positive impact on energy security.
Ключові слова: спиртова промисловість, біопаливо, диверсифікація, прогноз виробництва біопалива, ета!
нол, економіка держави, енергетична безпека.
Key words: the alcohol industry, biofuels, diversification, forecast of production of biofuel, ethanol, the state's
economy, energy security.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна належить до країн, які мають дефіцит влас
них енергоносіїв і може забезпечити свої потреби за ра
хунок власних енергоносіїв лише на 50 %, а в нафті — на
10—12 %, в природному газі — до 30 %, що створює заг
розу енергетичній безпеці країни. А тому спиртова про
мисловість може бути галуззю, яка забезпечує не тільки
продовольчу безпеку країни, а також значною мірою
може впливати на власну енергетичну автономність та
може створити конкурентне середовище на ринку на
фтопродуктів, що реалізуються в аграрному секторі.
Визначено, що структурнотехнологічна перебудова
спиртової промисловості щодо підвищення енергоефек
тивності та енергозбереження, передбачає виведення з
роботи морально застарілого та фізично зношеного ус
таткування, припинення випуску неефективної з погля
ду енерговикористання продукції і впровадження
новітніх технологій, обладнання та систем автоматизації.
Виявлено, що останніми роками у світі дедалі більше
поширюється використання відновлюваних джерел
енергії, зокрема застосування біоетанолу як компонента
моторних палив. Безпосередньо в Україні створено потуж
ності для виробництва паливного етанолу на рівні 160 тис.
т/рік та нормативну базу для використання його як біопа
лива, тому спиртова промисловість є однією із складових
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функціонування цього процесу, що в кінцевому резуль
таті виведе її на новий рівень розвитку. Розширення ви
робництва і застосування біоетанолу та його похідних
пов'язане насамперед з державною підтримкою цієї галузі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загалом дослідженням виробництва біопалива та
функціонуванням спиртової промисловості присвяти
ли свої наукові праці багато провідних вченихеко
номістів, зокрема П.О. Антонюк [1], О.В. Климчук [7],
П.М. Майданевич [9], В.В. Брей [3], В/В. Бевз [2],
Г.М. Калетнік [6] та багато інших. Однак подальших дос
ліджень потребує питання подолання енергетичного де
фіциту України за рахунок запровадження виробницт
ва та споживання біопалива, що дасть змогу підняти роз
виток спиртової промисловості на вищий рівень. Цього
результату можна досягти шляхом переорієнтації, за
вантаження надлишкових потужностей, перепрофілю
вання спиртових заводів в Україні на виробництво біо
палива всередині держави, задля формування продо
вольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення інноваційного
потенціалу розвитку спиртової промисловості шляхом
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виробництва біопалива та його вплив
на енергоефективність та енергозабез
печеність.

Таблиця 1. Виробництво спирту в Україні, млн дал.
Рік
Млн. дал.

