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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.15(076) Ашмарина Т.И.

Сосенков А.В., 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

Анотація. У статті проведено аналіз використання земель сільськогосподарського призначення і роз-
глянуто проблему залучення в обіг невикористовуваних земель сільськогосподарського призначення. Відобра-
жено причини скорочення площ сільськогосподарських земель і неможливості залучення їх в економічний обіг. 
Намічено перспективи використання зазначених земель.

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, обіг землі, аналіз, облік, деградація.

Summary. The article analyzes the use of agricultural land and the problem of attracting a turnover of unused 
agricultural land. Displaying causes shrinking farmland and causes the inability of their involvement in the economic 
cycle. Scheduled prospects of these lands.

Key words: agricultural land, land turnover, analysis, accounting, degradation.

Постановка проблемы. Земли сельскохо-
зяйственного назначения являются не только 
природным объектом, но и природным ресурсом, 
используемым в качестве средства производства 
продуктов питания, кормов для скота, сырья для 
перерабатывающей промышленности. Они име-
ют особый правовой режим и подлежат особой 
охране, направленной в первую очередь на сохра-
нение их площадей, почв и их плодородия.

Основным условием увеличения вклада 
земельных активов в экономический рост и устой-
чивое развитие страны является применение ме-
тодов регулирования землепользования. Сегодня 
многие аграрии готовы наращивать объемы про-
изводства, но не имеют возможности расширить 
посевные площади из-за отсутствия свободной 
земли в том или ином районе, где одновременно 
имеется немало заросших сорной травой полей 
безответственных собственников. Закон при-
нят под названием «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части совер-
шенствования порядка изъятия земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения 
при их неиспользовании по целевому назначению 
или использовании с нарушением законодатель-
ства РФ». Благодаря ему был усовершенствован 
порядок изъятия сельскохозяйственных участков, 
не используемых по назначению, и порядок про-
ведения торгов при их продаже [1]. В этой сфере 
пока еще остается много нерешенных вопросов. 
Учёные и специалисты констатируют неудовлет-
ворительное состояние и деградацию наших почв. 

До сих пор не решена проблема эффективного 
использования земельных долей.

Анализ последних исследований. Проблема-
ми рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения в разное время за-
нимались ученые: А. И. Алтухов, И. Н. Буздалов, 
А. А. Варламов, А. П. Воронцов, С. Г.  Колеснев, 
Н. В. Соломяной, О. Г. Шалагина, Б. И. Яков-
лев и многие другие ученые – аграрники. Но 
результативный экономический механизм вовле-
чения в хозяйственный оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения так и остается до конца 
не разработанным. 

Цель исследования. Рассмотреть вопросы 
эффективного вовлечения в оборот земель, 
выбывших из сельскохозяйственного оборота, 
согласно принятому закону о вовлечении в обо-
рот неиспользуемых сельхозземель. 

Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы (анализ и синтез), 
абстрактно-логический, монографический и гра-
фический методы. 

 . История развития земельных отношений 
в России и зарубежных странах свидетельствует, 
что эффективные земельные реформы прово-
дились эволюционным путем. Вывод из оборо-
та сельскохозяйственных земель идет в странах 
с самой разной природной, демографической и 
экономической обстановкой и является преиму-
щественно системным процессом, связанным с 
внутренними закономерностями развития обще-
ства и сельского хозяйства. Структура земельно-
го фонда РФ на начало 2016 года представлена на 
Рис. 1.
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Рис. 1. Структура земельного фонда РФ (2016 г)

Масштаб проблем использование пашни под посевы и кормовые культуры представлен в 
табл.1.

Таблица 1
Тенденции в использовании пашни и кормовых угодий

Года 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016

Вся посевная пло-
щадь 121,9 124,8 117,8 84,6 75,8 75,2 79,3 79,5

Изменение посевных площадей с.х. культур по сравне-
нию с 1990 годом -33,2 -42,0 -42,6 -38,5 -38,1

То же в % -28,1 -35,6 -36,1 -32,6 32,0

В 2017 году вся посевная площадь впервые за 
15 лет превысит 80,0 млн. га и составит 80 104,4 тыс. 
га, что на 523,5 тыс. га больше, чем в 2016 году.

В 2016 году в 48 регионах РФ проведен мо-
ниторинг в соответствии законом о вовлечении 
в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чении. Анализ мониторинга показал, что в 37 ре-

гионах не используются порядка 13 млн. гектаров 
сельскохозяйственных угодий (Рис.2). По 136 тыс. 
гектаров, что составляет примерно 1% от площа-
ди неиспользуемых сельскохозяйственных земель, 
в рамках реализации закона Россельхознадзором 
выписано порядка 1,800 тыс. предписаний. Также 
выявлено, что по 42,7 тыс. гектаров срок исполне-
ния предписаний истек.

Рис.2. Неиспользованные земли РФ

- недостаточность мероприятий по мелиора-
ции и восстановлению плодородия почв;

- неопределенность в выделении в натуре 
земельных долей.

Проблема сокращения посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур и вывода 

Основные причины сокращения и неисполь-
зования пашни:

- неудовлетворительное финансово-
экономическое положение сельхозтоваропроизво-
дителей; 
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из оборота пахотных земель имеет в основном 
экономические корни и географический характер 
распространения: затрагивает обширные террито-
рии депрессивных, неблагоприятных в агрокли-
матическом, экономическом и демографическом 
отношении сельских местностей. разрушенным 
сельскохозяйственным производством и нераз-
витой сельской инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктурой в Северо- Западном, 
Центральном, Уральском, Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах (20–40% неис-
пользуемой пашни).

Отрицательную роль в формировании 
земельных отношений сыграла позиция Прави-
тельства, а именно отказ от создания системы 
информации в поддержку земельных преобра-
зований. Между различными ветвями власти не 
было не только взаимодействия, но и взаимопо-
нимания, поэтому процессы принятия законов по 
земельным отношениям затягивались и носили 
противоречивый характер. 

Сельскохозяйственные угодья имеют осо-
бую ценность для экономики любого региона. 
В реальности сокращение плодотворных земель 
является масштабной проблемой. Существен-
ное основание для такого вывода заключает-
ся в прекращении работы большого количества 
сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Это связано с огра-
ниченностью материальных и трудовых ресурсов, 
необходимых для обработки пашни и поддержания 
ее соответствующего качественного состояния.

В современных условиях использование земли 
в сельском хозяйстве считается эффективным, ког-
да не только увеличиваются прибыль, выход про-
дукции с единицы площади, повышается ее каче-
ство, снижаются затраты на производство единицы 
продукции, но и повышается плодородие почвы, 
обеспечивается охрана окружающей среды и улуч-
шается качество жизни сельских жителей [2].  

Основными пользователями 
сельскохозяйственных угодий являются 
сельскохозяйственные организации разных форм 
собственности, а также граждане, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукции. 

Для перехода неиспользуемых земельных 
участков к эффективным сельхозтоваропроизводи-
телям инициируются два механизма:

- принудительное изъятие неиспользуемых 
участков у их собственников в судах; 

- досрочное расторжение субъектами РФ, 
муниципальными образованиями договоров 
аренды в связи с неиспользованием земельных 
участков в целях сельскохозяйственного производ-
ства.

Значительная доля сельскохозяйственных 
угодий, находящаяся у граждан, приходится на 
невостребованные земельные доли. Таким обра-
зом, земли номинально перешли в разряд имуще-
ства, у которого отсутствует хозяин. Отсутствие 
регистрации права собственности на эти земли 

привели к тому, что возникла неопределенность 
местоположения земельных участков, неконтроли-
руемая их скупка и т.п. Подавляющая часть пло-
щади сельскохозяйственных земель в настоящее 
время не может быть вовлечена в оборот, посколь-
ку, чтобы стать полноценным объектом оборота, 
земельный участок должен иметь дееспособного 
собственника, быть сформирован, поставлен на 
государственный кадастровый учет, а права на него 
должны быть зарегистрированы. 

В соответствии с законом «О государственном 
земельном кадастре» от 2 января 2000 г., государ-
ство не обязано ставить все земли на кадастровый 
учет. Если землевладельцу нужно поставить на учет 
земельный участок (внести его в кадастр), он сам 
за свой счет должен обеспечить проведение всех 
кадастровых работ (что требует дорогостоящих 
полевых работ с выездом специалистов на место) 
и сдать все документы в государственный орган, 
уполномоченный на ведение земельного кадастра. 
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 
отсутствием надлежащей государственной земель-
ной политики и эффективного государственно-
го учета земель данной категории. Современный 
государственный кадастр недвижимости не обес-
печивает в полной мере данными по рационально-
му использованию земель в сельскохозяйственной 
деятельности [3]. 

Процесс вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот будет зависеть от 
степени зарастания земельных массивов и от ти-
пов древесно-кустарниковой растительности, 
присутствующих на них. Для грамотного вовлече-
ния неиспользуемых угодий необходимо рассмо-
треть их дальнейшее применение с наибольшим 
положительным эффектом для производства.  

Результативность использования земель не-
обходимо рассматривать и обосновывать с по-
зиций эффективности: экономической (расчет 
разности доходов и расходов, полученных в ре-
зультате сельскохозяйственной деятельности), 
социальной (осуществляются действия, которые 
позволяют улучшить условия жизнедеятельности 
общества, увеличивается занятость сельского на-
селения, понижается социальная напряженность), 
экологической (повышение производства сельско-
хозяйственной экологически чистой продукции, 
сокращение площадей, подверженных эрозии, уве-
личение площади обрабатываемых земель, улучше-
ние экологических условий жизнедеятельности на-
селения), информационной (полные актуальные 
сведения о земельных участках, их собственни-
ках, точном применении, количестве и качестве), 
политической (обеспечивается правильность 
использования земельных ресурсов для поддер-
жания медицинских норм потребления населения 
и сохраняется продовольственная безопасность в 
субъекте федерации; правовая эффективность). 

Принципы директивно-плановой экономики 
требовали введения в сельскохозяйственное произ-
водство максимальных площадей земель. Распахи-
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вались лесные поляны, неудобья, малопригодные 
земли. Сейчас директивно-плановая экономика 
не действует. Однако ее принцип – ориентир на 
увеличение использования ресурсов – продолжает 
действовать. Даже в установленных случаях, когда 
почва бедна, когда разумно ее перевести в паст-
бище, нет процедур, а сам факт снижения клина 
пашни будет трактоваться в духе несуществующей 
экономической системы как отрицательный. На-
стоящий закон не учитывает эти ситуации.

При решении задачи по вовлечению земель в 
сельскохозяйственное производство должны быть 
учтены природно-климатические, почвенные, 
пространственные условия, хозяйственная целе-
сообразность, наличие трудовых ресурсов и другие 
факторы [4].

Выводы. Анализ последних изменений за-
конодательства РФ показал положительные 
результаты в регулировании порядка вовлечения в 
оборот сельскохозяйственных земель. Взят курс на 
расширение контрольных и надзорных функций 
по регулированию использования и рыночного 
оборота сельскохозяйственных земель путем огра-
ничения возможностей частных собственников по 
распоряжению имеющимися у них земельными 
ресурсами и изъятия неиспользуемых земельных 
участков у нерадивых собственников с целью пере-
дачи их тем, кто может землю обработать

Но для ускорения данного процесса необходи-
мо: 

- разработать нормативы по определению 
и компенсации затрат, необходимых на приве-
дение земельного участка в пригодное состоя-
ние (вырубка кустарников и т.п.), а также систему 
торгов, которая позволит реализовать участки, 
которые изначально не привлекли инвесторов; 

- создать федеральный информационный 
ресурс земель сельскохозяйственного назначения 
- государственный реестр сельскохозяйственных 
земель – в целях контроля за эффективностью ис-
пользования земель. 

Решение данных вопросов позволит к 2020 
году полностью обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием. 
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УДК 334.012 І.В. Ксьонжик 

ФОРМУВАННЯ ВИДІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Згруповано і теоретично узагальнено види здійснення корпоративної соціальної відповідаль-
ності підприємств аграрного сектору національної економіки. Встановлено сфери їх впливу на мікро-, ма-
кро- та мезорівнях. Визначено інструменти реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова: аграрний сектор, національна економіка, корпоративна соціальна відповідальність, 
види, рівні, інструменти.

Summary. It is grouped and in theory the types of realization of corporate social responsibility of enterprises are 
generalized agrarian to the sector of national economy. It is set levels of their influence on mikro-, makro- and me-
zolevels. The instruments of realization of the programs of corporate social responsibility are certain.

Key words: agrarian sector, national economy, corporate social responsibility, kinds, levels, instruments.
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Постановка проблеми. Корпоративні струк-
тури відіграють визначальну роль у формуванні та 
функціонуванні сучасних соціально-економічних 
систем, здійснюють значний вплив на політичну 
й економічну ситуацію в державі. Водночас на-
ціональні економіки через ефективну діяльність 
корпорацій стимулюють інноваційність розвитку 
переважної більшості своїх секторів.

У всьому світі соціальна відповідальність ста-
ла невід’ємною частиною діяльності корпорацій. 
На сучасному етапі розвитку світової економіки 
корпоративна соціальна відповідальність (далі 
– КСВ) сприймається представниками бізнес-
спільноти, як основний стимул для створення 
конкурентної переваги на світових ринках [1].  

Поняття корпоративної соціальної відпові-
дальності використовується у багатьох сферах ді-
яльності, але тільки у бізнес-контексті, вказуючи 
на конкретні напрями розвитку, воно набуває чіт-
кого формулювання. Це дозволяє дослідникам і 
фахівцям розділити КСВ на певні види [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичне осмислення феномен корпоративної 
соціальної відповідальності отримав у наукових 
працях зарубіжних вчених Г. Боуена [3], К. Деві-
са, А. Керролла, А.М. Колота, В.В. Даньшиної [4]. 
Концептуальні підходи до проблем формуван-
ня соціальної відповідальності в різних секторах 
економіки висвітлювались такими вітчизняними 
науковцями, як Д.О. Баюра [5], М.М. Ігнатенко, 
А.М. Колот [1], М.А. Саприкіна. Разом з тим пи-
тання впровадження корпоративної соціальної 
відповідальності в аграрному секторі досліджені 
недостатньо.

Метою дослідження є групування і теоретич-
не узагальнення видів здійснення корпоративної 
соціальної відповідальності у діяльності підпри-
ємств аграрного сектора національної економіки; 
встановлення рівнів їх впливу; визначення ін-
струментів реалізації програм корпоративної со-
ціальної відповідальності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Класифікація видів корпоративної соціальної 
відповідальності є необхідністю, яка обумовлена 
тим, що при управлінні корпорацією її власникам 
і керівному складу необхідно розуміти, які види 
КСВ існують, оскільки при організації політики 
в галузі соціальної відповідальності для кожного 
виду КСВ має бути розроблена і запропонована 
своя система управління, свій комплекс заходів, 
що забезпечить найбільшу ефективність такої по-
літики у сфері КСВ.

На сьогоднішній день існує значна кількість 
класифікацій видів соціальної відповідальності 
корпорацій, що працюють в аграрному секторі. 
Так, наприклад, М.М. Ігнатенко і В.В. Даньшина 
виокремлюють такі види КСВ.

1. За рівнем усвідомленості діяльності:
Усвідомлена. Підприємство розуміє свою 

місію соціально відповідального суб’єкта госпо-
дарської діяльності. Виконання соціально-від-
повідальних програм враховується при розробці 
його стратегічних і тактичних завдань. Ознаками 
усвідомленої діяльності є:

 — наявність розробленої програми соціаль-
ної відповідальності з чітким планом, який вклю-
чає проект заходів з термінами і відповідальними 
за його виконання особами;

 —  наявність посадових обов’язків у співро-
бітників щодо реалізації програми КСВ;

 —   проведення щорічних звітних заходів з 
підбиттям підсумків про виконану роботу по ре-
алізації КСВ;

 —  медійний супровід програми, що реалізо-
вується;

 —  наявність корпоративного етичного ко-
дексу з прописаними в ньому загальними ціннос-
тями, які поділяються усіма співробітниками, від-
носно принципів КСВ;

 —  укладення договорів з органами виконав-
чої і законодавчої влади про співпрацю у сфері ре-
алізації СВ-програм;

 —  наявність окремої статті витрат у річному 
бюджеті аграрного підприємства;

 —  окрема ознака – використання в роботі 
принципів прозорості.

Згідно з “Керівництвом по соціальній відпо-
відальності” ISO-26000, прозорість має на увазі, 
що організації слід розкривати в зрозумілій, точ-
ній і повній формі, на розумному і достатньому 
рівні політику, рішення і діяльність, за які вона 
несе відповідальність [4, с. 45-46].

Неусвідомлена. Аграрне підприємство вико-
нує соціальне навантаження, проте це не пропи-
сано в його Статуті, а виконання таких програм 
носить швидше випадковий характер, не відобра-
жений в офіційній місії суб’єкта господарювання.

Ознаками неусвідомленої КСВ є: спонтан-
ність заходів, що проводяться; відсутність спеці-
альних співробітників, які займаються питання-
ми КСВ; відсутність локальних документів, що 
відносяться до КСВ. 

2. За спрямованістю. 
Зовнішня. Суб’єкт аграрного господарюван-

ня виконує соціально відповідальні програми, 
спрямовані на поліпшення умов життя і побуту 
людей, які абсолютно не мають відношення до 
нього. Реалізується у вигляді благодійних пожерт-
вувань, спонсорської допомоги і т. д.

При цьому підприємство може мати якийсь 
стимул, наприклад у вигляді додаткової реклами. 
При зовнішній спрямованості організації ведуть 
соціальний діалог, що, згідно з визначенням Між-
народної організації праці, включає усі форми і 
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види переговорів між представниками державної 
влади, працедавцями і співробітниками компаній 
з метою обговорення соціально значущих питань, 
що становлять інтерес для кожної із сторін [5, с. 
26].

Внутрішня. Реалізується шляхом підвищення 
рівня добробуту працівників аграрного підприєм-
ства. Може набувати різних форм: влаштування 
дітей співробітників у дитячі садки, добровільне 
страхування життя і здоров’я співробітників, від-
сутність дискримінаційних складових при при-
йомі на роботу і просуванні по кар’єрних сходах, 
орієнтація на принципи гендерної рівності. При 
цьому підприємство і його власники можуть роз-
раховувати на підвищення лояльності до них з 
боку своїх співробітників.

За рівнем усвідомленості зовнішня і внутріш-
ня КСВ може бути як усвідомленою, так і неусві-
домленою.

3. За постійністю здійснення.
Постійна. Соціально-орієнтовані програми і 

проекти є невід’ємною частиною місії організації 
і прописані в засновницьких та інших докумен-
тах. Як правило, такі організації вибирають один 
або декілька напрямів своєї соціальної роботи і 
цілеспрямовано займаються ними (наприклад, 
допомога організаціям, що спеціалізуються на лі-
куванні рідкісних захворювань, екологічним ор-
ганізаціям) [4, с. 45-46].

Така соціально відповідальна діяльність, як 
правило, стає частиною іміджу компанії і завжди 
є усвідомленою.

Періодична. Здійснюється в певні проміжки 
часу або конкретні дати. Наприклад, спрямуван-
ня частини прибутку підприємства на благодій-
ність після підбиття підсумків фінансового року. 
Як правило, виражається у відрахуванні певного 
відсотка прибутку від операційної діяльності.

При цьому аграрні підприємства часто змі-
нюють напрями своєї соціальної діяльності, праг-
нучи максимального поліпшення свого іміджу 
при мінімізації витрат [6].

Нерегулярна. У більшості випадків це адрес-
на діяльність, спрямована на усунення наслідків 
будь-якої резонансної події. Тут, як правило, в на-
явності прагнення не стільки проявити себе в ре-
алізації соціальних програм, скільки забезпечити 
рекламу свого підприємства, спираючись на резо-
нансність тієї або іншої події.

Організація Об’єднаних Націй пропонує 
більш практико орієнтовану класифікацію, що 
вказує компаніям на конкретні завдання. Але на-
віть на перший погляд зрозуміло, що ці класифі-
кації дуже схожі. Зазнає змін лише формулюван-
ня і з’являються деякі доповнення, що виходять 
за межі законодавства [2]. 

Згідно з даними ООН, КСВ ділиться на два 
види: внутрішню і зовнішню.

До внутрішньої відносяться: 
- безпека на робочому місці;
- стабільна, гідна оплата праці;
- гарантія соціального і медичного страхуван-

ня для працівників;
- надання персоналу можливості додаткового 

навчання: програми підготовки, підвищення ква-
ліфікації;

- надання фінансової допомоги в екстрених 
випадках.

До зовнішньої КСВ відносяться:
- соціальні інвестиції і благодійність;
- турбота про довкілля;
- відповідальність компанії перед споживача-

ми;
- взаємодія з владою і місцевими громадами;
- співробітництво під час ліквідації наслідків 

надзвичайних подій [2].
Вважаємо, що всі види корпоративної соці-

альної відповідальності можна об’єднати за рів-
нями. Існує три рівні соціальної відповідальності 
аграрного бізнесу, а саме: 

1. Базовий рівень відповідальності. Включає 
основні зобов’язання аграрного підприємства, 
такі, як своєчасна виплата заробітної плати пер-
соналу, сплата податків і зборів, створення нових 
робочих місць.  

2. Другий рівень відповідальності. Включає 
заходи щодо поліпшення умов праці, виділення 
співробітникам житлової площі, підвищення рів-
ня їх освіти і кваліфікації, профілактичні заходи 
щодо зміцнення здоров’я.  

3. Вищий рівень відповідальності. На цьому 
рівні підприємство здійснює спонсорську діяль-
ність [7]. 

До мотивів соціальної відповідальності 
суб’єктів господарювання, які працюють в аграр-
ному секторі, необхідно віднести: зростання 
ефективності праці працівників; стабільне закрі-
плення на робочих місцях кваліфікованих кадрів, 
мінімізація процесу їх втрати; спеціальні реклам-
ні акції, спрямовані на висвітлення життєдіяль-
ності підприємства зокрема, та аграрного сектора 
в цілому, а також товарів, які ним виробляються; 
підвищення іміджу аграрних підприємств, їх то-
варних знаків; перспектива додаткового інформу-
вання про роботу бізнесу в ЗМІ; зміцнення пози-
цій компанії і додаткові можливості просування в 
регіоні; пільги з боку органів місцевого самовря-
дування; співучасть у державних і регіональних 
інвестиційних проектах.

Щодо інструментів реалізації програм кор-
поративної соціальної відповідальності, то ними 
насамперед є: інвестування в соціальні програми; 
благодійна діяльність; спонсорська допомога; 
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створення фінансових грантів; створення корпо-
ративних фондів [7].

В Україні переважання внутрішніх інвести-
цій носить стійкий характер, тоді як інвестиції, 
пов’язані з формуванням репутаційного менедж-
менту, а також спрямовані на взаємодію із спо-
живачами і діловими партнерами, поки не отри-
мують належного розвитку. Це зумовлено тим, 
що внутрішня орієнтація соціальних інвестицій 
швидше стає помітною зовнішньому спостеріга-
чеві і зацікавленим особам; вона є ефективнішою 
і окупається у короткий термін. 

У підприємств вітчизняного аграрного секто-
ра практично відсутнє єдине розуміння суті КСВ, 
і, як наслідок, бачимо значну різноманітність її 
практичних видів. Більшість компаній дотри-
муються узагальнених підходів, орієнтованих на 
актуальні документи міжнародних і вітчизняних 
організацій, таких як глобальний договір ООН [8] 
і Меморандум про соціальну відповідальність біз-
несу в Україні [9]. 

КСВ в Україні має як стратегічний, так і ре-
агуючий напрями. Стратегічному напряму влас-
тиві далекоглядність, довгострокові перспективи, 
соціальні інвестиції, що покращують конкурент-
ний стан аграрного сектора. Реагуючий напрям - 
це практика, спрямована на покриття витрат сус-
пільства, що підтримує репутацію аграрної сфери 
та її підприємств у короткостроковій перспективі. 

Проведені дослідження показали, що в Укра-
їні реагуюча КСВ переважає по відношенню до 
стратегічної, але окремі компанії, наприклад 
UkrLandFarming, група “Агропросперіс”, агро-
промислова компанія “Кернел Груп”, агрохол-
динг “Миронівський хлібопродукт”, холдинг 
“Українські Аграрні Інвестиції” застосовують і 
стратегічну КСВ, тобто довгострокові соціальні 
проекти.

Серед документів, у яких закріплена стратегія 
цих компаній в галузі КСВ, можна виділити такі: 
Колективний договір, Кодекс корпоративної по-
ведінки, Етичний кодекс, інші документи, які 
затверджуються вищими інстанціями або влас-
никами. Водночас приблизно у десятої частини 
аграрних підприємств, які впроваджують програ-
ми корпоративної соціальної відповідальності, 
немає спеціальних документів. 

Щодо безпосередніх виконавців, які реалі-
зують програми соціальної відповідальності від 
імені суб’єктів господарювання аграрного сек-
тора, то ними є такі підрозділи підприємств, як 
департаменти по соціальному розвитку; департа-
менти по управлінню персоналом; департаменти 
зв’язків із громадськістю; департаменти екології і 
охорони навколишнього середовища; всі підроз-
діли аграрного підприємства у рамках своїх функ-
цій  [10].

Отже, можна зазначити, що реалізація прин-
ципів і програм корпоративної соціальної від-
повідальності незалежно від видів, у яких вона 
впроваджується, і рівнів є процесом глибинним і 
всеохоплюючим як для окремих підприємств, так 
і для аграрного сектора в цілому. При виважено-
му підході цей процес здатен принести підпри-
ємствам, що реалізують КСВ, дивіденди у вигляді 
якісного покращення їх людського капіталу, вста-
новлення конструктивних взаємовідносин з міс-
цевими органами влади і громадами, формування 
позитивної репутації перед партнерами і суспіль-
ством.   

Висновки. Переважна більшість успішних 
зарубіжних і багатьох вітчизняних підприємств, 
працюючих в аграрному секторі, велику увагу 
приділяють веденню соціально відповідального 
бізнесу. Тому, незважаючи на недоліки, новизну, 
складність у розумінні, на нашу думку, соціаль-
но відповідальний бізнес поступово відіграватеме 
домінуючу роль у національній економіці Украї-
ни.
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УДК 338:242 В.Ю. Фролова

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проаналізовано сутність, роль та особливості функціонування суб’єктів малого 
підприємництва в Україні. Окреслено істотні переваги, які надає розвинений сектор малого підприємництва 
державі, суспільству, підприємцям. Надано аналітичну характеристику сучасного стану малого підприєм-
ництва в Україні та виокремлено актуальні проблеми, з якими воно стикається в процесі функціонування. 
Запропоновано та систематизовано основні заходи, спрямовані, на активізацію розвитку підприємств до-
сліджуваного формату. 

Ключові слова: діяльність підприємств, малий бізнес, фізична особа-підприємець, кредитування, опо-
даткування.

Summary. The article analyzes the nature, role and functioning of the features of subjects of small business in 
Ukraine. Identified significant benefits that the developed sector of small business to the state, society and entrepre-
neurs. An analytical description of the current state of small business in Ukraine, and highlights the main current chal-
lenges it is facing in the operation. Proposed and systematized the main activities aimed at enhancing the development 
of enterprises of the test format.

Key words: activities of enterprises, small businesses, individual entrepreneur, financing, taxation.

Постановка проблеми. Масове розповсю-
дження малого підприємництва дозволяє охарак-
теризувати його як основну рушійну силу еконо-
міки, фундамент дрібнотоварного виробництва, 
суттєвого учасника операцій з купівлі-продажу 
товарів та послуг, каталізатор економічного роз-
витку бізнесу та країни в цілому. Суб’єкти малого 
підприємництва безперервно забезпечують мо-
білізацію виробничих і фінансових ресурсів на-
селення та його зайнятість, роблять ринок більш 
гнучким, мобільним, прогресивним, інновацій-
ним тощо. 

З огляду на це сприяння розвитку малого під-
приємництва має бути основним стратегічним за-
вданням обґрунтованої та ефективної політики в 
Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальні аспекти функціонування суб’єктів малого 
підприємництва та стратегічні напрями їх роз-
витку досліджувались у роботах вітчизняних на-
уковців: В.В. Дружиніної, Я.В. Шараєвської [6], 
В.І. Варцаби, Г.М Кампо [7] та ін.

Незважаючи на те, що вже досить велику 
кількість публікацій, статей та інших дослідниць-
ких робіт присвячено особливостям роботи під-
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приємств такого типу, а також їх величезній ролі 
в ринковій економіці, недостатньо проаналізова-
ними залишаються  проблему розвитку та діяль-
ності малих підприємств саме в сучасній Україні. 

Тому мета статті полягає у визначенні місця, 
основних перешкод та шляхів їх подолання в ді-
яльності суб’єктів малого підприємництва в Укра-
їні в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Мале підпри-
ємництво в Україні є самостійним органічним 
елементом ринкової економіки, який базується на 
ініційованій ризиковій господарській діяльності 
малих підприємств та фізичних осіб-підприємців 
з метою отримання додаткового прибутку. 

Приватне підприємство – один із різновидів 
юридичної особи, що діє на базі приватної влас-
ності, яка належить одній або кільком фізичним 
особам, або приватної власності юридичної осо-
би. 

Мале приватне підприємство (МП) – органі-
зація, в якій зайнята мінімальна кількість співро-
бітників. Для різних галузей законодавство вста-
новлює різні норми: громадське харчування та  
роздрібна торгівля – 15 осіб; невиробнича сфера 
– 25; наука та її обслуговування – 100; будівни-
цтво та промисловість – 200; інші сфери діяль-
ності – 50. Це можуть бути майстерні, магазини, 
ательє – будь-які підприємства, що відповідають 
нормам, встановленим законом.

Не слід плутати таке підприємство з приват-
ним підприємцем (фізичною особою-підприєм-
цем, ФОП). У цьому випадку приватне підприєм-
ство – це юридична особа, а фізична особа – це 
ФОП [1]. 

Незважаючи на невеликі розміри,  соціаль-
но-економічну значущість і МП, і ФОПів склад-
но переоцінити. Якщо розглядати їх вплив у трьох 
основних економічних категоріях: держава, сус-
пільство, підприємець, то можна виокремити зна-
чні позитивні результати (Рис. 1).

Рис. 1. Вплив МП та ФОПів на розвиток основних економічних  категорій
Джерело: розроблено автором

Таким чином, рівень розвитку і якісні харак-
теристики діяльності МП і ФОПів є визначаль-
ним чинником розвитку країни і суспільства. Ді-
яльність таких підприємств є критично важливою 
для забезпечення соціальної стабільності.

Не дивлячись на це, статистична картина ді-
яльності досліджуваних субєктів господарської 
діяльності в Україні виглядає дуже песимістично. 
Якщо аналізувати роботу МП та ФОПів в цифрах, 
то основні показники їх діяльності матимуть на-
ступний вигляд (Табл.1):
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Таблиця 1
Темпи росту зведених показників роботи МП і ФОПів в Україні  за 2010-2015 рр.

№ Показники
Малі підприємства Фізичні особи-підприємці

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Кількість суб’єктів господарювання, 
одиниць

99,2 97,1 108,7 86,8 101,0 73,5 93,2 107,6 119,7 102,5

2 Кількість суб’єктів господарювання на 
10 тис. осіб наявного населення, оди-
ниць

98,7 98,7 107,9 92,7 101,3 73,6 93,4 107,7 126,7 103,0

3 Кількість зайнятих працівників, тис. 
осіб

96,6 98,1 98,0 83,9 93,4 84,3 96,1 102,0 107,6 91,7

4 Кількість найманих працівників, тис. 
осіб

98,4 97,0 96,9 83,7 92,6 103,6 99,7 95,3 91,3 72,7

5 Обсяг реалізованої продукції, (товарів, 
послуг), млн.грн.

107,0 110,7 99,6 105,2 132,9 91,7 121,5 110,7 101,7 137,5

Джерело: авторські розрахунки за [2]

Аналізуючи  показники наведеної вище та-
блиці, можна констатувати значне погіршення 
роботи суб’єктів малого підприємництва в Укра-
їні. Позитивну тенденцію можна побачити тіль-
ки по обсягах реалізованої продукції (товарів, 
послуг), але цей показник зріс тільки за рахунок 
надмірної інфляції. Всі інші показники демон-
струють значний спад розвитку підприємництва. 
Наприклад, показовим є зменшення кількості ма-

лих підприємств на 10 тис. осіб наявного населен-
ня за досліджуваний період, значно скоротилася 
кількість найманих працівників.

У контексті цього випливає необхідність 
аналізу основних проблем ефективної роботи 
підприємств такого типу в Україні. До основних 
з них можна віднести кредитування, корупцію, 
податкове законодавство та ставки податків тощо 
(Рис. 2).

Рис. 2. Проблеми ведення ефективної діяльності суб’єктами малого  підприємництва в Україні
Джерело: розроблено автором 

Якщо більш детально аналізувати основні 
проблеми ведення бізнесу такими підприємства-
ми, то доцільним буде розглянути найбільш акту-
альний приклад сьогодення, пов’язаний зі зміна-
ми в оподаткуванні ФОПів.

З 1 січня 2017 р. фізичні особи-підприємці  
другої і третьої груп зобов’язані сплачувати єди-
ний соціальний внесок в розмірі 704 грн. в місяць, 
навіть якщо вони тимчасово не мали ніякого при-
бутку. У попередні роки підприємцям не потрібно 
було сплачувати цей внесок за умови декларуван-
ня нульового доходу за звітний період. Що сто-

сується першої групи підприємців на спрощеній 
системі оподаткування, то вони матимуть можли-
вість сплачувати половину мінімального страхо-
вого внеску в розмірі 352 грн. в місяць. Показовим 
є той факт, що підприємці масово почали закри-
вати бізнес після прийняття цього законопроекту 
Верховною Радою [3].

Масове закриття малих підприємств неми-
нуче призведе до зростання безробіття в Україні. 
Негативна статистика останніх тижнів 2016 року 
яскраво ілюструє суттєве зменшення кількос-
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ті приватних підприємств (на кінець січня 2017 р. більше 170 000) і зростання кількості безробітних 
(Рис. 3).

Рис.3. Зниження кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за останні місяці 2016р. – початок 
2017р.

Джерело: розроблено автором з урахуванням [4]

Закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. Найбільше у Київській (17176), Харьків-
ській (12390) та Дніпропетровській (11196) областях  (Рис.4).

 

Рис.4. Припинення роботи суб’єктами малого підприємництва по областях України у кінці 2016 року, 
кількість суб’єктів

Джерело: [5]

До основних стримуючих чинників для  кре-
диторів можна віднести такі проблеми, як непро-
зорість бізнесу недостатня економічна та юридич-
на грамотність малих підприємств високі ризики 
неповернення кредитів та відсутність масштабної 
державної підтримки суб’єктів підприємництва.

До проблем з точки зору позичальників мож-
на віднести високу вартість кредитів, жорсткі умо-
ви отримання кредитів, тривалі строки розгляду 
заявок, недостатню державну підтримку бізнесу.

В цих умовах, враховуючи структуру секто-
ра малого підприємництва в Україні, переважну 
більшість якого становлять фізичні особи-під-
приємці, перспективним механізмом  фінансової 
підтримки підприємців (особливо для початків-
ців) є мікрофінансування.

Механізм мікрофінансування в усьому світі 
вважається одним з найбільш перспективних та 
ефективних напрямів кредитування, особливо 
для підтримки підприємців-початківців. Мікро-
фінансові організації готові кредитувати пози-
чальника з нульовим стажем бізнес-діяльності, 
тобто тоді, коли банк вважає ризики кредитуван-
ня занадто високими. 

Інший напрям, де мікрофінансові організації 
дуже затребувані, – це малі міста, селища, тобто 
ті населені пункти, де банківська інфраструкту-
ра або відсутня, або представлена фрагментарно. 
Там ці організації  можуть бути альтернативою 
тіньовому ринку кредитування. Формування сис-
теми мікрофінансових інститутів дає можливість 
збільшити доступність базових банківських по-
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слуг для громадян, кооперативів та приватних 
підприємців. Розвиток мікрофінансових інститу-
тів здатний стати каталізатором розвитку  малого 
бізнесу, в тому числі інноваційного [8].

Що стосується інших проблем у діяльності 
суб’єктів малого підприємництва, то основними 

напрямами їх розв’язання мають стати зміни в 
законодавчих та нормативно-правових докумен-
тах, регіональних програмах розвитку, спрощення 
систем бухгалтерського обліку та оподаткування; 
ефективна організація фінансування та інвесту-
вання в малий бізнес, підготовка кваліфікованих 
кадрів тощо (Рис.6)

Рис.6. Основні напрями забезпечення сприятливих умов функціонування малих підприємств в Україні
Джерело: розроблено автором

Висновки.  Беззаперечним є той факт, що 
сприяння розвитку малого підприємництва до-
зволяє стимулювати економічний, політичний 
та демократичний розвиток країни, формувати 
стабільний та платоспроможний середній клас, 
бізнес-еліту, дозволяє зменшити безробіття та 
дефіцит тих чи інших товарів, послуг на ринку. 
Отже, зусилля державної політики, міжнародних 
інститутів, фіскальних служб, фінансового секто-
ра, навчальних закладів, суспільства мають бути 
спрямовані на створення максимально комфорт-
них умов ведення бізнесу  в нашій країні.    
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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 331.336 О.В. Мазуренко

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТВАРИННИЦТВА: ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА

Анотація. Проаналізовано результати наукових досліджень з питань формування та розвитку люд-
ського капіталу в аграрному виробництві. Визначено, що формування людського капіталу в тваринництві 
відбувається в складних умовах, під впливом низки негативних факторів, що значно уповільнює цей процес. 
Обґрунтовано напрями формування та розвитку людського капіталу тваринництва з урахуванням галузевої 
специфіки.

Ключові слова: людський капітал, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, галузь тваринни-
цтва, галузева специфіка, кваліфікація.