2007
31,3

2008
27,4

2009
26,4

2010
25,1

2011
21,7

2012
21,1

2013
18,2

2014
14,5

2015
7,3

2016
1,99
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [11].
Спиртова промисловість є однією
з ключових галузей вітчизняної економіки. Спиртові Основними виробниками залишаються США, Бразилія
заводи є основними постачальниками сировини для та Індія. Слід зазначити, що понад 80 % виробленого
суб'єктів господарювання лікерогорілчаної, парфумер етанолу використовується як компонент моторних па
нокосметичної й кондитерської галузей, медицини та лив (fuel ethanol), решта розподіляється приблизно по
інших споживачів етилового спирту і супутньої про рівну між спиртом для виготовлення міцних напоїв та
дукції. Як і економіка загалом, спиртова промисловість "індустріальним" етанолом — розчинники, етилові ес
гостро реагує на сучасну фінансовоекономічну кризу. тери, сировина для органічного синтезу тощо [3, с. 71].
Продукція вітчизняних підприємств не є конкурентос
Аналіз показав, що за 2010—2015 рр. виробництво
проможною на зовнішньому ринку через невисоку біопалив суттєво зросло в усьому світі (рис 1).
якість та надто високу собівартість спирту. Обмеженість
В Україні ця тенденція посилюється необхідністю
ринків збуту спричинила неефективне використання подолання енергетичного дефіциту, зменшення залеж
спиртовими заводами власних виробничих потужнос ності від імпорту нафти та наявністю потужного природ
тей. Подолання кризових явищ і забезпечення прибут норесурсного потенціалу. Підвищення вартості тради
ковості спиртових заводів можна досягти в процесі пе ційних джерел енергії, зростаючий дефіцит енергетич
репрофілювання заводів на виробництво біопалива та них ресурсів та негативний вплив на навколишнє середо
завантаження надлишкових потужностей. Для реалі вище споживання викопних видів палива є головними
зації поставлених задач наша країна та спиртова про рушійними силами, що спричиняють постійне зростання
миловість має все необхідне [10, с. 3].
обсягів виробництва біопалива в усьому світі. Задля по
У теперішній час спиртова промисловість є однією дальшого розвитку економіки відповідно до світових
із важливих і пріоритетних галузей економіки України. стандартів розвиток біоенергетики має особливо важливе
Аналізуючи діяльність галузі, чітко видно, що динаміка значення для України. На сучасному етапі розвитку дер
виробництва спирту з кожним роком знижується і є не жави виробництво біопалив виступає одним з головних
прибутковою (табл. 1).
каталізаторів нових глобальних тенденцій в агропромис
Спиртова галузь в Україні працює на 37 відсотків ловому комплексі України [6, с. 326].
своїх можливостей. При цьому надлишок виробничих
На основі цього доцільно розглянути прогноз вико
потужностей створює ряд проблем, які зумовлені при ристання біопалива в провідних країнах світу (табл. 2).
родним бажанням споживачів спирту купувати його за
Для налагодження виробництва і використання біо
найнижчою ціною, змушуючи спиртові заводи працю етанолу необхідно, за прикладом країн ЄС, Бразилії,
вати практично з нульовою рентабельністю. У значній США та інших розвинених країн світу, запровадити обо
більшості спиртзаводів останні вісім років не лишалося в'язкові норми використання біопалива, ввести систему
коштів не тільки на оновлення основних фондів, а й на пільг та знижок споживачам, зацікавити нафтоперероб
елементарний поточний ремонт обладнання. Зношеність ників у виробництві сумішевих бензинів, використову
основних фондів досягає 90—98 відсотків.
вати енергетичну сировину на місцевих заводах замість
У той же час Україна має величезний сировинний експорту, як це донині відбувається у більшості випадків.
потенціал для розвитку біопалива, при цьому не знижу Таким чином, розвиток біоенергетичної галузі дозво
ючи рівень виробництва продуктів харчування. Тобто на лить не лише скоротити імпорт енергоносіїв, а й покра
сьогодні Україна не тільки забезпечує себе в достатній щити екологічну ситуацію, створити додаткові робочі
кількості продуктами харчування, а й експортує части місця, внести вагомий внесок у соціальноекономічний
ну продукції сільського господарства. Має значний при розвиток нашої держави, в тому числі і розвитку спир
родноекономічний, наукововиробничий потенціал тової промисловості [8, с. 227].
щодо збільшення обсягів виробництва сільськогоспо
Дослідження вченихекономістів призводить до та
дарської продукції шляхом підвищення культури зем ких прогнозів, що в "Енергетичній стратегії України" на
леробства, освоєння інноваційних технологій [7, с. 101]. період до 2030 р. передбачено декілька сценаріїв перехо
Відродження спиртової галузі в Україні можливе ду на використання бензину з вмістом 10 % етанолу до
через диверсифікацію: виробництва про
дукції шляхом освоєння виробництва біое 120
танолу з наступним використанням у суміші
з бензином. Виробництво та використання 100
94 95,7
біоетанолу в змозі зменшити залежність дер
87,2
86 86,1
жави від імпорту світлих нафтопродуктів,
83,1
стимулювати сільськогосподарське вироб 80
73
ництво, економіку та покращити стан навко
66
лишнього середовища. Для України як енер
гозалежної держави в сучасних умовах оче 60
50
Етанол
видною є необхідність розвивати власне ви
39
робництво палива з вітчизняних ресурсів.
Біодизель
Потреба в біоетанолі, що визначене законом 40
29 31
24
України № 4966VI від 19.06.2012 року може
21
бути вирішена шляхом використання потуж 20 17 19
ностей спиртових заводів, які не працюють з
причин відсутності достатнього попиту на їх
основну продукцію. В якості сировини спир 0
тозаводи використовують мелясу, перероб
ка якої на біоетанол ефективніша, ніж при
поставках на експорт [1, с. 26].
Рис. 1. Динаміка світового виробництва етанолу і біодизелю млрд л
В останні роки світове виробництво ета
3
нолу стабілізувалося на рівні 90 млн м на рік.
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [3, с. 72].
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Таблиця 2. Прогноз використання біопалива в провідних країнах світу
Австралія
Бразилія
Європейський союз
Індія
Канада
Китай
США
Україна

Планується ввести до 2020 року 5,75% біопалива від загальної кількості палива, що використовується
У 2013 році досягнуто використання біодизеля на рівні 2,5 млрдл. В 2015 році використання палива з
5% вмістом біодизеля. Вміст біоетанолу в бензині складає близько 27%
Планується до 2020 року використання біопалива в загальних витратах транспортного палива на рівні
не менше 10%
Рівень використання біопалива складає понад 10%
У 2015 році досягнуто використання палива з 10% вмістом біоетанолу
У 2020 році планується використання біопалива в загальнійф кількості транспортного палива на рівні
15%
У 2030 році планується використання біопалива на рівні 227 млрд дол. на рік.
До 2020 року планується річне виробництво біоетанолу довести до рівня 4,5-5 млн т, біодизеля –
близько 6 млн т

Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [5, с. 143].

2020 р. і 15 % — до 2030 р. Це потребуватиме здійснення
інвестицій у розмірі 6—8 млрд грн. У базовому сценарії
поширення біодизелю відбуватиметься після 2020 р. у
результаті розвитку технологій і зниження собівартості
виробництва, і до 2030 р. буде здійснено перехід на вико
ристання дизельного палива з 7 % вмістом біодизелю. При
реалізації оптимістичного сценарію очікується перехід на
використання бензину з вмістом 10 % етанолу до 2020 р.
і 20 % — до 2030 р., а також дизельного палива з вмістом
7 % біодизелю до 2020 р. і 15 % — до 2030 р. У свою чергу
у песимістичному сценарії при сучасному рівні розвитку
технологій ступінь використання біопалива в Україні
буде незначним [5, с. 135].
Аналіз показав, що етанол може використовуватись
як у чистому вигляді, так і в якості високооктанової до
бавки до бензину (бензанол, газохол). До переваг біое
танолу як палива можна віднести те, що він має високі
антидетонаційні властивості (октанове число становить
99). Змішуючи його з низькооктановим бензином, підви
щують октанове число останнього. Етанол згоряє в
циліндрі двигуна повніше, ніж бензин, внаслідок високо
го вмісту кисню. В результаті зменшуються викиди в дов
кілля чадного газу. Однак етанол має і свої недоліки. Це
нижча теплота згорання порівняно з бензином (26 МДж/
кг проти 44 МДж/кг для бензину). Тому зменшується
потужність двигуна, а витрата палива збільшується. Пи
тома теплота випаровування етанолу майже в три рази
вища, ніж бензину, а отже, і випаровуваність його мен
ша. Для роботи двигуна на етанолі і спиртобензинових
сумішах потрібно підігрівати повітря. Через це важко
запустити двигун при низьких температурах. Етанол та
спиртобензинові суміші дуже гігроскопічні. Слід зазна
чити, що як паливо може використовуватись і етанол, що
містить значну кількість води. Однак вже при вмісті в ета
нолі 30% води двигун важко заводиться.
У свою чергу, біоетанол пройшов повний цикл стен
дових та експлуатаційних випробувань і у встановлено
му порядку допущений до застосування в Україні. Ре
зультати випробувань сумішевих бензинів — бензинів з
добавкою високооктанової кисневмісної добавки (ВКД)
— підтвердили, що енергетичні та економічні показни
ки роботи на сумішевих бензинах не погіршуються по
рівняно з роботою на товарних бензинах при загально
му поліпшенні екологічних показників [9, c. 89].
Тому саме виробництво біоетанолу є стратегічною
складовою розвитку спиртової промисловості (рис. 2).
Програмою розвитку спиртової промисловості на
найближчу перспективу передбачено налагодження ши
рокомасштабного виробництва альтернативних джерел
енергії, в тому числі біоетанолу. Впровадження техно
логії виробництва біоетанолу зменшує на 30 % енерго
витрати на одиницю продукції. Технологія виробництва
біогазу з вiдходiв спиртового виробництва (після спир
тової барди) дасть можливість замінити 30—45% природ
ного газу при виробництві спирту на біогаз [2, c. 164].
Із досвіду початку використання етанолу як палива в