Summary. The results of scientific research on the formation and development of human capital in agrarian 
production are studied. It is determined that the formation of human capital in animal husbandry occurs under diffi-
cult conditions, under the influence of a number of negative factors, which significantly slows down this process. The 
directions of formation and development of the human capital of the 

Key words: human capital, innovation development, innovation, industry livestock, industry-specific qualifica-
tion.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
людський капітал дедалі більшою мірою стає дже-
релом життєвої сили і розвитку будь-якого під-
приємства і суспільства в цілому. Саме людський 
капітал, а не обладнання і виробничі запаси, є ви-
значальним фактором підвищення конкуренто-
спроможності підприємств, економічного зрос-
тання та ефективності економіки.

Актуальність цих питань у ринковій еконо-
міці обумовлена зростанням інтересу до творчих 
здібностей людини, їх активізації, інтелектуаль-
ної діяльності, що збігається із загальною законо-
мірністю розвитку сучасної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Од-
ними з перших дослідників людського капіталу 
були зарубіжні економісти та соціологи Г. Бек-
кер [1], Е. Денісон, Р. Дорнбуш, Дж. Кендрік, Дж. 
Мінсер, Р. Солоу, Л. Туроу, С. Фішер, Л. Хансен, 
Р. Шмалензи, Т. Шульц та інші. Вони визначили 
економічну категорію „людський капітал” і ви-
явили одне з його виняткових якостей – здатність 
створювати особистий, економічний і соціальний 
добробут і прискорювати економічне зростання. 
У вітчизняній науці проблема людського капіта-
лу розглянута у працях Д. Богині [2], В. Воронко-
вої [4], Н. Голікової [5], О. Грішнової [6], І. Лап-
шиної [8], В. Мандибури [9] та інших науковців. 
Теоретичним і практичним аспектам проблеми 
формування та використання людського капіталу 
в аграрному секторі економіки присвячені дослі-
дження О. Бородіної [3], Л. Курило [7], Л. Михай-
лової [10] та інших авторів.

НЕзважаючи на значну кількість досліджень 
проблем розвитку кваліфікаційних характерис-
тик трудових ресурсів і їх зв’язку з ефективністю 
праці і виробництва, питання формування і роз-
витку людського капіталу, його сучасного стану 

в сільському господарстві в цілому, і в його най-
більш трудомісткій галузі – тваринництві зокре-
ма, комплексна оцінка, особливості формування і 
розвитку цієї найважливішої складової економіч-
ного зростання потребують подальшого вивчен-
ня.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
напрямів формування та розвитку людського ка-
піталу галузі тваринництва з урахуванням галузе-
вої специфіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наразі вивчення людського капіталу визначаєть-
ся необхідністю нового погляду на людину та її 
життя як на головне надбання українського сус-
пільства і один з найважливіших факторів досяг-
нення економічного прогресу. Для України, яка 
робить кроки в становленні інноваційної еконо-
міки, важливо усвідомити ключову роль людсько-
го капіталу. Гігантський, як за значенням, так і за 
соціальним змістом, перехід країни до нової стадії 
інноваційного розвитку має великий загальноци-
вілізаційний зміст, що є початком переосмислен-
ня української реальності.

Розвиток людського капіталу, поліпшення 
його якостей дозволяє розв’язувати численні со-
ціально-економічні проблеми, прискорювати ін-
новаційний розвиток регіонів. Людський капітал 
є основним джерелом численних новацій і змін у 
суспільстві, фактором його вдосконалення, пере-
ходу до нової якості.

Особлива роль людського капіталу полягає в 
тому, що, з одного боку, він виступає як необхід-
ний ресурс підприємства, а з іншого – як суб’єкт, 
який призводить до продуктивного руху всі чин-
ники конкурентоспроможності. Тобто людський 
капітал є визначальним фактором конкуренто-
спроможності підприємства.
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Специфіка людського капіталу в тваринни-
цтві визначається його особливостями. Найбіль-
шим чином на формування людського капіталу 

цієї галузі впливають організаційно-економіч-
ні особливості та соціально-економічні умови 
(рис. 1). 

Рис. 1 Особливості, що визначають специфіку формування та використання людського капіталу 
тваринництва.

Джерело: авторська розробка

Організаційно-економічні особливості обу-
мовлені роботою з природними і біологічними 
об’єктами (земля, рослини, тварини), що визна-
чають високу залежність результату праці від фі-
зіологічних особливостей та природно-кліматич-
них умов господарювання.

Як основний засіб виробництва в тварин-
ництві використовуються продуктивні тварини, 
здійснюються витрати на їх розведення, утриман-
ня, годівлю, ветеринарне обслуговування тощо. У 
цьому виражається поєднання природного і еко-
номічного процесів при виробництві продукції. 
Багатофакторність ефективності тваринництва, 
що випливає з різноманіття прямих і непрямих 
впливів на результат ведення виробництва, ви-
значає складність організації, управління й обліку 
в галузі.

Сучасний розвиток науково-технічного про-
гресу дозволяє організовувати ведення тваринни-
цтва з широким використанням сучасних засобів 
механізації і автоматизації виробничих процесів. 
Повністю автоматизовані тваринницькі комплек-
си наразі не рідкість, їх обслуговування та ефек-
тивна експлуатація вимагає від працівників різно-
бічних знань у багатьох галузях науки та практики. 
Наприклад, головний зоотехнік має володіти гли-

бокими знаннями не тільки в зоотехнії, але і в ме-
ханізації виробництва, ветеринарії, економіці, у 
виробничій логістиці тощо. 

Чим вище механізація виробничих процесів, 
тим вище вимоги до кваліфікації і знань праців-
ника, тим вище його відповідальність за раціо-
нальне та ефективне використання вкладень під-
приємства у виробництво.

Однак у галузі тваринництва вкладення в ме-
ханізацію і автоматизацію виробництва не є осно-
воположною умовою прибутковості виробництва. 
Необхідна фізіологічна здатність тварин до висо-
кої продуктивності, забезпеченість породними 
якостями і здоров’ям. Робота з оцінки та поліп-
шення стану здоров’я тварин повинна здійсню-
ватися із застосуванням методів профілактики 
захворювань, своєчасного лікування тощо. Осно-
вною метою є збереження здоров’я і продуктив-
ності тварин на якомога більший термін, що вима-
гає від фахівців і робітників тваринництва високої 
кваліфікації, відповідальності, постійних зусиль у 
самоосвіті. Робота щодо поліпшення породних 
якостей тварин має проводитися постійно, орі-
єнтуватися на отримання результату в майбутньо-
му, тому вимагає ретельного планування і добору 
методів. Це можливо тільки, якщо фахівець з від-
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творення стада має специфічні знання в цій галузі 
поряд зі знаннями ветеринарної та зоотехнічної 
справи та інших суміжних галузей знань.

Тварини, крім фізіологічних, мають психічні 
властивості, які також мають враховуватися при 
організації їх утримання. Наприклад, продуктив-
ність корів вище в стабільних групах, ніж у гру-
пах, де склад тварин постійно змінюється. Знання 
особливостей психології тварин відноситься до 
специфічного інтелектуального капіталу праців-
ників тваринництва, володіння ними та їх засто-
сування дозволяє отримувати високу продуктив-
ність худоби та птиці.

Сприятливе середовище для підтримки 
здоров’я і високого рівня продуктивності тварин 
забезпечується шляхом виконання вимог ветери-
нарного обслуговування, утримання, застосуван-
ня інноваційних технологій годівлі, що обумов-
лює високу продуктивність тварин і отримання 
прибутку.

Диспаритет цін на продукцію, виробничі ре-
сурси і послуги знижує ефективність виробни-
цтва, змушує виробників економити, в тому чис-
лі на заробітній платі і соціальному забезпеченні 
працівників, рівень яких на сьогоднішній день є 
одним з найнижчих. Цим обумовлена низка со-
ціально-економічних проблем села, серед яких, 
крім низької заробітної плати, є недостатній рі-
вень освіти, відсутність і регрес інфраструктури 
в сільській місцевості, падіння престижу роботи 
в сільському господарстві як важкої і низькоо-
плачуваної. Працівники, які мають високий люд-
ський потенціал, воліють працювати в інших, 
більш прибуткових, галузях, цим обумовлена ви-
сока трудова міграція з сільської місцевості в міс-
та.

Перераховані особливості визначають специ-
фіку людського капіталу працівників сільського 
господарства в цілому і галузі тваринництва, зо-
крема:

 —  складність організації виробництва в 
тваринництві ставить високі вимоги до кваліфі-
каційної та інтелектуальної складової людського 
капіталу. Працівникам потрібні різнобічні знання 
в зоотехнії, ветеринарії, кормовиробництві, меха-
нізації і автоматизації виробничих процесів, еко-
номіці і організації виробництва, логістиці тощо;

 —  низька заробітна плата в поєднанні з ви-
сокою відповідальністю і напруженістю праці, со-
ціальні проблеми села визначають недостатність 
матеріальної, моральної, професійної віддачі від 
роботи в тваринницькій галузі, що зумовлює від-
тік працівників, які володіють високими профе-
сійними якостями, низький рівень розвитку і на-
копичення людського капіталу;

 —  обмежений характер спеціалізації, від-
сутність іншої роботи в сільській місцевості ви-
значають вимушений професійний вибір жителів 
сільської місцевості і як наслідок, – недостатню 

мотивацію на високе професійне зростання та 
розвиток свого людського капіталу.

Висновки. Вищевикладене дає змогу дійти 
висновку, що формування людського капіталу 
в тваринництві відбувається в складних умовах, 
під впливом цілої низки негативних факторів, що 
значно уповільнює цей процес.

Мотивація працівників у сільському госпо-
дарстві має специфіку, пов’язану з особливою 
соціальною структурою, властивими лише сіль-
ським жителям нормами поведінки, близькістю їх 
до природи. З огляду на це, не можна здійснювати 
мотивування працівників без глибокого вивчення 
чинного мотиваційного комплексу працівників та 
інструментів впливу на нього.

Вивчення результатів наукових досліджень 
з питань формування та розвитку людського ка-
піталу в аграрному виробництві дозволило ви-
значити людський капітал галузі тваринництва, 
як сукупність індивідуальних професійних, інте-
лектуальних, культурних, соціальних, фізичних і 
духовних можливостей індивідуума, здатних при-
носити прибутки та забезпечувати техніко-техно-
логічне середовище утримання тварин, в якому 
досягається оптимальне співвідношення витрат 
на виробництво та ефективності галузі.
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УДК 338.332.12 О. О. Олійник,

І. В. Дем’яненко

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СТАНОВЛЕННЯ, 
ВИБІР ФОРМИ, РОЗВИТОК

Анотація. Розглянуто становлення та розвиток інтеграційних операцій корпоративного злиття чи 
поглинання в аграрному секторі економіки України як необхідної умови підвищення ефективності агробізне-
су, що має великомасштабні організаційно-економічні і фінансові можливості реалізації інвестиційно-інно-
ваційних проектів із подальшою вертикальною та горизонтальною реструктуризацією.

Ключові слова: агроінтеграція, агробізнес, горизонтальна та вертикальна форми інтеграції.

Summary. We consider the formation and development of integration operations of corporate mergers or acquisi-
tions in the agricultural sector of Ukraine as a necessary condition for improving the efficiency of agricultural business 
that has a large-scale organizational, economic and financial feasibility of investment and innovation projects with 
subsequent vertical and horizontal restructuring.

Key words: agricultural integration, agribusiness, horizontal and vertical form of integration.

Постановка проблеми. Посилення інтеграцій-
них процесів у сільському господарстві зумовлено 
трансформацією міжгалузевих відносин ведення 
агробізнесу. До цього спонукає структурна реор-
ганізація підкомплексів АПК, спроба державного 
регулювання агропромислового виробництва, сту-
пінь монополізації сільськогосподарських ринків, 
формування вертикально-інтегрованих бізнес груп 
у аграрній сфері економіки. Зокрема агропромис-
лова інтеграція сприяє створенню необхідних пе-
редумов для прискореного введення у виробничі 
процеси досягнень науково-технічного прогресу, 
оптимального виробництва продукції підвищеної 

якості, забезпечення раціональних пропорцій між 
обсягами отримуваної сировини і виробничими 
потужностями щодо її переробки. Крім того, інте-
гровані агроформування являють собою економіч-
ну систему, в середині якої відбувається взаємодія 
її елементних ланок щодо доведення готової про-
дукції до кінцевого споживача. Основними моти-
вами агроінтеграційних процесів є технологічна 
складова, недосконалість ринку, ліквідація дублю-
вань управлінських функцій. 

Проте ступінь агроінтеграції переважно зале-
жить від сутнісної форми її учасників та рівня кон-
солідації організаційної будови міжгосподарських 
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відносин як певних інтегрованих бізнес-груп, де 
їх об’єднання і спільна діяльність виходять за межі 
ринкових контрактів інтегратора. Це потребує 
створення внутрішньогрупової нормативно-пра-
вової бази регулювання інтеграційної взаємодії і 
насамперед організаційної політики, регламенту 
розрахункових операцій та системи договірних 
відносин, де останнє потребує чітких економічних 
меж в інтегрованих бізнес-групах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема агропромислової інтеграції посідала чільне 
місце в дослідженнях з аграрної економічної тема-
тики. У розробках науковців розкрито надзвичай-
но широке коло теоретичних, науково-методичних 
і суто практичних питань цієї проблеми, що стало 
вагомим надбанням вітчизняної науки та суттєво 
збагатило арсенал економічної думки.

Плідним внеском у дослідження тематики з 
агропромислової інтеграції є наукові праці відомих 
в Україні та за її межами вітчизняних учених: В.Г. 
Андрійчука, П.П. Борщевського, В.Я. Месель-Ве-
селяка, І.І. Лукінова, П.І. Гайдуцького, П.Т. Саблу-
ка, Л.Є. Довганя, М.Й. Маліка, О.В. Крисального, 
М.Я. Дем’яненка, В.К. Терещенка, О.М. Онищен-
ка, М.Ю. Коденської та інших. 

Задовго до початку ринкових перетворень 
економіки дослідники визначили об’єктивні 
умови зародження агропромислової інтеграції та 
сформулювали її сутність, визначили її законо-
мірний результат – створення великого організа-
ційно-економічного об’єднання – агропромис-
лового комплексу з його ієрархічною вертикаллю 
та багатогалузевою (з виділенням декількох сфер) 
структурою. Надзвичайно пильну увагу в наукових 
працях приділено головним питанням агропро-
мислової інтеграції – еквівалентності та ціновому 
паритету в обміні між сільським господарством і 
промисловістю (основними виробниками націо-
нального продукту), сировинній базі та вироблен-
ню матеріально-технічних ресурсів, а також третій 
сфері АПК (переробка сільськогосподарської про-
дукції). 

Проте при цьому практично відсутні публіка-
ції, у яких би висвітлювалась роль агропромисло-
вій інтеграції за формами її проведення внаслідок 
впливу результатів аграрної реформи у відтворю-
вальному процесі.

Метою статті є дослідження становлення та 
вибору інтеграційних форм як елементу сучасних 
ринкових перетворень аграрного сектору.

Виклад основного матеріалу. Нинішні умови 
господарювання визначають актуальність стра-
тегічного інтегрованого характеру розвитку агро-
формувань для підвищення ефективності сіль-
ськогосподарського виробництва та стійкості їх 
функціонування.

Механізм створення агроформувань є кон-
кретним проявом способу об’єднання сільсько-
господарських товаровиробників у рамках певних 

організаційних форм використання економічних 
засобів [1]. Методи й інструменти сукупного ви-
користання таких засобів направлені на забезпе-
чення відтворювальної здатності функціонування 
агротехнологічних процесів в цілому, що представ-
ляє собою інтеграційний ефект та ідентифікацію 
ефективності структурних підрозділів (бізнес оди-
ниць) в отриманих результатах діяльності на пра-
вах капіталізованої власності. 

Від виконання виробничих програм, відпра-
цювання стратегії і тактики в економічних відно-
синах до управління фінансовими потоками учас-
ники інтеграції визначають внутрішній порядок 
взаємодії бізнес одиниць і тим самим формують 
організаційно-економічний механізм суб’єкта аг-
роінтеграції. При цьому структурна компонента 
управління агроінтеграційними відносинами ха-
рактеризується консолідацією власності та добро-
вільною централізацією управління діяльністю [2]. 
У цьому випадку це є досягнення і певного еконо-
мічного ефекту – зниження адміністративних за-
трат у кожному із напрямів діяльності агроінтегро-
ваного суб’єкта.

Такий підхід відповідає логічній будові закін-
чених агротехнологічних ланцюгів, забезпеченню 
координації товарного обсягу, зниженню собівар-
тості сільськогосподарського виробництва, зрос-
танню продуктивності праці. Інтеграційні операції 
також мають вплив і на підвищення економіко-
фінансової стабільності, зміцнення позиції агро-
формування на товарному ринку та можливості 
проведення диверсифікації виробничої діяльності 
з метою зниження ризиків банкрутства.

Принципове значення у становленні агроінте-
граційних відносин мала аграрна реформа в країні, 
яка змінила адміністративний (державний) підхід у 
процесах управління до відтворення багатовектор-
ності форм господарювання на основі економічної 
доцільності та стимулів. Через них проглядають-
ся адаптаційні процеси господарств до ринкових 
умов навколишнього економічного середовища 
з потребою стабілізації свого положення, врахо-
вуючи об’єктивні переваги залучення інвестицій-
них потоків, необхідних для інтеграції, а також 
зниження внутрішньогосподарського затратного 
механізму [3]. До останього спонукає сама спе-
цифіка агроінтеграційного формування щодо 
створення сукупності сільськогосподарсько-пере-
робних, торгівельно-обслуговуючих та індустрі-
ально-промислових галузей, які в єдиному пориві 
функціонують в структурі АПК і об’єднують аграр-
ний, фінансовий та промисловий капітал. Саме 
об’єднання капіталу партнерів агроінтеграції має 
вирішальний вплив на ступінь такого утворення, 
визначає економічну і юридичну самостійність, 
що є вирішальним моментом у побудові системи 
управління та відпрацюванні економічного меха-
нізму господарювання бізнес одиниць агроформу-
вання.
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Впливовим правовим фактором за інтеграцій-
ними операціями відводиться діючій класифікації 
ознак злиття і поглинання. Звідси стратегічна мета 
і характер агроінтеграції визначає горизонтальні і 
вертикальні злиття на довгостроковий період свого 
функціонування [4]. 

Горизонтальне злиття характеризує об’єднання 
товаровиробників у виробництві аналогічних про-
дуктів за однорідних виробничих процесів. Це при-
зводить до відчутного послаблення конкуренції у 
зв’язку з ефектом масштабу, де поєднуються гос-
подарства, які виробляють однорідну чи взаємоза-
мінну продукцію. Вертикальному злиттю власитве 
поєднання виробничо-технологічного процесу за 
різними стадіями вироблення продукту. Але при 
цьому кожна з цих форм злиття підпадає під ан-

тимонопольний контроль для унеможливлення 
захоплення частини товарного ринку й обмежен-
ня конкуренції. Проте, на нашу думку, найбільш 
небезпечною для конкуренції формою злиття є 
горизонтальне, яке пов’язане із владним впливом 
на конкретний сектор товарного ринку з метою 
усунення конкуренції шляхом придбання їх прав і 
майна. Крім того, це також допускає і можливість 
латентної монополістичної змови у ціноутворенні 
або обсягу отримання продукту. 