США відомо, що етанол абсорбує в себе воду, яка нако
пичується на дні цистерни при її експлуатації для збері
гання бензинів. Утворена суміш замерзає при низьких тем
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пературах, що утруднює експлуатацію автомобілів. Ета
нол проявляє тенденцію до розчинення раніше нерозчин
них осадів у паливних баках, трубопроводах та карбюра
торах, що викликає блокування паливних фільтрів і заку
порювання жиклерів. Біоетанол сам по собі не може роз
глядатися як готове автомобільне паливо. У сучасних дви
гунах для транспортних засобів і сільгоспмашин необхід
но застосовувати стандартизовані паливні композиції, що
відповідають певним показникам, викладеним у відповід
них національних і міжнародних стандартах [4, с. 42].
На сьогоднішній день ситуація складається так, що
обмеженість внутрішнього ринку харчового спирту зму
шує вітчизняних підприємств спиртової галузі шукати
нові сфери використання своєї продукції. Частина
підприємств, які виробляють конкурентоспроможну
продукцію і забезпечують потреби в етиловому спирті
харчової промисловості, медицини тощо мають спеціа
лізуватись саме в цьому напрямі. Друга частина
підприємств повинна зосередити зусилля на вироб
ництві технічного спирту та інших спиртовмісних рідин,
які широко застосовуються в хімічній, військовій, мета
лургійній промисловостях, в машинобудуванні і авто
транспортному виробництві. На сьогодні ці рідини
імпортуються з інших країн.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що
виробництво біоетанолу дійсно є складовою стратегіч
ного розвитку спиртової промисловості України. Біо
етанол має певні переваги адже не всі розвинуті країни
мають потужне сільське господарство, тому Україна має
конкурентні переваги при виробництві паливного ета
нолу. Організація та налагодження виробництва біо
етанолу покращить паливноенергетичний баланс, змен
шить залежність країни від імпортних енергоносіїв, оп
тимізує структуру енергоресурсів, що позитивно впли
не на енергетичну безпеку держави.
Отже, варто зазначити, що в Україні є потужності для
виробництва біоетанолу на рівні 160 тис. тонн на рік і нор
мативна база для використання його як біопалива. Також
розроблено ряд вітчизняних технологій переробки біое
танолу, зокрема в діетоксіетан як перспективну кисневм
існу добавку до моторних палив. Розширення застосуван
ня паливного етанолу та його похідних у нашій країні, що
відповідало б світовій тенденції використання відновлю
ваних ресурсів, можливе лише за умови вжиття низки за
ходів на рівні держави, зокрема встановлення пільгового
акцизу на альтернативне моторне паливо та запроваджен
ня доступного кредитування для будівництва нових по
тужностей з виробництва та перероблення біоетанолу.
Тому одним із шляхів розвитку спиртової галузі в
Україні є диверсифікація виробництва продукції шля
хом освоєння виробництва біоетанолу з наступним ви
користанням в суміші з бензином, що, в свою чергу,
дасть можливість вивести спиртову промисловість на
вищий рівень функціонування, досягнення економічного
ефекту. Впровадження альтернативних джерел енергії
є одним з найперспективніших шляхів подолання енер
гетичної залежності країни. В свою чергу, для стабіль
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Спиртова промисловість
Виробництво біоетанолу
Відновлювальна сировина

Зменшення навантаження на довкілля

Вичерпаність природних
джерел енергоносіїв

Перспективи виробництва біоетанолу

Зростання цін на нафту та газ
Залежність від країнипостачальників енергоносіїв

Добавка до
автомобільних
бензинів 10%

Завантаження
вільних
потужностей

Стимулювання
сільського
господарства

Ефективність
Рис. 2. Схема факторів ефективного виробництва біоетанолу як складової розвитку спиртової промисловості
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [2, с. 164].