Незважаючи на конкурентну небезпеку гори-
зонтального чи вертикального злиття, є і значний 
позитив – сприяння ефективності виробництва, 
що може відіграти відчутну роль при функціону-
ванні агроформувань з їх організаційно-економіч-
ними відносинами (рис 1.).

Рис 1. Шляхи агропромислового інтеграційного злиття
(джерело: побудовано за [5].

Вибір тієї чи іншої форми агроінтеграції, на 
нашу думку, залежить від організаційно-еконо-
мічних процесів як мотиваційного фактора сти-
мулювання розвитку агробізнесу, де основним 
мотиваційним фактором є подальше розширення 
масштабів підприємницької діяльності аграрно-
промислового виробництва, концентрація капіта-
лів з їх вільним переливанням між структурними 
одиницями, оптимізація інвестиційного процесу 
та запровадження інновацій в аграрне виробни-
цтво [6]. 

Горизонтальна інтеграція надає змогу еконо-
мити у середньостроковій перспективі, а при ко-
роткостроковій вона здатна привести до деякого 
падіння сільськогосподарського виробництва. 
Якщо товарний ринок збільшується, необхідно за-
проваджувати вертикальну інтеграцію із зростан-
ням питомої ваги виробленої продукції на ринку. 
При стабілізації товарного ринку чи тенденції до 
його спаду слід запровадити горизонтальну інте-
грацію для зменшення витрат середньострокової 
перспективи.

Загалом горизонтальна інтеграція ґрунтується 
на міжкоопераційних зв’язках пов’язаних госпо-
дарств, а зміни в організації виробництва призво-
дять до перебудови відносин власності, при якій 
трансформуються управлінські функції. Такий під-
хід сприяє скороченню управлінських ланок, що 
спонукає до прискорення процесу в отриманні ін-
формації та прийняття оперативних управлінських 

рішень із своєчасним реагуванням на постійно змі-
нюваний ринковий попит-пропозицію.

Сутність вертикальної інтеграції – розширен-
ня масштабу і сил впливу структурних господарств 
у галузі, що створює для них міцні конкурентні 
переваги і позиції, використовуючи один із таких 
шляхів:

1) інтеграція «донизу» - розширення бізнесу 
за рахунок приєднання виробника напівфабрика-
тів чи підприємства з надання послуг або робіт до 
свого основного виробництва.

2) інтеграція «догори» – розширення бізнесу 
за рахунок послідуючих стадій виробництва (до-
вести бізнес до кінцевого споживача) або включи-
ти сферу розподілу.

Таким чином, організаційно-виробнича аг-
роінтегрована структура має у повному об’ємі ви-
рішувати поставлені завдання щодо створення 
єдиної системи управління і контролю, побудови 
раціональної організації фінансових потоків із 
забезпеченням прозорості інвестиційних надхо-
джень, зниження витрат виробництва при впро-
вадженні гнучкості агротехнологічних процесів у 
виробництві готового продукту, що в цілому буде 
сприяти формуванню стабільного і стійкого агро-
бізнесу.

На нашу думку, важливим принципом форму-
вання агроінтеграційної форми господарювання 
є врахування внутрішніх умов її діяльності, а не 
копіювання чужого досвіду. До зазначеного прин-
ципу необхідно додати й такі, як наявність інвес-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (37) 2017

28

тиційного ресурсу (ресурс може бути засновни-
ків або інтегратора чи структурних господарств) 
та економічна обґрунтованість – технологічна 
взаємопов’язаність структурних господарств у 
отриманні конкурентної продукції. Крім того, не-
обхідна організація взаємодії між усіма підрозділа-
ми агроформування для отримання синергічного 
ефекту виробничої діяльності (узгодженість дій) та 
здатність швидкого орієнтування у змінах право-
вого і податкового поля (адаптивність).

Враховуючи ціль підприємницької діяльності 
агроінтегрованого підприємства (Г-Т-Г’), резуль-
тативна вартість його агробізнесу (сума ринкової 
вартості продукції і ліквідної вартості основних 
засобів) має бути більша, ніж вкладення до нього 
(сума оборотних засобів і капіталовкладень). Для 
вирішення цього завдання агроінтегрованому під-
приємству необхідно взаємодіяти із навколишнім 
економічним і законодавчим середовищем.

Слід зазначити, що на процес становлення і 
функціонування такого агропромислового підпри-
ємства впливають певні фактори, а саме:

 —  відносно-постійні зовнішні: законодавчі 
норми землекористування; кредитно-фінансова і 
податкова політика держави; рух трудових ресур-
сів; ґрунтово-кліматичні умови.

 —  змінно-вхідні (залежність від оборотних 
засобів і капіталовкладень) – впливають на собі-
вартість продукції (ціни на виробничі запаси, за-
робітна плата, розмір обов’язкових внесків і плате-
жів).

 —  змінно-вихідні (впливають на оборотні 
засоби і ліквідну вартість основних засобів) – вар-
тість товарної продукції, ринкова вартість осно-
вних засобів.

Отже, визначення напряму фінансово до-
статніх систем із внутрішнім самоуправлінням і 
розподіл фінансових ресурсів агроформуваннь 
– невід’ємний механізм сучасних умов його роз-
витку. З точки зору об’єднання фінансів аграрних 
товаровиробників створення центрів відповідаль-
ності, централізації фінансового капіталу дозво-
лить за рахунок особливих схем взаємовідносин 
і залучення інвестиційних ресурсів забезпечити 
ефект фінансового важеля і оптимізувати структу-
ру власного капіталу.

Висновки. Інтеграція і концентрація сільсько-
господарського виробництва є тією формою гос-
подарювання, яка має забезпечити продовольчу 
безпеку України.

Інвестуючи процес створення і функціонуван-
ня агроінтеграційних форм, переслідується стра-
тегічна ціль – виробництво-переробка-продаж, 
тобто формування повного і замкнутого циклу 
сільськогосподарського виробництва. Крім того, 
надається можливість оновлення основних засобів 
виробництва, запровадження сучасної агротехно-
логії та селекції, забезпечення активної присутнос-
ті на ринках збуту.

Типовим становленням інтеграційних форм у 
сільському господарстві є зрощення сировинної і 
переробної галузей виробництва, яке створює кін-
цевий продукт. При цьому активним їх розвитком 
можна вважати ділову стратегію компанії, зайня-
ту сільськогосподарським виробництвом. З точки 
зору організаційної форми ведення агробізнесу 
об’єднується в такі групи:

 —  внутрішні по відношенню до наявних ре-
сурсів і капіталу;

 —  інтеграція із різних галузей для реалізації 
ефекту економії масштабів, контролю сировинних 
і збутових баз (вертикальна інтеграція);

 —  забезпечення стабільності сировинного 
бізнесу (горизонтальна інтеграція).

Динамізм розвитку форм інтеграції у сіль-
ському господарстві, формує активну теоретичну 
і практичну зацікавленість до побудови їх системи 
управління, формування й отримання економічної 
інформації з групуванням показників діяльнос-
ті відповідно до вимог ефективного становлення, 
функціонування і розвитку нових економічних 
формацій, що підкреслює подальшу зацікавленість 
у проведенні досліджень із зазначеного напряму 
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УДК 913 В. К. Антошкін

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 
ВИМІРЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. На сучасному етапі розвитку в Україні і світі спостерігається посилення економічної та 
соціальної нестабільності, яка поширюється у регіональному масштабі. Отже, виникає необхідність ви-
користання нових концепцій, методичних підходів до вивчення методів оцінювання та умов забезпечення 
стабільності економічного і соціального розвитку, а також системи соціально-економічної безпеки в ціло-
му.Автор акцентує увагу, що системний підхід у дослідженні соціально-економічної безпеки регіону робить 
необхідним формування єдиної багаторівневої системи показників та індикаторів, у яку будуть вбудовані 
всі аспекти безпеки. До того, механізм забезпечення соціально-економічної безпеки регіонів не може мати 
повністю централізований характер. Так, макрорівень пропонується скласти із характеристики регіону як 
підсистеми національної економіки. Мезорівень містить управлінські цілі регіону по організації забезпечення 
соціально-економічної безпеки. Є також локальні показники, стосовно яких регіон виступає керуючою сис-
темою, тобто показники мікрорівня.

Ключові слова: соціально-економічна безпека, регіони, показники соціально-економічної безпеки, мето-
дичні рекомендації оцінки рівня безпеки, багатовимірний аналіз, інтегральний показник.

Summary. At this stage of development in Ukraine and in the world there is increasing economic and social 
instability, which extends in a regional scale. Thus, there is need for new concepts, methodological approaches to the 
study of methods of evaluation and the conditions for stable economic and social development, and a system of social 
and economic security in general. The author emphasizes that a systematic approach to the study of social and eco-
nomic security of the region makes it necessary to form a single multi-level indexes and indicators, which will be built 
in all aspects of security. In addition, a mechanism for social and economic security of the region can not be completely 
centralized. Thus, the proposed macro make characteristics of the region as a subsystem of the national economy. Me-
so-contains management objectives in the region of the socio-economic security. There are also local parameters, for 
which the region stands a management system that micro indicators.

Key words: socio-economic security, regions, indicators of social and economic security guidelines of safety as-
sessment, multivariate analysis, integral indicator.

Постановка проблеми. Сьогодні при роз-
робці соціально-економічних програм розви-
тку держави та її регіонів важливе значення має 
формування та зміцнення соціально-економічної 
безпеки. Складність розробки і реалізації таких 
програм пов’язана із зростанням глобальної не-
стабільності в світі, впливом певних факторів на 
розвиток України. Необхідність розглядати фор-
мування соціально-економічної безпеки з ураху-
ванням усіх факторів впливу зовнішнього оточен-
ня і внутрішньорегіональних ситуацій потребує 
науково-обґрунтованого підходу до попередньої 
оцінки можливості втілення таких проектів у ура-
хуванням реальних умовах їх впровадження. При 
цьому необхідно попередньо встановити сьо-
годнішній стан соціально-економічної безпеки 
в регіонах для розробки та впровадження систе-
ми формування соціально-економічної безпеки, 

здатної ефективно діяти в кожному регіоні Укра-
їни.

На сучасному етапі розвитку в Україні і світі 
спостерігається посилення економічної і соціаль-
ної нестабільності, яка поширюється у регіональ-
ному масштабі. Отже, виникає необхідність вико-
ристання нових концепцій, методичних підходів 
до вивчення методів оцінювання та умов забез-
печення стабільності економічного і соціального 
розвитку, а також системи соціально-економічної 
безпеки в цілому. 

Мета статті. Основною метою статті є прове-
дення аналізу сучасних підходів щодо вимірюван-
ня рівня соціально-економічної безпеки регіонів 
України та обґрунтування власного підходу до 
розв’язання цієї проблеми.

Аналіз останніх публікацій. Розгляд питань 
регіональних процесів формування соціально-
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економічної безпеки, зокрема оцінка рівня со-
ціально-економічної безпеки регіонів України 
становить значну частину досліджень багатьох 
відомих зарубіжних та вітчизняних науковців, а 
саме В.М. Геєця, Е.М. Лібанової, В.І. Мунтіяна, 
А.Ф. Новікової, В.А. Предборського, В.А. Сенча-
гова, В.П.Семіноженка, Г.П. Ситника, А.Н. Ти-
щенка, Е.А. Уткіна, В.Т. Шлемко, В.А. Цвєткова 
та ін. 

Разом з тим залишаються дискусійними ба-
гато питань, що стосуються методичних реко-
мендацій щодо оцінки рівня соціально-економіч-
ної безпеки регіонів для розробки уніфікованих 
управлінських рішень. Зазначене зумовлює акту-
альність проблематики даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нагальною для України є проблема, пов’язана із 
соціально-економічною безпекою її регіонів. Її 
актуалізація початково пов’язувалась із багать-
ма негативними наслідками, які виникли після 
розпаду Радянського Союзу та реформування 
економіки і суспільства під нову суверенну дер-
жаву Україну, а саме: дезінтеграція регіональних 
виробничих структур та розбалансованість між 
їх видобувними і переробними ланками; розрив 
господарських зв’язків суб’єктів ринку з країна-
ми колишнього СРСР; згортання внутрішнього 
ринку та дисбаланс регіонального розвитку; втра-
та конкурентоспроможності національних ви-
робників; наростання соціальної напруги. Саме 
соціальній складовій, на думку автора,необхідно 
приділяти особливу увагу, оскільки соціальна на-
пруженість здатна призвести до негативних на-
слідків і територіальних втрат у регіонах [1].

У сучасній практиці державного управління 
запропоновано офіційні методики оцінювання 
рівня економічної безпеки та рівня соціально-
економічного розвитку України, розроблені Мі-
ністерством економічного розвитку і торгівлі (для 
макрорівня) [2] та Держкомстатом України (для 
регіонального рівня) [3].

Разом з цим до наведених методичних під-
ходів слід зробити таке зауваження: методика 
комплексної оцінки, розроблена при підтримці 
державної влади, в обох випадках виглядає дещо 
громіздкою для використання в розрахункових 
центрах регіональної влади. Крім того, значення 
показників/індикаторів безпеки вимагають до-
опрацювання й обґрунтування для кожного кон-
кретного регіону, які відрізняються крайньою не-
рівномірністю свого розвитку. 

З точки зору економіко-математичних мето-
дів, що лежать в основі кожного підходу, також 
слід висловити низку зауважень.

Зокрема, рекомендації Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України базуються на 
тих складових економічної безпеки, пріоритет-

ність яких залежить від  питомої ваги кількос-
ті аспектів, обраних для розрахунку кожного, в 
їх загальний сумі, або визначається експертним 
шляхом як відношення суми балів, що дали всі 
експерти певній сфері, до загальної суми балів. 
На наш погляд, такий підхід містить завелику 
частку суб’єктивізму, тому що думка експертів не 
перевірена на коефіцієнт конкордації, який по-
казує узгодженість експертів стосовно тієї галузі 
знань, яка аналізується. Крім того, інтегральний 
індекс Міністерством пропонується обчислювати 
шляхом використання лінійної (адитивної) фор-
ми. Але відомо, що всі процеси в світі, зокрема в 
економіці, не відбуваються лінійно, тому кращим 
для таких цілей має бути мультиплікативне (нелі-
нійне) моделювання [4]. 

Для регіонального рівня оцінки безпеки зга-
даним вище Державним комітетом статистики 
України пропонується формувати блок показни-
ків, які складають систему індикаторів під загаль-
ною назвою «Економічний розвиток регіонів». Ці 
методичні рекомендації представлені трьома бло-
ками оцінки, кожен з яких описує набір певних 
окремих показників. Так, перший рівень об’єднує 
в собі 28 первинних показників, які характери-
зують економічний розвиток. Показники цьо-
го блоку розподілені на такі складові: фінансова 
сфера; макроекономічна ефективність; ринкові 
трансформації і підприємництво; інноваційна ді-
яльність та наука; інвестиційна привабливість.

Слід зауважити, що показники соціальної 
сфери авторами методики залучаються до аналізу 
лише на четвертому додатковому етапі. 

Згідно з методикою Держкомстату характе-
ристика кожного з аспектів економічного розви-
тку регіонів України, що лежить в основі обчис-
лення рівня їх безпеки, передбачає використання 
індикаторів узагальнюючого та приватного харак-
теру. У свою чергу приватні індикатори описані 
такими групами:

- показники, які безпосередньо залучені до 
розрахунку узагальнюючого індикатора, основні 
показники;

- показники, що описують профіль економіч-
ного розвитку, за допомогою яких можливе більш 
детальне порівняння, профільні показники.

Основним математичним інструментом згід-
но з методикою Держкомстату є метод фактор-
ного аналізу. Серед його переваг є можливість 
визначення кількісного зв’язку між окремими 
сторонами об’єкта дослідження, тобто безпеки 
регіону.Основною відмінністю факторного ана-
лізу від протилежних методів вимірювання без-
пеки є змога визначення не тільки безпосередніх 
зв’язків, а й глибинних (латентних) із подальшим 
переходом від завеликої кількості показників до 
кількох латентних.
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Однак застосування методики факторного 
аналізу для вимірювання рівня безпеки регіонів 
базовано на припущенні, що відокремлені показ-
ники лише описують існуючі властивості явища, 
тобто є їх індикаторами, та не можуть бути змінені 
під будь-яким керуючим впливом. 

На нашу думку, з урахуванням вимоги до ко-
ректної оцінки рівня соціально-економічної без-
пеки регіонів України необхідно використовувати 
такі оцінні показники, які мають об’єктивно відо-
бражати стан економіки. Крім того, при вимірю-
ванні рівня безпеки не рекомендовано спиратись 
на критичні індикатори, які було розроблено для 
економік розвинених країн або інших країн по-
страдянського простору. Було б доцільно більш 
широко розглянути у зв’язку з цим соціальну си-
туацію у власне регіонах України за період неза-
лежності, оскільки умови, рівень економічного 
розвитку, ментальні та поведінкові характеристи-
ки населення нашої країни багато в чому є специ-
фічними.

Такий підхід є своєчасним не тільки для на-
шої країни, але й для загальносвітової ситуації. 
Однак у різних державах економіка і соціум зна-
ходяться в абсолютно різних умовах. Так, розви-
нені країни Західної Європи та Північної Амери-
ки і країни колишнього соціалістичного табору, 
а також пострадянського простору є різними за 
соціально-економічним розвитком і рівнем рин-
кових відносин. Тому було б правильним звернути 
особливу увагу на значення індикаторів соціаль-
но-економічної безпеки, які, виходячи з вищес-
казаного, неоднакові для різних рівнів розвитку 
держав. На наш погляд, багато ситуацій, які мо-
жуть бути критичними для західноєвропейських 
країн, цілком прийнятні на пострадянському 
просторі. Таким чином, у дослідженні створюєть-
ся природний, так званий «зачеп нейтральності», 
при досягненні якого в регіонах нашої країни ще 
може зберігатися досить спокійна ситуація.

Жодна з аналізованих державних методик 
оцінки рівня соціально-економічної безпеки не 
пропонує її прогнозування. Але, слід зазначити, 
що в сучасних умовах нестабільності зовнішнього 
оточення, що спричинено політичними та еко-
логічними чинниками, вкрай важливим є знання 
про розвиток економічних категорій, зокрема без-
пеки, на прогнозну перспективу. Для розв’язання 
цього завдання пропонується залучити методи 
кореляційно-регресійного моделювання. Рівнян-
ня такого підходу дозволить не тільки визначити 
поведінку рівня безпеки в майбутньому для кож-
ного регіону, а покаже кількісний вплив кожної 
складової безпеки на її загальну величину. Це до-
зволяє одночасно або локально впливати на окре-
мі складові безпеки для досягнення її необхідного 
рівня. 