ного розвитку економіки та, зокрема, сільського гос
11. [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://
подарства необхідне стабільне забезпечення паливно www.ukrstat.gov.ua
енергетичними ресурсами.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE AIMS OF STATE REGULATION
OF INSURANCE MARKET

У статті аналізуються теоретичні засади визначення цілей державного регулювання страхового ринку. ВстаQ
новлено особливості страхової послуги, які визначають необхідність використання специфічних підходів до
регулювання страхового бізнесу. Визначено зв'язок між цілями та інструментарієм державного регулювання
економіки, цілями та інструментарієм державного регулювання страхового ринку. Охарактеризовано основні
цілі державного регулювання страхового ринку.
In this article theoretical principles of aims' definition of state regulation of insurance market are analyzed. The
features of insurance service that determine the necessity of use of specific approaches to the regulation of insurance
business are determined. The connection between aims and instruments of state regulation of economy and aims and
instruments of state regulation of insurance market is determined. The main aims of state regulation of insurance
market are characterized.
Ключові слова: регулювання, державне регулювання, страхування, страховий бізнес, страховий ринок, дер!
жавне регулювання страхового ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання державного втручання у фінансові процеси,
зокрема у страховій сфері, є одним із найскладніших в теорії
та практиці фінансів. Фактично ми маємо справу з числен
ними теоретичними концепціями, які екстраполюються на
об'єктивні реалії розвитку фінансової сфери тієї чи іншої
країни. Надзвичайно гостро ця проблема стоїть і в Україні
— відсутність інституційних передумов ставить під сумнів
можливості держави у сфері ефективного державного ре
гулювання страхового ринку та страхової діяльності. На
сьогодні в нашій державі існує цілий ряд цілком протилеж
них за змістом напрямків подальшого реформування стра
хового ринку та його регуляторних засад.
Зрозуміло, що така ситуація є додатковою перешкодою
для розбудови ефективного страхового ринку в Україні.
Більше того, страховий ринок стає "бранцем" різноманіт
них політичних компромісів, і часто є своєрідною "розмін
ною монетою" для вітчизняного політикуму. Саме тому, на
наш погляд, однією із базових проблем є чітка ідентифіка
ція цілей державного регулювання страхового ринку, оск
ільки це дасть можливість виокремити тактичні завдання та
стратегічні пріоритети у цій сфері.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вказані питання розглядалися в роботах таких відомих еко
номістів — О. Андрєєвої, С. Білоус, Н. Внукової, О. Гаманко
вої, О. Лаврової, С. Осадця, Н. Ткаченко, О. Філонюк, В. Фур
мана, Т. Яворської та інших. Разом з тим, проблематика вста
новлення цілей державного регулювання страхового ринку за
лишається актуальною та потребує подальших досліджень.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити та доповнити існуючі теоре
тичні положення щодо цілей державного регулювання стра
хового ринку та екстраполювати їх на існуючу в Україні
регуляторну модель.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виникнення держави значною мірою стало результатом
пошуку такої моделі організації суспільства, у якій би певна
група людей та окремі установи займалась переважно або
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виключно централізованим управлінням, в т.ч. — у еко
номічній сфері. Абсолютно виваженою є позиція щодо того,
що державне регулювання економіки виникло внаслідок чис
ленних "провалів" ринку, подолання яких самими економіч
ними агентами (за рахунок саморегулювання) є неможливим.
Так, вітчизняні науковці Г. Третяк та К. Бліщук до та
ких недоліків відносять: поперше, можливість виникнення
недосконалих ринкових структур (зокрема, монополізація);
подруге, недостатня ефективність розподілу суспільних
благ; потретє, низька ресурсозабезпеченість інтелектуаль
ної, екологічної та соціальної сфер [1].
В свою чергу, більшою конкретизацією відзначається на
ступна позиція щодо недоліків ринкового саморегулювання [2]:
поступове послаблення, а в окремих випадках навіть свідома
ліквідація конкуренції; неспроможність забезпечення повної
зайнятості населення; інфляційні ризики; відсутність матері
альних стимулів для виробництва необхідних суспільних благ;
суттєва диференціація доходів населення.
Розвиваючи таку думку окремі науковці стверджують, що
зазначені екстерналії набагато сильніше виявляють свій дест
руктивний вплив в певних умовах: "Недоліки ринкового само
регулювання особливо притаманні транзитивній економіці з
недосконалим конкурентним середовищем, неповним інфор
маційним забезпеченням, наявними зовнішніми ефектами,
фінансовою нестабільністю. У перехідний період можливості
ринкової саморегуляції досить обмежені, а тому не можуть
реально забезпечити ефективність розвитку економіки" [3].
Звернемо увагу, що аналогічний підхід використовуєть
ся науковцями і щодо причин, що визначають фактори дер
жавного регулювання страхової діяльності [4]:
— неефективність конкуренції в страховій галузі внаслідок
недостатньої капіталізації більшості вітчизняних страхових ком
паній та їх неспроможності брати на страхування великі ризики;
— суспільний або змішаний (квазісуспільний) характер
ряду страхових послуг, що передбачає суспільну корисність
цих послуг, значно вищу за індивідуальну;
— потреба в запровадженні обов'язкових видів страху
вання за тими видами ризиків, які є невигідними для при
ватних страховиків внаслідок їх катастрофічного характе
ру або кумуляції ризиків;
— необхідність урегулювання негативних ефектів, пов'яза
них з виникненням техногенних аварій, ядерних конфліктів тощо;
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функцію державного управління економікою, як
інструмент реалізації економічної політики" [8].
На наш погляд, позиція Л. Швайки є деякою
мірою не зовсім коректною з кількох причин. По
перше, не можна обмежувати регуляторні меха
нізми впливу на економіку виключно діяльністю
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН
органів державної влади; подруге, не варто об
межувати вплив регулювання виключно діяльні
стю суб'єктів господарювання (чому не індивіду
умів і т.д); потретє, відсутня конкретизація ме
тодів та засобів, за допомогою яких держава впли
ває на економічні процеси. Разом з тим визнаємо,
Свобода
Свобода укладання
Свобода
що акцент на взаємовідносини між державними
органами та іншими економічними агентами при
використання
підприємницької
контрактів (угод)
сутній і в інших підходах до змістовних характе
факторів
діяльності
ристик державного регулювання економіки.
виробництва
Якщо аналізувати досліджувану проблему в
контексті функцій держави, то слід погодитися з
Рис. 1. Задачі економічної політики держави, що реалізуються
думкою О. Скакун, що функції держави необхід
но розглядати як об'єктивно необхідний, цілесп
через економічну функцію
рямований основний напрямок діяльності держа
Джерело: розроблено автором.
ви, здійснюваний в життєво важливій сфері сусп
— забезпечення прозорості функціонування страхово ільних відносин [9].
Серед найбільш типових функцій держави, які виділяють
го ринку, законності діяльності страхових компаній та
ся в науковій літературі, можна назвати: економічну, політич
підтримка інформаційної відкритості ринку .
Якщо порівняти наведений перелік з наведеними вище ну, культурну, соціальну, правоохоронну тощо. Зауважимо,
чинниками державного втручання в економіку, можна по що цей перелік не є вичерпним, часто його розширюють за
мітити їх смислову тотожність, що є цілком природнім — рахунок більш конкретних напрямків діяльності. Загалом
для страхового ринку характерними є ті ж вади ринкового оцінюючи позиції різних авторів щодо економічної функції
механізму, що і для усіх інших ринків. Проте і в теоретичній держави, зазначимо, що її основні задачі можна формалізо
площині, і на практиці з метою характеристики державного вано представити наступним чином (рис. 1).
В контексті аналізу співвідношення між поняттями "дер
впливу на економічні процеси взагалі, і на страховому рин
ку, зокрема, використовуються різноманітні дефініції: "еко жавна економічна політика" та "державне регулювання еко
номічна політика", "державне регулювання", "державний номіки" звернемо увагу на підхід, зафіксований у статті 9
нагляд" і т.п. Така невизначеність є причиною не тільки хиб Господарського кодексу України, який, на наш погляд, є
ного розуміння ролі держави як регулятора страхових цілком слушним. Зокрема, в цьому нормативноправовому