Крім того, методика обчислення інтеграль-
ного індексу соціально-економічної безпеки ре-
гіонів України має бути вільною від експертних 
думок, тому що на будь-якому етапі її реалізації 
може постати питання про об’єктивність таких 
висновків і рівня кваліфікації експертів. У цьому 
зв’язку найбільш доцільним є метод таксономії, 
який дозволяє отримати інтегральний показник 
безпеки шляхом лише математичних послідовних 
обчислень. 

Висновки. Отже, у статті доведено, що прак-
тика державного управління вкрай потребує 
розробки та обґрунтування нового сучасного 
методологічного підходу до обчислення рівня со-
ціально-економічної безпеки регіонів та форму-
вання науково-методичного інструментарію до її 
оцінки, моделювання, прогнозування та зміцнен-
ня. 

Велике значення має залучення соціальної 
компоненти в процесі оцінки рівня соціально-
економічної безпеки регіонів, одлнак у дослі-
дженнях вітчизняних вчених, а також у норма-
тивних та законодавчих документах цьому не 
приділялося достатньої уваги. Запропонований 
автором методичний підхід до визначення та про-
гнозування рівня соціально-економічної безпеки 
регіону дає змогу виявити негативний момент на-
стання ризикованих ситуацій у соціумі задовго 
до критичної точки і прийняти відповідні заходи 
для запобігання розвитку небажаної ситуації. Це є 
важливим елементом новизни, оскільки у вітчиз-
няній науці цей аспект залишався без належної 
уваги, а основні зусилля завжди зосереджувалися 
на оборонному аспекті проблеми. 
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УДК 338.33 Н. В. Рунчева

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. Стаття розкриває сутність та види корпоративних відносин аграрного виробництва. Роз-
глянуто форми інтеграційних перетворень у сільському господарстві України.

Ключові слова: корпорація, корпоративні відносини, державне регулювання.

Summary. This article reveals the essence and forms of corporate relations of agrarian production. Given the 
forms of integration and transformation in agriculture of Ukraine.

Key words: сorporation, corporate relations, government regulation.

Постановка проблеми. Суб’єктами аграрних 
відносин в Україні виступають сільськогосподар-
ські підприємства, колективні сільськогосподар-
ські підприємства кооперативного і корпоратив-
ного типу, селянські (фермерські) господарства, 
приватні сільськогосподарські підприємства, 
уповноважені органи державної влади та місцево-
го самоврядування.

Слід зазначити, що в аграрній сфері сьогодні 
діє модель розвитку відносин на основі багато-
укладності.

Метою статті є аналіз сутності, видів та форм 
корпоративних відносин в аграрній сфері. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Деякі аспекти зазначеної проблеми висвітлені в 

працях М. О. Кужелєва, А. М. Хімченко, В. Т. Са-
блука, М. І. Маліка, О. Г. Шпикуляка, Ю. О. Лу-
пенка, В. Я. Месель-Веселяка, В. Б. Тиркало та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес приватизації створив сприятливі умови 
для повернення капіталу в Україну, переведення 
його з офшорних зон і залучення іноземних інвес-
тицій. В результаті цього і як наслідок приватиза-
ції були створені великі фінансово-промислові 
і промислово-фінансові групи, які згодом поча-
ли процес переділу економічного і фінансового 
контролю в економіці. 

Існує декілька інтеграційних форм, які засто-
совуються у процесі формування корпоративних 
відносин в аграрній сфері (табл. 1).

Таблиця 1
Форми інтеграційних перетворень

Форма інтеграції вертикальна інтеграція (Ми-
ронівський хлібопродукт)

горизонтальна інтеграція 
(утворення ПАТ "Дакор-

Вест" у 2009 р.: ТОВ "Захід-
на компанія "Дакор" і ТОВ 

"Зюйд Вест Ленд")

змішана (конгломератна) 
інтеграція (ТОВ "Укра-
гроком", ТОВ "Гермес-

трейдінг", ТОВ "Кернел-
Капітал")

Процес включення у власну структуру 
підприємств,  технологічно 
пов'язаних з діяльністю

об'єднання учасників одного 
сегменту галузі, які виробля-
ють схожу продукцію і мають 
однаковий виробничий цикл

вертикальна і горизон-
тальна інтеграції одночас-
но (об’єднанням підпри-
ємств по технологічному 

ланцюгу з одночасним 
укрупненням одного з 

рівнів вертикалі)

Різновиди інтеграції висхідна - інтеграція з учасни-
ком наступної стадії виробни-
чого процесу
низхідна - інтеграція з учас-
ником попередньої стадії ви-
робничого процесу

асортиментна інтеграція - то-
вар диференційований
об’ємна інтеграція - товар не 
диференційований (зростан-
ня частки на ринку в абсолют-
ному і відносному значеннях)

Джерело: складено автором



Економіка і управління підприємствами

33

Важливим напрямком аграрних відносин є 
корпоративні відносини, які пов’язані з умовами 
і порядком створення господарських товариств у 
результаті приватизації державних сільськогоспо-
дарських підприємств через створення відкритих 
акціонерних товариств, а також перетворення ко-
лективних сільськогосподарських підприємств, 
спілок селян, сільськогосподарських виробничих 
кооперативів в акціонерні товариства або товари-
ства з обмеженою відповідальністю .

Найбільш поширеною формою корпоратив-
них відносин в Україні запропоновано вважати 
інтеграцію підприємств різного профілю в кор-
порації, які створюють кінцевий споживчий про-
дукт. Узагальнення існуючих підходів до визна-
чення корпорації дало підстави обрати найбільш 
оптимальне серед них і виділити найпошири-
нішу властивість практично в кожному з них – 
об’єднання суб’єктів і об’єктів.

Корпоративні права учасників щодо отри-
мання дивідендів та управління справами това-
риств, розпорядження своїми акціями, частками 
в статутному капіталі регламентуються Цивіль-
ним кодексом України, Законами України «Про 
господарські товариства» [1], «Про акціонерні 
товариства» [2] та установчими документами то-
вариств.

В авторській редакції під корпоративним 
аграрним суб’єктом запропоновано розуміти 
господарюючий суб’єкт у формі комерційної 
юридичної особи, організованої на принципах 
членства й інтегрування (об’єднання), щодо май-
на якого учасники несуть зобов’язальні права, а 
щодо доходів мають права розподілу і отримання.

На сучасному етапі в Україні прискорени-
ми темпами відбувається корпоратизація аграр-
ної сфери, що призвело до утворення потужних 
аграрних компаній, серед яких найбільш поши-
реною корпоративною організаційно-правовою 
формою є холдингова компанія.

На сьогодні в аграрному секторі України саме 
агрохолдинги складають ядро корпоративного 
устрою. Холдингові компанії не є законодавчо ви-
значеною організаційною формою суб’єктів гос-
подарювання - вони функціонують в основному 
як акціонерні товариства або товариства з обме-
женою відповідальністю. Їх створення відбуваєть-
ся через об’єднання в єдиний процес усіх стадій 
аграрного виробництва: від наукових досліджень, 
підготовки, посадки, вирощування та розведення, 
збору, зберігання, переробки і виробництва до ре-
алізації продукції. Інтегровані форми організації 
корпоративних відносин в аграрній сфері України 
під час роботи впорядковані.

За результатами аналізу світового та вітчиз-
няного досвіду визначено, що подолання нега-
тивних рис і наслідків розвитку корпоративних 

відносин найбільш доцільно здійснювати через 
систему державно-корпоративних відносин. Ор-
ганізаційно-правовою формою в такому випадку 
слід використовувати державно-приватне парт-
нерство, яке регламентується Законом України 
«Про державно-приватне партнерство» [3].

Капіталізація корпоративних відносин в 
Україні на четвертому етапі відбувається такими 
шляхами: перетворення частини прибутку під-
приємства в додатковий капітал; залучення ко-
штів інвесторів через емісію акцій; розміщення 
акцій на фондових біржах країн світу.

Холдінгізація в 2009–2011 рр. в основному 
відбувалася шляхом поглинання великими кор-
пораціями підприємств меншого розміру із за-
стосуванням різних організаційно-економічних 
механізмів корпоратизації, які нами класифікова-
ні: придбання, створення ініціатором, об’єднання 
активів, викуп.

Процес корпоратизації передбачає певні змі-
ни, які охоплюють такі сфери: зміни відносин і 
форми власності, зміни організаційно-правово-
го статусу, зміни в системі управління підприєм-
ством, зміни моделі поведінки на корпоративну. 
Зміни в кожному блоці відбуваються специфічно 
щодо застосування різних способів.

Аграрне виробництво як об’єкт управління 
має специфічні особливості як соціально-еконо-
мічного, так і організаційно-технічного характеру. 
Стратегія управління корпоративним розвитком 
сільського господарства має враховувати специ-
фіку ринкових аграрних відносин.

Необхідно розробити інструменти системи 
державного регулювання розвитку корпоратив-
них структур в аграрній сфері, які сприятимуть 
корпоративній інтеграції в АПК при жорсткому 
дотриманні антимонопольного законодавства, 
розвитку кооперативного сектора і стимулюван-
ню процесу формування асоціацій і об’єднань, 
підтримці фермерства та невеликих землевлас-
ників. Крім того, вони свідчать про провідну роль 
держави в управлінні розвитком корпоративного 
сектора як елемента АПК.

Найбільш оптимальною стратегією за резуль-
татами аналізу є стратегія взаємодії з елементами 
державно-приватного партнерства. На сьогодні 
стратегія взаємодії між малими, середніми та ін-
тегрованими структурами господарювання в АПК 
не набула належного поширення.

Управління корпоративним розвитком сіль-
ського господарства складається з комплексу ці-
леспрямованих організаційно-економічних дій 
щодо органічного поєднання розвитку корпора-
тивних структур з функціонуванням альтернатив-
ного сектора, тобто збалансованого регулювання 
дуальної структури на базі сучасних принципів, 
спрямованих на оптимізацію збалансованос-
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ті агропромислового виробництва та ринкової 
кон’юнктури.

Водночас слід зазначити, що держава недо-
статньо приділяє уваги розвитку корпоративних 
відносин в аграрній сфері. Так, у Стратегії роз-
витку аграрного сектора економіки на період до 
2020 року не знаходимо чіткої позиції щодо кор-
поративних структур [1]. У стратегічних напрямах 
розвитку сільського господарства України на пе-
ріод до 2020 року наголос робиться на підвищення 
соціальної спрямованості діяльності інтегрованих 
агропромислових формувань корпоративного 
типу; унормування порядку їх створення та діяль-
ності [2] 

Як свідчить аналіз угод і практики корпору-
вання, капіталізація корпоративних відносин в 
Україні на сучасному етапі відбувається кількома 
шляхами, а саме:

- перетворення частини прибутку підприєм-
ства у додатковий капітал;

- залучення коштів інвесторів через  емісію  
акцій;  

- розміщення акцій  на фондових біржах кра-
їн світу.

Формування корпоративних відносин не має 
чіткої галузевої специфіки, воно вирізняється 
мотивами і наслідками. В аграрній сфері України 
процес корпоратизації відбувається переважно 
шляхом створення  сільськогосподарських під-
приємств у формі акціонерних товариств. 

Досвід господарської діяльності стверджує, 
що рівні за обсягами діяльності підприємницькі 
структури доповнюють одна одну і знаходять свої 
ніші на ринку. Великі підприємницькі структури 
мають свої переваги на ринку за рахунок масшта-
бу обсягів [4].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
цес формування і розвитку корпоративних відно-
син в аграрній сфері розпочався у 90-х роках і три-
ває досі. На базі державних підприємств створено 
акціонерні товариства, які в подальшому пере-
формовані в корпоративні структури. У результаті 
корпоратизації більша частина аграрних підпри-
ємств в Україні функціонує у формі акціонерних 
товариств, власники яких різними шляхами аку-

мулюють контрольні – 60% та суперконтрольні – 
75% пакети акцій [5].

Отже, корпоратизація сільськогосподарських 
підприємств – це багатоаспектний соціально-
економічний процес залучення капіталу в аграр-
ний бізнес, інтеграції підприємств та координації 
управління ними.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 658.01.4.001 Ю.М. Уманська

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація. У статті розглянуто сутність поняття «конкурентна стратегія», його взаємозв’язок зі 
складовими потенціалу суб’єкта господарювання, виділено дві групи стратегій. Проведено оцінку рівня кон-
курентоспроможності інноваційної продукції машинобудівних підприємств диференціальним методом на 
основі споживчих та економічних параметрів з урахуванням еластичності попиту. З метою забезпечення 
постійного розвитку визначено кількісну міру конкурентоспроможності та залежність ціни від обсягу про-
дажів на основі інноваційного спрямування при формуванні стратегій.

Ключові слова: стратегія, конкурентоспроможність, інновації, інноваційна продукція, інноваційний 
потенціал, інноваційна активність, інноваційна діяльність, інвестиції, основний капітал.

Annotation. The article deals with the essence of the «competitive business strategy» concept, its relationship with 
the components of the entity’s potential. Two groups of strategies have been identified. Assessment of mechanical engi-
neering enterprises` innovative products competitiveness level by differential method has been studied and performed 
based on consumer and economic parameters, taking into account elasticity of demand. In order to ensure continuous 
development, the quantitative measure of competitiveness, correlation between price and sales on the basis of innova-
tiveness when forming strategies have been defined. 

Key words: strategy, competitiveness, innovation, innovative products, innovative potential, innovative activity, 
innovation, investments, fixed capital.

Постановка проблеми. Нестабільність еко-
номічного стану сучасних підприємств сприяла 
виникненню дисбалансу між обсягом виробни-
цтва, робочою силою і фінансовими ресурсами. 
Скорочення платоспроможного попиту, програм 
кредитування призвело до перенасичення продук-
ції на складах і зниження обсягів виробництва. За 
таких умов найважливішим завданням, що стоїть 
перед багатьма підприємствами, є їх збереження 
як господарюючих суб’єктів. Першочерговий на-
прям його вирішення - прогнозування діяльності 
підприємств з урахуванням результатів аналізу ма-
кроекономічних умов, що постійно змінюються, і 
сильної дії зовнішніх ринкових сил з метою пере-
будови виробництва за вимогами, що диктуються 
ринком. Підприємство, встановлює лише най-
більш загальні завдання, на вирішення яких воно 
зорієнтовано, і тому є значною мірою якісною ка-
тегорією. При цьому вона є основою для формулю-
вання конкретизованих цілей шляхом її розбиття 
на цілі нижчого рівня. Основними серед них є мак-
симізація прибутку і забезпечення конкурентних 
переваг у стратегічній перспективі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Формування стратегії передусім є об’єктом науко-
вих досліджень в економіці. Вагомий внесок у ви-
вчення цього питання зробили українські науковці 
О. Амоша, І. Ансофф, К. Багриновский, І.Бузько, 
М. Гаман, П. Друкер, А. Наливайко, И.  Крылова, 
Н. Моисеева та ін.

Незважаючи на значну кількість досліджень 
зазначеної проблеми, досі існують суперечності з 

питань теоретичного визначення змісту та мето-
дичних засад формування стратегій. 

Постановка завдання. У працях вищезазна-
чених авторів висвітлюються лише окремі аспекти 
формування стратегій підприємств, а також пи-
тання впровадження стратегій на підприємствах 
машинобудування в умовах ринкових відносин 
економіки України. Проте, слід зазначити, що в 
науковій літературі ще недостатньо розроблени-
ми є питання щодо формування стратегії на осно-
ві інноваційного спрямування та не досліджено її 
впливу на фінансові результати з використанням 
сучасних методів управління ефективністю діяль-
ністю підприємств машинобудування. Проблеми 
формування конкурентної стратегії на основі інно-
ваційного спрямування є недостатньо вивченими в 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентні стратегії підприємства визначають 
принципи і правила його поведінки на ринку. В 
основному ці стратегії можна розділити на дві гру-
пи: 

1) продаж товарів і послуг за цінами вище 
ринкових за рахунок надання споживачам набору 
споживчих властивостей підвищеної якості;

2)  відповідно продаж за цінами нижче за 
ринкові за рахунок застосування ресурсозберігаю-
чої технології і фокусування на окремих найбільш 
важливих споживчих якостях. 

У практиці підприємств склалися різні комбі-
нації перелічених груп стратегій :

- стратегія лідерства по витратах (лідерство в 
ціновій конкуренції);
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- стратегія широкої диференціації (лідерство в 
асортиментній конкуренції);

- стратегія оптимальних витрат (широка ди-
ференціація при збереженні прийнятного рівня 
витрат);

- сфокусовані стратегії низьких витрат або ди-
ференціації (спеціалізація на окремих сегментах 
діяльності).

Стратегія лідерства по витратах припускає 
реалізацію стратегії цінової конкуренції, тобто за-
лучення великого числа покупців на ринок за ра-
хунок нижчих цін, ніж у конкурентів. Природньо, 
що головним в реалізації цієї стратегії є зниження 
повних витрат виробництва товарів і надання по-
слуг. Продаж товарів і послуг на ринку за цінами 
трохи нижче ринкових все одно забезпечує отри-
мання додаткового прибутку. Для реалізації цієї 
стратегії характерна орієнтація на весь ринок без 
виділення окремих сегментів. Головним є знижен-
ня витрат по всьому ланцюгу створення вартості, 
відмова від високовитратних операцій з можливою 
передачею таких операцій стороннім організаціям, 
застосування ресурсозберігаючих технологій. При 
цьому досягається економія на великих масштабах 
виробництва з урахуванням набутого досвіду ро-
боти персоналу в цій галузі (використання «кривої 
навчання і досвіду»)[1].

Потреба в зміні конкурентних стратегій під-
приємства обумовлена розбіжністю об’єктивно 
можливої і використовуваної стратегій підприєм-
ства по певному виду діяльності на практиці, що 
викликає необхідність проведення реінжинірин-
гу для цього виду діяльності. Крім того, характер 
необхідної конкурентної стратегії багато в чому 
визначає вибір бізнес-процесів для реінжинірингу 
і задає цільові установки для реорганізованих біз-
нес-процесів.

Розробка конкурентної стратегії в частині 
ідентифікації необхідності реінжинірингу окремих 
бізнес-процесів передбачає наявність таких етапів:

1) виділення і ранжирування бізнес-проце-
сів, що реорганізуються та забезпечують досягнен-
ня цілей;

2) деталізації системи цілей реалізації видів 
діяльності;

3) деталізації системи критеріїв і показників, 
що оцінюють ефективність досягнення цілей.

Вивчення кон’юнктури ринку базується на 
аналізі показників, що характеризують виробни-
цтво і споживання. Сформульовану на попере-
дньому етапі стратегічного аналізу конкурентну 
стратегію можна конкретизувати у вигляді бага-
тьох бізнес-процесів і вимог до методів їх органі-
зації. Вимоги загального характеру необхідно де-
талізувати стосовно конкретних видів діяльності в 
частині уточнення цілей, критеріїв їх досягнення, 
показників оцінки критеріїв. При цьому мають 
бути відібрані ключові бізнес-процеси, реінжині-

ринг яких забезпечує ефективне застосування об-
раної конкурентної стратегії.