відносин, але й ускладнює виокремлення цілей державного акті вказано, що правове закріплення економічної політи
ки здійснюється шляхом визначення засад внутрішньої і
регулювання страхової діяльності.
Часто дефініцію "регулювання" розглядають в контексті зовнішньої політики, у прогнозах і програмах економічно
дефініції "управління". Зокрема, звернемо увагу на позицію го і соціального розвитку України та окремих її регіонів,
М. Мартиненка, який вважає, що регулювання — це вид програмах діяльності Кабінету Міністрів України, цільових
діяльності, який представляє собою вплив керівника на програмах економічного, науковотехнічного і соціального
підлеглих таким чином, щоб вони виконували роботу для розвитку, а також відповідних законодавчих актах [10].
На наш погляд, для державного регулювання економі
досягнення цілей організації. У цьому випадку функція ре
гулювання пов'язана із широко використовуваним терміном ки характерними є наступні ознаки.
1. Є невід'єною складовою реалізації економічної
"управління", а головна мета регулювання — досягнення
функції держави та логічно пов'язана з іншою функціями
цілей організації [5].
Звернемо увагу на такий факт — навіть досліджуючи держави (зокрема, соціальною).
2. Реалізується за рахунок відповідного механізму, який
регулювання на прикладі виробничого процесу науковці
вказують, що така діяльність покликана оптимізувати складається з форм, методів та інструментів, за допомогою
людську діяльність, усунути ймовірні відхилення від зада яких держава впливає на економічні процеси.
3. Об'єктом впливу є діяльність різноманітних економі
ного оптимуму. На наш погляд, хоча й не повною мірою та
чних агентів — і самої держави, і суб'єктів господарювання і
кий підхід можна використати і на мікрорівні.
Значно складнішими є підходи до визначення сутності індивідуумів.
4. Мета регулювання є поліструктурною, проте в найбільш
державного регулювання (державного регулювання еконо
міки). Зокрема, в науці державного управління державне загальному варіанті її можна визначити як забезпечення еко
регулювання визначається як економічний метод держав номічного зростання та соціальної справедливості.
На рівні спеціалізованої літератури досліджуються і те
ного управління, який є системою типових заходів законо
давчого і контрольного характеру, що здійснюється відпо оретичні аспекти державного регулювання страхового рин
відними державними органами та громадськими організація ку. Як буде показано нижче, вони значною мірою перекли
ми з метою стабілізації та пристосування існуючої соціаль каються з тими теоретичними позиціями, що стосуються дер
ноекономічної системи до постійно змінюваних умов [6]. жавного регулювання економіки в цілому.
На думку О. Філонюка, найповнішим визначенням "дер
В той же час вітчизняний учений Д. Стеченко зазначає:
"Державне регулювання економіки — це система заходів жавного регулювання страхового ринку" є сукупність різно
задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулю манітних методів, інструментів, за допомогою яких держа
ючої діяльності держави, спрямованої на створення нор ва, в особі уповноваженого регулятивного органу, впливає
мальних умов ефективного функціонування ринку та вирі на економічну діяльність суб'єктів страхових правовідносин.
Як бачимо, цей вітчизняний вчений для характеристик
шення складних соціальноекономічних проблем розвитку
державного регулювання страхового ринку майже повністю
національної економіки й всього суспільства" [7].
Перевагою такого підходу є конкретизація цілей — повторює підхід, що притаманний для окремих авторів у вис
ефективне функціонування ринку та вирішення складних вітленні особливостей дефініції "державне регулювання
проблем національної економіки і суспільства. Проте що економіки". Акцент робиться на множині різноманітних
найменше некоректним є твердження щодо того, що регу методів та інструментів впливу на страховий ринок. Як буде
лювання є системою заходів для забезпечення регулюючої показано нижче, в цілому більшість вчених повторюють саме
такий підхід, а головна дискусія точиться навколо об'єкта
діяльності держави.
Інші вчені вважають за необхідне у визначенні держав регулювання — або страховий ринок, або страхова діяль
ного регулювання економіки зробити акцент на діяльності ність, або навіть страхування.
Вітчизняний дослідник В. Фурман визначив державне ре
органів державної влади: "Державне регулювання економі