Тому головна умова вирішення цього завдан-
ня - це уточнення системи показників, що дозво-
ляють отримати кількісну і якісну характеристи-
ки основних закономірностей розвитку попиту 
і товарної пропозиції, а також виявити чинники 
формування ринкової кон’юнктури. Добре відомо, 
що в кожен цей момент часу ринок має кількісну і 
якісну визначеність, тобто його об’єм виражається 
у вартісних і натуральних показниках продуктів, 
що продаються і купуються. Можливий об’єм ре-
алізації підприємством продукції при цьому рівні 
і співвідношенні різних цін характеризує місткість 
ринку. Вона визначається розмірами попиту і ве-
личиною товарної пропозиції. Слід розрізняти два 
рівні місткості ринку: потенційний і реальний (по-
точний). Потенційна місткість ринку визначаєть-
ся особистими і громадськими потребами, вона 
відбиває адекватний їм обсяг реалізації продукції. 
Місткість ринку, що складається насправді, як пра-
вило, не відповідає його потенційній місткості[2].

Існує декілька методів визначення величини 
потенційної місткості ринку. Вибір методу її оцін-
ки залежить від методики сегментації, розміру під-
приємства, номенклатури і обсягів виробництва 
продукції, доступних джерел інформації. Поточ-
на місткість ринку визначається з використанням 
статистичних даних по фактичній реалізації про-
дукції на конкретному ринку з наступним прогно-
зуванням отриманих даних. Основними показни-
ками, що дозволяють кількісно оцінити здатність 
підприємства виробляти продукцію, що задоволь-
няє перерахованим складовим попиту і поведінки 
споживачів, є конкурентоспроможність продукції і 
рівень задоволення попиту на неї. Під рівнем кон-
курентоспроможності продукції розуміється міра 
задоволення конкретної потреби в порівнянні з 
кращими аналогами, представленими на цьому 
ринку. Конкурентоспроможність продукції ви-
значається в порівнянні з продукцією однієї групи 
якості, і вона виражається відносними показника-
ми, що відбивають відмінність продукції, що ціка-
вить, від аналогів за техніко-економічними пара-
метрами та її здатність оптимально задовольняти 
певні потреби покупців.

В основі оцінки конкурентоспроможності 
продукції має лежати дослідження вимог ринку, 
на якому вона проходить перевірку на відповід-
ність конкретним потребам покупців. Основою 
для оцінки конкурентоспроможності продукції є 
вивчення ринкових умов і вимог покупців. У ре-
зультаті їх аналізу формується перелік параметрів, 
що беруть участь в оцінці. При аналізі мають вико-
ристовуватися ті ж критерії, якими оперує і спожи-
вач, вибираючи продукцію. По групах параметрів 
проводиться порівняння для з’ясування, наскільки 
параметри продукції близькі до відповідних пара-
метрів потреби. Основною особливістю оцінки 
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конкурентоспроможності в умовах кризи є різке 
посилення впливу економічних параметрів про-
дукції у зв’язку зі скороченням платоспроможного 
попиту.

Вибір бази порівняння продукції, що виро-
бляє підприємство і продукції, яка потрібна ринку, 
включає:

- встановлення мети оцінки конкурентоспро-
можності продукції і вибір ринків її збуту (сегмен-
тів ринку);

- аналіз стану ринку, обсягів, структури і чин-
ників попиту, перспектив їх зміни на період оцінки 
конкурентоспроможності продукції;

- вибір номенклатури і встановлення величин 
параметрів потреби покупців в оцінюваній про-
дукції.

На основі вивчення потреб потенційних по-
купців визначаються використовувані при аналізі 
рівня конкурентоспроможності номенклатура па-
раметрів її оцінки, їх величини, потрібні спожива-
чеві, і ваговитість кожного в їх загальному наборі. 
Оцінка конкурентоспроможності продукції під-
приємства здійснюється шляхом порівняння її з 
аналогами, вироблюваними конкурентами, або із 
зразком, який моделює потребу з метою порівнян-
ня його параметрів з параметрами оцінюваної про-
дукції [3]. В умовах кризи найбільш прийнятними, 
на наш погляд, є такі методи оцінки конкуренто-
спроможності продукції підприємства:

- диференціальний метод, який заснований 
на використанні одиничних параметрів конкурен-
тоспроможності. При цьому встановлюється, чи 
відповідає продукція підприємства необхідному 
рівню параметрів в цілому; якщо не відповідає, 
то по яких параметрах, які з них найсильніше від-
різняються від базових. Цей метод дозволяє лише 
констатувати факт конкурентоспроможності про-
дукції, тобто наявність у неї недоліків або переваг 
порівнянно з аналогом (зразком). З його допомо-
гою важко розробляти варіанти модернізації про-
дукції, оскільки для цього необхідно знати вагови-
тість кожного параметра конкурентоспроможності 
з точки зору його впливу на переваги споживачів.

- комплексний метод, заснований на засто-
суванні системи групових, узагальнених, інте-
гральних параметрів. При цьому здійснюється 
підрахунок показників по групах параметрів і роз-
раховується інтегральний показник конкуренто-
спроможності продукції. Він відбиває відмінність 
між порівнюваною продукцією в споживчому 
ефекті, що припадає на одиницю витрат покупця з 
їх придбання і використання.

- змішаний метод, заснований на спільному 
застосуванні одиничних і інтегральних показни-
ків. При цьому частина одиничних параметрів 
об’єднується в атрибути і для кожного атрибуту 
визначається відповідний комплексний груповий 
показник. Окремі, найбільш важливі, параметри 

використовуються при подальшому аналізі як оди-
ничні показники.

На основі отриманої сукупності одиничних 
параметрів доцільно проводити оцінку конкурен-
тоспроможності продукції підприємства диферен-
ціальним методом, використовуючи такий підхід 
до її розрахунку [4]:
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де Ркс – рівень конкурентоспроможності про-
дукції підприємства;

ki – ваговий коефіцієнт і-го параметру якості 
продукції,  ;

Ксі – параметричний коефіцієнт споживчих 
параметрів продукції;

Кеп – параметричний коефіцієнт економіч-
них параметрів продукції.
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де cn
i
 – значення і-го параметра у даної про-

дукції;
cn’

і
 – значення і-го параметра у товару-анало-

га (еталону);
в – значення сукупних витрат (економічних 

параметрів) даного товару;
в’ – те ж у товару-аналога.
При прогнозуванні розвитку підприємства в 

умовах кризи не менш важливу роль відіграє ана-
ліз рівня задоволення попиту на створювану ним 
продукцію. Показник рівня задоволення попиту 
дозволяє оцінити, наскільки підприємство забез-
печує потреби покупців своєю продукцією. 

Оцінка фактичної конкурентоспроможності 
продукції може бути зроблена за результатами її 
продажів на ринку. В якості кількісної міри конку-
рентоспроможності виробу Ккс пропонується ви-
користовувати коефіцієнт, чисельно рівний відно-
шенню середньої вартості продажів даного зразка 
до середньої вартості продажів еталонного зразка 
[4]:

Ккс =      (4)

де    – середня ціна продажу інноваційної про-
дукції;

  – обсяг проданої інноваційної продукції;
  – середня ціна продажу еталонної продукції;
  – обсяг проданої еталонної продукції.
Важливо, щоб при розрахунку конкуренто-

спроможності враховувалася еластичність попиту. 
Еластичність попиту дозволяє оцінити міру реакції 
величини попиту досліджуваної продукції залежно 
від зміни ціни на неї. При цьому формуються при-
датні для практичного використання якісні оцінки 
і кількісні показники еластичності. 
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Початковою інформацією для визначення 
рівня еластичності попиту є об’єм і ціна постачань 
конкретної продукції кожного виробника, при-
сутнього на цьому ринку. Методика визначення 
цінової еластичності заснована на наявності прин-
ципової залежності зміни попиту на продукцію 
підприємства від зміни її ціни через розрахунок 
середньозважених обсягів і цін реалізації цієї про-
дукції на конкретному ринку [4]:

  , 
(5)

де V
i
 – обсяг інноваційної продукції і-го виду;

Ц
і
 – ціна інноваційної продукції і-го виду;

n – кількість інноваційної продукції.
Оцінка еластичності попиту використову-

ється не лише для аналізу попередньої діяльності 
підприємства, але і для прогнозування цін на про-
дукцію, що випускається ним. Аналіз еластичності 
попиту від ціни у поєднанні з оцінкою витрат ви-
робництва і реалізації продукції дозволяє зробити 
принципові висновки про зміну суми прибутку, 
отримуваної при різних рівнях ціни, витрат і об-
сягу випуску продукції. Так, навіть при одиничній 
ціновій еластичності попиту збільшення випус-
ку продукції може дозволити понизити витрати, 
збільшити прибуток та розширити вплив підпри-
ємства на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. В умо-
вах кризи найбільш актуальною стає для підпри-
ємств проблема розробки цілісної стратегії їх роз-
витку, що дозволяє перейти від епізодичних заходів 
до створення стабільного механізму їх діяльності. 
Вирішення цього завдання можливе у рамках по-
будови системи стратегічного управління на прин-
ципах конкурентного спрямування.

Незважаючи на актуальність цієї теми і велику 
кількість присвячених їй праць, загальноприйня-
того інформаційно-аналітичного інструментарію 
розробки прогнозів розвитку підприємства в умо-
вах кризи до теперішнього часу не існує. Скорочен-
ня платоспроможного попиту, згортання програм 
кредитування та інші причини призвели до зато-
варювання продукції на складах і зниження обсягу 
виробництва. У таких умовах найважливішим за-
вданням, що стоїть перед багатьма підприємства-
ми, є їх збереження як господарюючих суб’єктів. 
Першочерговий напрям його вирішення - про-

гнозування діяльності підприємства з урахуванням 
результатів аналізу макроекономічних умов, що 
постійно змінюються, і сильної дії зовнішніх рин-
кових сил з метою перебудови виробництва за ви-
могами, що диктуються ринком. Рівень розвитку 
технології підприємства, що характеризує усі види 
використовуваних технологічних процесів, – одне 
з головних джерел зниження витрат виробництва, 
що забезпечує конкурентні переваги підприєм-
ства. Усі види технологічних процесів мають рівень 
розвитку, що відповідає певному періоду діяль-
ності підприємства. В сукупності вони утворюють 
технологію підприємства. При цьому, чим вище 
рівень технології підприємства, тим нижче обсяги 
його витрат і більше норма прибутку.
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УДК 338.48:331.546 Б.С. Чорний 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. У статті виявлені особливі умови формування та розвитку малих підприємств сільського 
зеленого туризму на рівні Чернівецької області. Визначені їх конкурентні переваги відносно інших галузей та 
регіонів на основі можливостей залучення ресурсів та ринку реалізації послуг. Здійснена оцінка показників 
ефективності функціонування малих підприємств у грошовому та натуральному виразі. Виявлені проблеми 
і тенденції їх розвитку. Обґрунтовані пропозиції  щодо подальшого вдосконалення та економічного зростан-
ня малих підприємств сільського зеленого туризму Буковини (посилення екологічних функцій, використання 
праці незайнятого сільського населення, розробка креативних туристичних продуктів та послуг).

Ключові слова: малі підприємства, сільський зелений туризм, соціально-економічна ефективність, під-
вищення, тенденції, розвиток, удосконалення, екологічні функції, сільське населення, туристичні продукти, 
розробка, креативні.

Summary. The article reveals special conditions for the formation and development of small enterprises of rural 
green tourism at the level of the Chernivtsi region. Their competitive advantages in relation to other industries and 
regions are determined on the basis of possibilities of attraction of resources and market of services realization. An 
estimation of indicators of efficiency of operation of small enterprises in monetary and natural terms is carried out. The 
revealed problems and tendencies of their development. The proposals for further improvement and economic growth 
of small enterprises of rural green tourism of Bukovina (strengthening of ecological functions, use of labor of the unem-
ployed rural population, development of creative tourism products and services) are substantiated.

Key words: small enterprises, rural green tourism, socio-economic efficiency, increase, tendencies, development, 
improvement, ecological functions, rural population, tourist products, development, creative.

Постановка проблеми. Розвиток малих під-
приємств сільського зеленого туризму в умовах 
подальшої дигіталізації  галузей сільського гос-
подарства набуває все більшого значення для 
забезпечення зайнятості сільського населення, 
підвищення його добробуту та збереження й від-
творення сільських територій загалом. З іншо-
го боку, послуги та продукти таких підприємств 
знаходять все більшого визнання та попиту серед 
міських споживачів, які прагнуть долучитися до 
національних традицій та звичаїв, відпочинку се-
ред мальовничої природи та незабутніх вражень 
без великих матеріальних і транспортних витрат. 
Тому діяльність таких підприємств є предметом 
дослідження  науковців-економістів та зацікавле-
ності практиків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми сільського зеленого туризму знайшли 
своє відображення у низці кандидатських і док-
торських дисертацій різних економічних спе-
ціальностей. В останній період їм присвячено 
наукові публікації Л.Забуранної, М.Ігнатенка, 
В.Липчука, Л.Мармуль, О.Марченко, І.Романюк, 
О.Сарапіної та інших авторів, які досліджують 
різні аспекти організації цього важливого виду 
зайнятості, аналізують ресурсну базу, умови здій-
снення туристичної діяльності на селі, її подаль-
шої мотивації та розробляють пропозиції щодо 
вдосконалення сільського зеленого туризму.

Поряд із вагомими здобутками у розв’язанні 
проблематики розвитку сільського зеленого ту-
ризму поглибленого вивчення потребує обґрунту-

вання оцінки й діагностики економічної ефектив-
ності функціонування малих підприємств галузі; 
її чинників, конкурентних переваг та ризиків до-
сягнення;  заходів та резервів підвищення з одно-
часним удосконаленням та розширенням пере-
ліку функцій малих туристичних підприємств на 
селі. 

Мета статті. Метою статті є всебічна оцінка 
економічної ефективності функціонування малих 
підприємств сільського зеленого туризму у Черні-
вецькій області з метою розробки обґрунтованих 
практичних пропозицій та рекомендацій, спря-
мованих на розширення туристичного бізнесу на 
селі. 

Досягнення поставленої мети спиралося на 
необхідність вирішення таких завдань: аналіз 
особливостей формування та розвитку малих під-
приємств сільського зеленого туризму в умовах 
Чернівецької області; оцінка економічної ефек-
тивності їх функціонування; виявлення ризиків 
та проблем малого туристичного бізнесу; надан-
ня практичних пропозицій щодо  використання 
можливостей та резервів підвищення економічної 
ефективності малих туристичних підприємств у 
сільській місцевості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Природне та соціально-економічне середовище 
Чернівецької області надає унікальні умови та 
ресурси для розвитку малого підприємництва у 
сільському зеленому туризмі навіть серед інших 
мальовничих адміністративних областей України 
[1, с. 253]. Розміщена у південно-західній частині, 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (37) 2017

40

Постановка проблеми. Розвиток малих під-
приємств сільського зеленого туризму в умовах 
подальшої дигіталізації  галузей сільського гос-
подарства набуває все більшого значення для 
забезпечення зайнятості сільського населення, 
підвищення його добробуту та збереження й від-
творення сільських територій загалом. З іншо-
го боку, послуги та продукти таких підприємств 
знаходять все більшого визнання та попиту серед 
міських споживачів, які прагнуть долучитися до 
національних традицій та звичаїв, відпочинку се-
ред мальовничої природи та незабутніх вражень 
без великих матеріальних і транспортних витрат. 
Тому діяльність таких підприємств є предметом 
дослідження  науковців-економістів та зацікавле-
ності практиків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми сільського зеленого туризму знайшли 
своє відображення у низці кандидатських і док-
торських дисертацій різних економічних спе-
ціальностей. В останній період їм присвячено 
наукові публікації Л.Забуранної, М.Ігнатенка, 
В.Липчука, Л.Мармуль, О.Марченко, І.Романюк, 
О.Сарапіної та інших авторів, які досліджують 
різні аспекти організації цього важливого виду 
зайнятості, аналізують ресурсну базу, умови здій-
снення туристичної діяльності на селі, її подаль-
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ності функціонування малих підприємств галузі; 
її чинників, конкурентних переваг та ризиків до-
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часним удосконаленням та розширенням пере-
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вецькій області з метою розробки обґрунтованих 
практичних пропозицій та рекомендацій, спря-
мованих на розширення туристичного бізнесу на 
селі. 

Досягнення поставленої мети спиралося на 
необхідність вирішення таких завдань: аналіз 
особливостей формування та розвитку малих під-
приємств сільського зеленого туризму в умовах 
Чернівецької області; оцінка економічної ефек-
тивності їх функціонування; виявлення ризиків 
та проблем малого туристичного бізнесу; надан-
ня практичних пропозицій щодо  використання 
можливостей та резервів підвищення економічної 
ефективності малих туристичних підприємств у 
сільській місцевості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Природне та соціально-економічне середовище 

Чернівецької області надає унікальні умови та 
ресурси для розвитку малого підприємництва у 
сільському зеленому туризмі навіть серед інших 
мальовничих адміністративних областей України 
[1, с. 253]. Розміщена у південно-західній частині, 
вона займає лише 8,1 тис. км2 або 1,3% території 
країни. Проте тут представлені унікальні природ-
ні ландшафти рівнинного лісостепу, Хотинської 
височини з найвищою точкою рівнинної України 
– горою Берда (515 м над рівнем моря); передгір-
ської частини – Прикарпаття; гірської – лісистих 
Карпат з унікальними геологічними пам’ятками 
природи – Протяте Каміння, Соколине око, пе-
ревал Німчич та ін. Неповторність краю створю-
ють реліктові букові, смерекові, ялицеві та со-
снові ліси, багаті різноманітністю грибники та 
ягідники, розмаїття цілющих лікарських трав. 

Природне багатство області органічно допо-
внюють численні – понад 4,5 тис., з них 3,7 тис. з 
постійно діючим водотоком ріки. Серед них най-
більш відомими є найбільші – р. Дністер, Прут і 
Серет (притоки Дунаю), Черемош та інші 75 до-
вжиною понад 10 км кожна; цілющі джерела, за-
риблені ставки (кількістю понад 600) з площею 
водного дзеркала 0,5-10,0 га та глибиною 1-5 м і 
загальною площею понад 2,8 км2, що становить 
0,3 % території області. Вони також мають зручні 
пляжі та береги для відпочинку. Загалом на Буко-
вині розміщується 243 території та об’єкти при-
родно-заповідного фонду.

Неповторну природу доповнюють унікаль-
ні соціокультурні туристичні атракції. Це  понад 
836 архітектурних та 779 пам’яток архітектури та 
містобудування. У їх числі знаходяться відомі іс-
торичні споруди (Хотинська фортеця, Чернівець-
кий національний університет, численні культові 
споруди), самобутня архітектура та система роз-
селення з найбільшими у країні за людністю  та 
добре облаштованими селами (близько 400 ), міс-
тами (11) та селищами міського типу (11). Серед 
них 11 включено до списку історичних поселень 
України. 

З Буковиною пов’язана життєдіяльність ви-
датних митців, культурних, наукових та держав-
них діячів українського народу, а також пред-
ставників молдавської, румунської та єврейської 
діаспори – О.Кобилянської, М.Черемшини, 
Ю.Федьковича, С.Воробкевича, В.Стефаника, 
Д.Гнатюка, Н.Яремчука, І.Миколайчука, 
Л.Каденюка, М.Матіос, М.Емінеску, С.Ротару,  
І.Бобула, Л.Сандулеси, І.Фрідмана, Р.Ауслендер, 
С.Таль та ін. видатних людей. Хоча термін сіль-
ський зелений туризм є відносно новим для на-
укової громадськості та широкого загалу, мож-
на сказати, що першими туристами у сільській  
місцевості краю були також відомі державники, 
літератори,  митці М.Грушевський, Л.Українка, 
В.Гнатюк С.Параджанов, І.Гаврилюк та ін. Це 
приваблює багаточисленних туристів – прихиль-
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ників не лише класичного, але й наукового, нос-
тальгійного, екологічного та сільського зеленого 
туризму. 

З метою збільшення кількості туристів міс-
цева влада, сільські територіальні громади прово-
дять значну роботу. Так, тільки у 2005 р. у розви-
ток галузі туризму було інвестовано 45,0 млн. грн. 
або майже 10 млн. дол. США. Проте найбільший 
її ресурс становить населення краю. Його унікаль-
ність позначається представництвом понад 75 на-
родів і націй у такому невеликому  регіоні. Із по-
над 930 тис. осіб у селах проживало 58%, у містах 
– 42%, тобто рівень урбанізації становив 42%. Це 
є одним з найменших показників у країні, отже, 
вважається конкурентною перевагою для розви-
тку сільського зеленого туризму. У національному 
складі переважають українці – понад 75%, румуни 
– понад 12%, молдовани – понад 7%, росіяни – 
4% та інші народи. 

Населення навіть у сільській місцевості  віль-
но володіє  як мінімум двома мовами. Це поясню-
ється історичним розвитком Буковини спочатку у 
складі Київської Русі, Молдовського князівства, 
Польщі, Австро-Угорської імперії, потім Румунії 
та Радянської України. Це сприяло змішуванню 
та взаємному збагаченню культури, прикладного 
й декоративного мистецтва, побутово-ужиткових 
ремесел та промислів, гастрономічних звичок, 
стилю спілкування та життя загалом  багатьох 
народів. Можна також стверджувати, що необ-
хідність підтримувати добросусідські відносини 
представникам багатьох націй на компактній те-
риторії сприяла формуванню особливих рис ха-
рактеру буковинців – толерантності, доброзичли-
вості, чемності, привітності  та гостинності. 

Саме ці людські якості найбільше цінують у 
галузі туризма. Їх спеціально розвивають, мов на-
вчають, а в цій частині України ці риси та дво- і 
багатомовність сформовані генетично [2, с. 26]. 
Це, як і названі раніше природні та соціально-
економічні складники, надають конкурентні пе-
реваги малих підприємств у сільському зеленому 
туризмі. Їх доповнюють транскордонне положен-
ня Чернівецької області (можливість залучення 
іноземних туристів; добре розуміння місцевими 
жителями вимог європейського стилю життя та 
його забезпечення на рівні житлово-комуналь-
них вимог у поєднанні з унікальними атракціями 
та низькими цінами); належний рівень розвитку 
транспорту та шляхів сполучення, комунікацій, 

готельно-ресторанного господарства, промис-
ловості, будівельної індустрії, виробництва про-
довольчих товарів та предметів повсякденного 
вжитку. 

Місцевим жителям притаманні релігійність 
та набожність,  щира любов до рідного краю, 
вміння з великим смаком облаштувати власну аг-
рооселю та побут, надати їм ошатності. Це також 
позитивно позначається і на малих підприємствах 
сільського зеленого туризму, які завжди є чисти-
ми, акуратними та неповторними, з особливим 
національним колоритом; і на інвестиційній при-
вабливості цього виду бізнесу, який може започат-
кувати та здійснювати практично кожна сільська 
родина. До того ж, з огляду на сприятливі кліма-
тичні умови та різноманітні й неповторні атракції, 
туристичні послуги та продукти у селах Буковини 
можливі у будь-яку пору року [3, с. 28].

Отже, малі підприємства сільського зеленого 
туризму на Буковині мають зайняти значну бізне-
сову нішу на споживчому ринку. Дійсно, за неофі-
ційними джерелами, таких підприємств функціо-
нує та створено 250-300. Офіційна ж статистика 
показує тільки 15 з них. Останнє можна пояснити 
тим, що згідно із законодавством України, турис-
тична діяльність на селі не вважається підприєм-
ницькою за умови наявності в агрооселі менше 10 
ліжок для прийому гостей або доходами менше 
річного прожиткового мінімуму в розрахунку на 
одну особу.  Проте ці цифри є на порядки менши-
ми порівняно з сусідніми Румунією, Угорщиною, 
Австрією, Польщею, які мають подібні умови, але 
є значно успішнішими у цьому напрямі.

Так, сільські туристичні малі підприємства 
та агрооселі Австрії пропонують відвідувачам по-
над 170 тис. ліжко-місць/рік; у Польщі в останні  
роки вони стабільно тримають 5-7 місця в Європі 
за кількістю відвідувань.  В Угорщині для залу-
чення туристів на село відбувається в середньому 
40 кінних свят та змагань на рік [4, с. 35]. Своїми 
винно-гастрономічними турами славляться сіль-
ські поселення та містечка Італії, Іспанії, Фран-
ції. Безумовно, що в цьому випадку доходи від 
туристичного бізнесу на селі значно перевищують 
доходи від основної сільськогосподарської діяль-
ності.

Показники функціонування малих підпри-
ємств сільського зеленого туризму Буковини 
також підтверджують їх значну ефективність 
(табл.1). 
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Таблиця 1
Економічна ефективність функціонування малих підприємств сільського зеленого туризму у Чернівецькій 

області, 2013-2015 рр.

2013 2014 2015 2015 р. у % до 
2013 р.

Кількість садиб, одиниць 16 15 15 93,75

Кількість розміщених, осіб 4720 5207 7089 150,19

Кількість ночівель, одиниць 5740 7468 12827 102,08

Площа садиб усього, м2 3936,6 2816,2 3156,7 316,69

у тому числі житлова, м2 1659,0 1552,7 1693,5 408,58

Дохід від наданих послуг1, тис. грн. 544,7 637,8 1725,0 149,89

Витрати, тис. грн. 158,5 364,4 647,6 93,75

Фактичні витрати на один людино-
день перебування, грн.

89,6 114,0 134,3 150,19

1 без ПДВ, акцизного податку і аналогічних платежів
Джерело: розраховано на основі даних статистичного збірника «Туризм та відпочинок в Чернівецькій 

області», 2016 р.

Як показує аналіз даних табл. 1, 15 малих під-
приємств мали практично стабільні показники 
розвитку та ефективності. У 2015 р. ними було 
прийнято 7089 туристів або 465-470 в розрахунку 
на одне підприємство. Вони провели в агрооселях 
12827 ночівель. Це дозволило підприємцям  забез-
печити дохід загальним обсягом 1725,0 тис. грн.  
при витратах 647,6 тис. грн. Отже, чистий дохід 
склав 1077,4 тис. грн. або, в середньому, 71,8 тис. 
грн. на одну агрооселю. Безумовно, це є суттєвим 
прибутком для сільських родин, враховуючи, що 

площа місць розміщення становила близько 3 
тис. м2 або до 200 м2 на один дім. При цьому ви-
трати відпочивальників складали 130-140 грн. на 
добу, що значно менше готельних пропозицій у 
містах навіть із значно меншим комфортом пере-
бування. Таким чином, сільський зелений туризм 
складає значні вигоди і для відпочивальників.

Важливо зазначити, що розміщення малих 
підприємств сільського зеленого туризму за офі-
ційними джерелами представлене як украй нерів-
номірне (табл. 2).

Таблиця 2
Особливості розміщення та ефективність функціонування малих підприємств сільського зеленого туризму у 

Чернівецькій області, 2015 р.
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Чернівецька область 15 7089 12827 3156,7 1693,5 1725,0 647,6 134,3

райони

Вижницький 9 1074 1942 1064,0 592,0 223,5 108,7 115,1

Глибоцький 1 - - - - - - -

Кельменецький 1 - - - - - - -

Кіцманський 1 - - - - - - -

Сокирянський 2 3450 5350 452,9 245,7 695,0 270,0 129,9

Сторожинецький 1 - - - - - - -
Джерело: розраховано на основі даних статистичного збірника «Туризм та відпочинок в Чернівецькій 

області», 2016 р.
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Із наявних 15 підприємств 9 або 60% розмі-
щені у гірському Вижницькому районі, ще 13% – 
у рівнинному Сокирянському, решта 27 % – у 4-х 
інших, переважно передгірських районах області 
– Глибоцькому, Кіцманському, Кельменецькому, 
Сторожинецькому. Проте навіть згідно з дани-
ми Чернівецького обласного відділення Спілки 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму їх 
значно більше. Традиційно звиклі до всіляких по-
датків і підвищення цін, погано обізнані із зако-
нодавством про розвиток туризму на селі, жителі 
навіть на шкоду рекламі власної справи та підви-
щенню дохідності все ще не прагнуть до публіч-
ності, принаймні, у малому підприємництві.

Отже, необхідно проводити дорадчу роботу 
силами місцевої регіональної та районної влади, 
сільських громад, громадських неприбуткових 
організацій з метою збільшення кількості малих 
підприємств, забезпечення їх всебічної реклами 
для відвідувачів,  раціонального використання 
наявного туристично-ресурсного потенціалу та 
сталого розвитку сільських територій [5, с. 241].  
Потрібно також у жодному разі не применшувати 
роль сільського зеленого туризму як самостійного 
виду діяльності та зайнятості населення. Це, на 
нашу думку, не є частиною екологічного туризму. 
Екологічний туризм може здійснюватись і з місь-
ких резиденцій розміщення, мати свої маршрути 
та відбуватися серед природоохоронних місць. 

Сільський зелений туризм має насамперед 
підприємницьку ідею та місію підвищення добро-
буту і зайнятості сільського населення в умовах 
інноваційного сільського господарства [6, с. 64]. 
Він надає значно ширший спектр туристичних 
продуктів та послуг, у т.ч. соціально-економічно-
го, культурно-мистецького та побутово-виробни-
чого характеру, ніж екологічний. Проте ми пого-
джуємося з думкою і маємо власне переконання 
про необхідність обстоювати пріоритетність еко-
логічних функцій малих підприємств сільського 
зеленого туризму.

Висновки. Підвищення економічної ефек-
тивності малих підприємств сільського зеленого 
туризму ми пов’язуємо насамперед із значним 
збільшенням відвідувачів, використанням нових 
маркетингових стратегій для їх залучення, поси-
ленням екологічних функцій не тільки як пре-
ференції для туристів, але як основи збереження 
самобутньої природи краю в інтересах теперішніх 
і майбутніх поколінь. Тому перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямі полягають у звер-
ненні до численних фрилансерів великих міст із 
пропозицією довготривалого, переважно всесе-
зонного відпочинку та праці в органічних природ-
них умовах, до родин з дітьми, людей літнього та 
похилого віку. При цьому для зазначеної категорії 
відпочивальників доцільними є еколого-пізна-
вальні, еколого-виробничі та еколого-відтворю-
ючі функції.
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УДК 371.3 Л. І. Антошкіна

ЧИННИКИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація. Визначено чинники стандартизації вищої освіти в Україні, зокрема охарактеризовано функ-
ції системи вищої освіти, її структуру, показано рівні підготовки фахівців у сфері вищої освіти.

Ключові слова: система вищої освіти, стандарти освіти, функції, структура, рівні.

Summary. The factors of standardization of higher education are certain in Ukraine, functions over of the system 
of higher education, her structure, are brought in particular, even preparations of specialists are shown in the field of 
higher education.

Key words: system of higher education, standards of education, function, structure, levels.

Постановка проблеми. Вища освіта завжди 
відігравала провідну роль у суспільстві як інститут 
передачі й розподілу знань, основа забезпечення 
наукових досліджень і розвитку нових технологій, 
підтримки підприємств за допомогою тренінгів і 
винахідницької діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням стандартизації вищої освіти в Украї-

ні займаються науковці: С. М. Домбровська [2], 
О. І.Щербак [3], М. З. Згуровський та інші.

Метою статті є визначення основних чинни-
ків стандартизації вищої освіти, її функцій, струк-
тури, рівнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основні функції системи вищої освіти в Україні 
як соціальної системи можуть бути представлені 
так (рис. 1). 

Рис. 1. Основні функції системи вищої освіти в Україні
Джерело: складено автором

Освіта - багатоаспектний складний об’єкт 
управління, керована система, яка складається з 
множини самостійних, цілісних підоб’єктів: освітні 
установи, освітні програми, освітній процес і його 
результати.

Підоб’єктами управління ще є наукова діяль-
ність, процес виховання, профорієнтаційна робота, 
прийом абітурієнтів тощо. 

Значна частина державних функцій у сфері 
освіти також виконується із залученням наукової 
громадськості: ліцензування, атестація і акредита-
ція, експертиза робіт, представлених на здобуття 
вченого ступеня, та ін. [1].

Соціально-економічні і політичні перетворен-
ня зумовили зміну змісту управління вищою осві-
тою. Специфічні характеристики пострадянського 
етапу розвитку суспільства і держави, нова страте-
гія управління соціальною сферою зробили акту-
альним питання розробки нового механізму управ-
ління сферою вищої освіти. 

Отже, стратегічна лінія держави в галузі вищої 
освіти на сучасному етапі розвитку спрямована на: 

- створення ефективної системи освіти, що га-
рантує і забезпечує конституційне право кожного 
жителя країни на здобуття якісної освіти відповід-
но до його потреб і здібностей; 

- визнання пріоритетності освіти як рушійної 
сили суспільства на шляху прогресу; 

- забезпечення рівного рівня освіти в міській і 
сільській місцевості; 

- формування високоосвіченої людини, здат-
ної творчо мислити і приймати реалістичні рішен-
ня. 

Реалізація цієї мети передбачає: 
- забезпечення загальнодоступної, в т.ч. гаран-

тованої безкоштовної вищої освіти в межах держав-
них освітніх стандартів;

- вдосконалення системи підготовки кадрів і 
забезпечення її якісного рівня; 

- створення оптимальної за структурою і тери-
торіальним розміщенням мережі ВНЗ; 

- забезпечення балансу попиту і пропозиції на 
ринку праці і задоволення потреб жителів країни в 
освітніх послугах; 
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- якісне оновлення і розширення матеріально-
технічної бази галузі вищої освіти; 

- удосконалення державних освітніх стандартів 
для сфери вищої професійної освіти; 

- вирішення проблеми фінансування галузі, у 
тому числі шляхом стимулювання залучення поза-
бюджетних коштів та інвестицій у сферу освіти.

Міністерство освіти і науки України в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти визначило свою 
стратегічну мету - перехід на інноваційний тип 
освіти з впровадженням новітніх інформаційних 
технологій, зокрема в систему управління вищою 
освітою. Реформа передбачає перехід до нових га-
лузевих стандартів вищої освіти на основі компе-
тентного підходу [2].

Структура стандартів вищої освіти складає 
сукупність взаємозв’язаних компонентів, які вста-
новлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня вищої 
освіти на трьох щаблях: держава, галузь, вищий на-
вчальний заклад. 

Державний стандарт вищої освіти визначає пе-
релік кваліфікацій, напрямів і спеціальностей, за-
гальну вимогу для кожного освітньо-кваліфікацій-
ного і освітнього рівня. 

Галузевий стандарт вищої освіти включає 
освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ), 
освітньо-професійну програму (ОПП) і способи 
діагностики якості вищої освіти (спрямовані на 
кінцевий результат навчання). 

Стандарт вищої освіти на рівні вищого на-
вчального закладу об’єднує нормативний і варіа-
тивний зміст освіти (варіативну частину ОКХ, ОПП 
і способів діагностики) і включає навчальні плани, 
навчальну і робочу програми дисциплін тощо.

Застосування компетентного підходу до ство-
рення галузевих стандартів вищої освіти не замінює 
традиційну для вищої освіти систему, а створює 
передумови для гнучкого наближення результатів 
освіти до потреб і вимог ринку праці.

Важливу роль у забезпеченні відповідного рів-
ня освіти відіграють: 

- державна акредитація, що підтверджує дер-
жавний статус освітньої установи; 

- відповідність якості підготовки вимогам 
освітніх стандартів; 

- атестація освітньої установи; 
- державно-громадський контроль за освіт-

ньою діяльністю і встановленням відповідності 
змісту і якості навчання й виховання вимогам дер-
жавних стандартів; 

- ліцензування; 
- фінансування розвитку освіти і утримання 

установ освіти.
Ліцензування (акредитація) навчальних уста-

нов на право здійснення освітньої діяльності за 
передбаченими законодавством напрямами (ква-
ліфікаціями) підготовки є умовою надання освітніх 
послуг [3].

На перехідний період до нових рівнів вищої 
освіти в Україні діють такі види її кваліфікації (мо-
лодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр):

1. Диплом про кваліфікацію (молодший фахі-
вець):

- вищий навчальний заклад І - ІІ рівня акреди-
тації (технікум, коледж), вище професійне учили-
ще; - Державний стандарт молодшого фахівця. 

2. Диплом про кваліфікацію (бакалавр): 
- університет інститут, академія, коледж; 
- Державний стандарт бакалавра. 
3. Диплом про кваліфікацію (спеціаліст, ма-

гістр):
- університет інститут, академія; 
- Державний стандарт спеціаліста, магістра. 
Кваліфікації післядипломної освіти: 
1. Свідчення (посвідчення):
- курси підвищення кваліфікації, стажування, 

різні форми кваліфікації - університет, інститут, 
академія, коледж. 

2. Диплом про кваліфікацію (перепідготовка): 
- університет, інститут, академія, коледж.
3. Ступінь кандидата наук:
- університет, академія, науково-дослідні ін-

ститути.
4. Ступінь доктора наук:
- університет, академія, науково-дослідні ін-

ститути.  
6 вересня 2014 року набув чинності Закон 

України «Про вищу освіту» в новій редакції . Підго-
товка фахівців у сфері вищої освіти в Україні тепер 
здійснюватиметься по таких рівнях (рис. 2).

Рис. 2. Рівні підготовки фахівців у сфері вищої освіти [4].

На кожному рівні можуть бути присвоєні такі 
ступені: 

- молодший бакалавр;
- бакалавр;
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- магістр;
- доктор філософії;
- доктор наук. 
Підготовка за освітнім рівнем спеціаліста тих, 

хто вже почав навчатися до набуття чинності За-
кону, буде продовжена до закінчення терміну на-
вчання з видачею диплома спеціаліста. Останній 
прийом на отримання кваліфікаційного рівня спе-
ціаліста відбувся в 2016 році. Згодом усі випускни-
ки ВНЗ які отримали ступінь спеціаліста, будуть 
прирівняні до магістрів. Також молодших спеціа-
лістів прирівняють до молодших бакалаврів.