ки — сфера діяльності органів державної влади щодо цілес гулювання страхового ринку як сукупність економічних, адм
прямованого впливу на поведінку суб'єктів господарювання іністративноправових та організаційнотехнологічних відно
шляхом застосування різноманітних методів і засобів. Тоб син між суб'єктами страхового ринку і державою під час цілес
то, державне регулювання економіки можна розглядати як прямованого комплексного впливу останньої на страховий
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ринок як єдину систему [12]. Перевагою такої позиції є конк
ретизація відносин, які віддзеркалюють інструментарій дер
жавного впливу: економічні важелі, правові засади, адмініст
ративні заходи, організаційну, технологічну складову.
В свою чергу, Д. Кондратенко вважає, що державне ре
гулювання страхового ринку покликане сприяти розвитку
страхового ринку, захисту інтересів страхувальників, забез
печувати реєстрацію страхових організацій, ліцензування
страхових операцій, здійснювати контроль за дотриманням
страховими організаціями законодавства [13]. З нашої точ
ки зору в такій позиції більше йдеться про конкретні мето
ди державного впливу та цілі регулювання страхового рин
ку, а не визначення суті його державного регулювання.
В. Сухов дотримується думки, що державне регулюван
ня страхової діяльності може виявлятися в різних формах,
у тому числі у прийнятті законодавчих положень, що рег
ламентують страхові правовідносини, встановленні в інте
ресах суспільства обов'язкового страхування, проведенні
спеціальної податкової політики, а також у створенні особ
ливого правового механізму, що забезпечує нагляд за ство
ренням і функціонуванням страховиків [14].
В свою чергу, на рівні спеціального страхового законо
давчого акту зафіксовано наступне визначення: "Держав
ний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою
дотримання вимог законодавства України про страхуван
ня, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання
неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів
страхувальників" [15]. Як бачимо з наведеного, виникає ціка
ва правова колізія, з одного боку законодавством про рин
ки фінансових послуг визначено шляхи державного регу
лювання ринків фінансових послуг (одним із сегментів яко
го є страховий ринок); з іншого — у законодавстві про стра
хування використовується дефініція "державний нагляд".
Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити на
ступні висновки щодо змісту наведених дефініцій.
Поперше, держане регулювання страхової діяльності
за своїми характеристиками є ширшим ніж державний на
гляд. Відповідно, державний нагляд як діяльність держави
щодо дотримання законодавства на страховому ринку є
однією із складових державного регулювання страхової
діяльності.
Подруге, державне регулювання страхової діяльності
представляє собою цілеспрямований вплив на функціону
вання фінансових установ, які можуть надавати страхові
послуги, а також економічних агентів, які надають до
поміжні послуги.
Потретє, державне регулювання передбачає викорис
тання широкого кола інструментів та засобів — правових,
економічних, організаційних, технологічних та тому по
дібних.
ВИСНОВКИ
В підсумку можна стверджувати, що державне регулюван
ня страхової діяльності представляє собою цілеспрямовані дії
держави з використанням правових, економічних, організацій
них, технологічний та інших важелів, спрямованих на подолан
ня екстерналій страхового ринку, які знижують ефективність
функціонування його учасників. На наш погляд, такий підід по
вною мірою розкриває сутність зазначеного поняття, визначає
його особливості, підкреслює широкі можливості держави та її
інструментарій впливу на процеси, що притаманні фінансово
му середовищу в цілому, та страховому ринку зокрема. Водно
час треба визнати, що насамперед необхідно акцентувати увагу
на інструментарії державного регулювання та його принципах,
оскільки це дає можливість адекватно реагувати на зовнішні
відносно страхового ринку виклики.
В широкому розумінні державне регулювання економі
ки спрямоване на забезпечення економічного зростання шля
хом ефективного функціонування страхового ринку, як не
від'ємної складової фінансового середовища; у вузькому ро
зумінні ціль державного регулювання — створення умов для
подолання екстерналій, що притаманні страховому ринку.
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