В усіх ВНЗ вводиться Європейська кредитна 
трансферно-накопичувальна система - система 
трансферу і накопичення кредитів, яка викорис-
товується в Європі з метою отримання, визнання 
і підтвердження кваліфікації і сприяє академічній 
мобільності у сфері вищої освіти. Система заснова-
на на визначенні необхідного навчального наван-
таження і обчислюється в кредитах ЕКТС. Так, для 
здобуття ступеня молодшого бакалавра необхідно 
отримати 90-120 кредитів ЕКТС, бакалавра — 180-
240, магістра - 90-120 кредитів освітньо-профе-
сійної програми і 120 кредитів - для освітньо-на-
укового ступеня. При цьому, обсяг одного кредиту 
складає 30 годин. У середньому за рік навчання на 
денній формі  студент отримує 60 кредитів. Варто 
також зазначити, що до 25 % навчальних дисци-
плін студенти зможуть обирати самостійно [5]. 

Після затвердження Національної рамки ква-
ліфікацій [6] є підстави вважати, що її використан-
ня стане ефективним інструментом розвитку і кла-
сифікації кваліфікацій, основою для підвищення 
якості  освіти.

Орієнтований на підсумкові результати підхід 
важливий для визначення кваліфікації, розробки 
навчальних планів і програм, організації навчаль-
ного процесу і системи оцінювання, і нарешті, для 
забезпечення якості навчання в цілому. Тому орга-
нам освіти необхідно провести відповідну роботу з 
метою  більш повного і чіткого опису результатів 
навчання - «кваліфікаційні дескриптори» - в освіт-
ніх стандартах і навчальних програмах. 

Порівняно з 1990/1991 навчальним роком чи-
сельність студентів в Україні збільшилася майже на 
40 % - показник охоплення населення вищою осві-
тою складає приблизно 60 % (практично наближе-
ний до рівня ЄС – 67 % [7]). Згідно із статистикою 
Міністерства освіти України, чисельність студентів 
у ВНЗ з 1993 р. неухильно зростає по усіх формах 
навчання.

Підвищення якості освіти відповідає Націо-
нальній доктрині розвитку освіти України, яка ви-
значена національним пріоритетом і передумовою 
національної безпеки держави, дотримання між-
народних норм і вимог законодавства України від-
носно реалізації права громадян на освіту.

В Україні стоїть завдання довести якість освіти 
до найвищого міжнародного рівня, проте за дани-
ми ООН ще у 2002 році цей показник в Україні вже 

перевищував відповідний рівень у деяких країнах 
Східної Європи і СНД [8].

Висновки з проведеного дослідження. Управ-
ління українською системою освіти не можна вва-
жати ефективним, що підтверджує наявність чис-
ленних проблем у сфері освіти і помилки державної 
освітньої політики, яка є відображенням існуючої 
в Україні соціально-економічної і політичної си-
туації. Досі є предметом серйозних дискусій роль 
держави у фінансуванні й наданні освітніх послуг.

У науковій літературі ще не сформовано єди-
ної думки відносно категорії «управління вищою 
освітою». У різного роду дослідженнях перевага 
надається одному з аспектів цієї сфери - суб’єкти 
управління, цілі і завдання управління, функції 
управління, методи та інструментарій управління 
тощо. 
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І.А. Романюк 

ПОТЕНЦІАЛ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Анотація. Здійснено оцінку потенціалу конкурентоспроможності (розвитку) підприємництва у галузі 
сільського зеленого туризму з метою визначення напрямів його функціонування на перспективу та прийнят-
тя обґрунтованих управлінських рішень щодо вибору відповідних тактик і стратегій. Виявлено 4 групи ра-
йонів за критерієм придатності для організації та розвитку малих підприємств сільського зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм, потенціал, конкурентоспроможність, підприємницька ді-
яльність, ранжування, ресурсні переваги, розвиток.

Summary. The estimation of potential of competitiveness (development) entrepreneurship in tourism and rural 
green tourism with the goal of identifying areas of their operation for the future and make informed management de-
cisions on the selection of appropriate tactics and strategies. Identified 4 groups of regions according to the criterion of 
fitness for the organization and development of small enterprises of rural tourism.

Key words: rural green tourism, potential, competitiveness, entrepreneurial activity, ranking, resource advantag-
es, development.

Постановка проблеми. Галузь туризму та 
суб’єкти її господарювання привертають все більшу 
увагу як науковців, так і практиків. Насамперед це 
пов’язано з її динамічним розвитком в останні де-
сятиріччя, коли завдяки науково-технічному про-
гресу зросла транспортна доступність будь-яких 
регіонів світу, а мережа Інтернет забезпечила по-
стійний та недорогий зв’язок між людьми. Туризм 
як елітарна сфера відпочинку для багатих людей і 
представників середнього класу перетворився на 
масовий вид діяльності та зайнятості населення. 

Саме на частку туризму припадають значні 
обсяги надходжень до бюджетів навіть у розви-
нутих країнах. Він стимулює до розвитку не тіль-
ки підприємства суміжних галузей – будівництва, 
сільського господарства, легкої та харчової про-
мисловості, транспорту, торгівлі, громадського 
харчування, фізичної культури та спорту, народних 
промислів та ремесел, але й цілі національні еко-
номіки. Як найбільш красномовні приклади можна 
навести економічне зростання завдяки туризму в 
Єгипті, Туреччині, Таїланді та інших країнах. Тому 
актуальним є виявлення джерел, потенціалу, меха-
нізмів його розвитку та підтримки високої конку-
рентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Необхідно зазначити, що різні аспекти туристич-
ної діяльності знайшли достатнє відображення у 
вітчизняній та іноземній економічній літературі. 
Їх дослідженню присвятили свої наукові публіка-
ції М.Г. Ігнатенко, О.А. Марченко, В.В. Гловаць-
ка, Л.К. Забуранна, П.В. Горішевський та ін. У них 
ідеться про розміщення й особливості туристичних 
атракцій та інших продуктів і послуг, організацій-
но-економічний механізм та маркетингові страте-
гії функціонування галузі, управління, державне 
регулювання й підтримку підприємств і організа-

цій. Проте з розвитком усіх видів життєдіяльності, 
впровадженням інновацій у виробничо-економічні 
бізнес-процеси, з одного боку, та зміною пріорите-
тів попиту споживачів туристичних послуг, підви-
щенням вимог до їх якості та структури – з іншого, 
відбуваються структурні зрушення у власне турис-
тичній діяльності. Повною мірою це стосується ре-
сурсного потенціалу галузі туризму та суб’єктів гос-
подарювання як основи конкурентоспроможності, 
спеціалізації й капіталізації туристичного бізнесу і 
в Україні.

Метою статті є оцінка потенціалу конкурен-
тоспроможності (розвитку) підприємництва у галу-
зі сільського зеленого туризму з метою визначення 
напрямів його функціонування на перспективу та 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
щодо вибору відповідних тактик і стратегій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Категорія потенціалу має широке використання в 
економічній літературі і як самостійний об’єкт до-
сліджень, і як основа або основоположний чинник 
функціонування та розвитку суб’єктів господарю-
вання. У такому розумінні в залежності від складу 
компонентів та структури визначають природно-
ресурсний, виробничий, трудовий, інноваційний, 
інвестиційний, інформаційний, інтелектуальний, 
соціальний, соціально-економічний та інші його 
види. 

Проте останнім часом ресурсні стратегії роз-
витку суб’єктів господарювання все більше по-
ступаються стратегіям економічного зростання на 
основі конкурентних переваг або потенціалу кон-
курентоспроможності. Останній має більш складну 
структуру, а в основі його ідентифікації знаходять-
ся не тільки матеріальні компоненти, але й чин-
ники комфортності, зручності, безпеки, попиту, 
пропозиції, тобто внутрішнього та зовнішнього 

7. SOS: osvita v zoni ryzyku // «Dzerkalo tyzhnia. Ukraina». 

– 2016.-  №15, 22 kvitnia.

8. Tsili rozvytku tysiacholittia: Ukraina.- K.: Ministerstvo 

ekonomiky ta z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy, 2003. - 24 

s. – S. 20.
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середовища господарювання [3, с. 26]. Потенціал 
конкурентоспроможності враховує також інститу-
ціональні чинники соціально- та виробничо-еко-
номічної діяльності, ціноутворення на продукцію 
і послуги, оподаткування, кредитну та митну полі-
тику. При раціональній організації та використанні 
саме вони, як свідчать приклади  розвинутих  країн, 
можуть успішно компенсувати нестачу власної ре-
сурсної основи економічного розвитку та зростан-
ня.

Необхідно відзначити, що організація, функ-
ціонування і розвиток туристичних підприємств 
в Україні спирається насамперед на значний ре-
сурсний потенціал як основу потенціалу конку-
рентоспроможності. Його визначають  вигідне 
географічне розміщення, різноманітний рельєф, 
м’який помірний клімат. Це узбережжя Чорного 
та Азовського морів, понад 70,0 тис. річок, 3,0 тис. 
природних озер і 22,0 тис. штучних водойм, понад 
1000 експлуатаційних джерел мінеральних вод та 
лікувальних грязей. Також створено 11 національ-
них природних парків та 15 державних природних 
заповідників.  Практично у кожному місті України 
є свій дендропарк або парк культури і відпочинку. 
Унікальний рівень забезпеченості  туристичними 
атракціями формують понад 150 тис. пам’ятників 
культури  та історії, 39 міст віком понад тися-
чу років. На території країни функціонують по-
над 3,0 тис. закладів оздоровлення та відпочинку, 
близько 4,6 тис. інших закладів розміщення турис-
тів та відпочивальників.

Проте туристично-ресурсний потенціал  ви-
користовується не ефективно. Рейтинг конкурен-
тоспроможності вітчизняної туристичної галузі, 
складений Всесвітнім економічним форумом, 
оцінюється як середній та навіть низький. Згідно 
з ним, Україна  посідала у 2014 р. 76 місце  із 144 
країн світу, а у 2016 р. – вже 88. Індекс туристич-
ної конкурентоспроможності формується на основі 
трьох основних індикаторів – регуляторне законо-
давство; середовище для бізнесу та інфраструкту-
ра; людські, природні та культурні ресурси. В свою 
чергу, вони  розподіляються на 14 показників, серед 
яких: безпека, ціни, розвиток транспортної інфра-
структури, готельного господарства, правове за-
безпечення, політична стабільність, комфортність 
ведення бізнесу, сприяння розвитку туристичної 
галузі з боку держави, природний та людський по-
тенціал  тощо. Як бачимо, у структурі потенціалу 
конкурентоспроможності ресурсній складовій від-
водиться лише третє місце. Перше та друге місця 
міжнародна спільнота віддає саме регуляторному 
законодавству та середовищу для бізнесу й інфра-
структурі (шляхи сполучення, транспорт, засоби 
зв’язку, готельно-ресторанне господарство, інду-
стрія розваг тощо).

Недостатній рівень економічного розвитку 
України, несприятливе законодавство, військово-
політичні загрози, конфлікти, небезпека та право-
ва незахищеність туристів є основними причинами 
туристичної непривабливості країни, на думку екс-

пертів туристичного ринку [2, с. 150]. Суб’єкти гос-
подарювання у галузі туризму потребують значних 
інвестицій для модернізації спеціальної й загальної 
інфраструктури, збереження та відтворення куль-
турного і природного потенціалу, архітектурних 
та історичних пам’яток. Проте за рівнем охорони 
здоров’я та санітарними стандартами Україна вхо-
дить до 10 країн-лідерів світу. У питаннях ціноут-
ворення для європейців Україна посідає 45 місце, 
але за авіазабезпеченням вона лише на 72 місці. 
Рейтинг інвестиційних надходжень у підприємства 
туристичної галузі є найнижчим і становить 124 
місце.

Кризова ситуація, що склалася  наприкінці 
2013 – на початку 2014 рр. призвела до девальвації 
гривні, дефіциту платіжного балансу, скорочення 
надходжень прямих іноземних інвестицій, зни-
ження інвестиційних рейтингів країни. Це обмеж-
ило доступ до зовнішніх ринків капіталу, зумовило 
виведення вітчизняного капіталу, падіння міжна-
родних резервів до критичного рівня, зростання 
державних боргів, зниження ділової активності ві-
тчизняних підприємств. Через різку девальвацію 
гривні, анексію Криму, війну на Донбасі відбулося 
значне скорочення туристичних потоків. 

Так, у 2015 р. Україну відвідало 13,0 млн іно-
земних громадян, що на 50,0% менше, ніж у 2013 р. 
З них тільки 137,9 тис. осіб або 9,9% зазначили ме-
тою в’їзду безпосередньо туризм, інші – приватну 
або службову мету. Отже, точного обліку прибулих 
у країні не ведеться. Найбільше туристів із Молдови 
(4,7 млн осіб), Білорусі (1,6 млн осіб), Польщі (1,1 
млн осіб), Угорщини (0,9 млн осіб), Румунії (0,6 
млн осіб), Словаччини (0,4 млн осіб), Узбекистану 
(0,2 млн осіб), Німеччини (0,13 млн осіб), Туреччи-
ни (0,12 млн осіб). та Угорщини  (0,2 млн осіб). 

У тому ж 2015 р. кількість громадян України, 
які виїжджали за кордон, становила 22,4 млн. осіб. 
Також значна частка їх мали приватну мету, а саме 
заробітки або навчання. При цьому спостерігається 
зменшення попиту на тури, організовані суб’єктами 
туристичної діяльності, на 30 %. Найбільше грома-
дяни України виїжджали в такі країни: Польща (7,7 
млн. осіб), Молдова (2,4 млн. осіб), Угорщина (2,2 
млн. осіб), Білорусь (1,5 млн. осіб), Словаччина (0,7 
млн. осіб), Румунія (0,5 млн. осіб), Туреччина (0,5 
млн. осіб), Єгипет (0,4 млн. осіб), Німеччина (0,3 
млн. осіб). 

Суб’єктами туристичної діяльності у І кварталі 
2015 р. було сплачено податків та зборів до зведе-
ного бюджету понад 322,4 млн. грн, що на 7,4 млн. 
грн. або на 2,3% менше, ніж в аналогічному періоді 
2014 р. Надходження від сплати туристичних зборів 
у зазначеному періоді зменшилися на 0,4 млн. грн., 
або на 6,7% та становили близько 6,0 млн. грн. Од-
ночасно спостерігалося пожвавлення екскурсійної 
діяльності. Кількість екскурсантів склала 1,2 млн 
осіб, що на 0,52 тис. осіб або на 43,3% більше по-
рівняно з попереднім роком. 

Отже, це свідчить про те, що в  сучасних умо-
вах в Україні доцільно розвивати внутрішній, у т.ч. 
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сільський зелений  туризм, пропонуючи недорогі 
короткотермінові тури [4, с. 20]. З метою підвищен-
ня обсягів в’їзних потоків іноземних громадян не-
обхідно здійснювати рекламну та роз’яснювальну 
роботу про переваги, привабливість та безпечність 
подорожей. Радикальних змін потребує соціально-
економічна державна політика щодо галузевого  та 
регіонального розвитку національного господар-
ства й туризму у його складі загалом.

Останнє пов’язано з унікальними туристич-
ними атракціями та дестинаціями, які розміщені 
у регіонах України, але майже не відомі широкому 
загалу та мало ціновані звиклими до них місцевими 
жителями. Зокрема, у Херсонській області у дельті 
р. Дніпро зосереджено понад 3,0 тис. мальовничих 
островів з особливими гідробіоценозами, пташи-
ними базарами, мисливськими угіддями, поселен-
нями бобрів та ін. представників фауни. Унікальні 
лікувальні властивості мають ропа та ін. бальнеоло-
гічні ресурси оз. Сиваш або Гнилого моря, м. Гола 
Пристань з відомим, але потребуючим модерніза-
ції  санаторієм. Справжнім природним дивом вва-
жаються єдині у Європі залишки цілинного степу 
у всесвітньовідомому національному природному 
заповіднику Асканія Нова; напівпустиня в Олеш-
ківському районі; лісові масиви із кримської со-
сни; мережа штучних водойм у сухому степу – магі-
стральних, обводнюючих та зрошувальних каналів. 

Серед соціально-економічних атракцій – одна 
з перших в Україні гідроелектростанцій – Кахов-
ська ГЕС; численні садівницькі й баштанні госпо-
дарства, плодоовочеконсервні, молокопереробні, 
виноробні та коньячні підприємства, у т.ч. “Тав-
рія”, “Чумак”; осетрові заводи та ін. Вражаючою є 
культурно-історична спадщина краю із залишками 
свідоцтв скіфської доби, турецьких і татарських 
завоювань, козацької історії, насамперед, найдав-
нішої Кам’янської та Олешківської Січі. Завдяки 
унікальному розміщенню на берегах Азовського і 
Чорного морів тут зосереджено понад 274 закладів 
санаторно-курортного спрямування.

Отже конкурентні ресурсні переваги дали змо-
гу визначити 6-е місце Херсонщини за оцінкою на-
явного туристично-ресурсного потенціалу. Проте 
його компоненти розміщені вкрай нерівномірно. 
Це потребує прийняття науково обґрунтованих 
управлінських рішень щодо забезпечення його 
подальшого раціонального використання. З цією 
метою М.Г. Ігнатенком, О.А. Марченко було здій-
снене ранжування адміністративних районів Хер-
сонської області за величиною, різноманітністю 
компонентної структури, ефективністю та іншими 
показниками з використанням методики вартісної 
оцінки природно-ресурсного потенціалу території, 
обґрунтованої М.Г. Ігнатенком [5] (табл. 1).

Таблиця 1
Ранжування районів Херсонської області за показниками природного туристично-рекреаційного 

потенціалу*
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Білозерський 5 5 5 7 4 26 5

Бериславський 10 12 17 9 10 58 10

В. Олександрівський 11 11 15 10 12 59 11

Великолепетиський 13 13 11 11 13 61 13

Верхньорогачицький 18 14 12 12 18 74 16

Високопільський 17 10 9 13 11 60 12

Генічеський 1 1 2 3 3 10 2

Голопристанський 3 4 1 4 6 18 4

Горностаївський 15 15 16 14 14 74 15

Іванівський 16 18 18 18 17 87 18

Каланчацький 4 3 3 2 2 14 3

Каховський 8 9 10 8 7 42 8

Нижньосірогозький 14 17 13 15 16 75 17

Нововоронцовський 12 16 14 17 15 74 14

Новотроїцький 6 8 7 6 8 35 7
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Згідно з ранжуванням, вміщеним у табл. 1, ви-
сокі ранги (1-5 місця) мають приморські райони, 
відповідно, Скадовський, Генічеський, Каланчаць-
кий, Голопристанський та Білозерський. Середні 
ранги (6-10 місця) мають Чаплинський, Новотро-
їцький, Каховський, Олешківський та Берислав-
ський райони. Достатня туристична привабливість 
(11-15 ранги) характерна для 5 районів: Велико-
олександрівського, Високопільського, Великоле-
петиського, Нововоронцовського та Горностаїв-
ського. Низьку туристичну привабливість мають 
Верхньорогачицький, Нижньосірогозький та Іва-
нівський райони. Використовуючи аналіз, наведе-
ний у табл. 1, а також дані власних спостережень 
і розрахунків, вважаємо, що такий поділ є цілком 
слушним, але у випадку сільського зеленого туриз-
му його доцільно доповнити показниками особли-
востей сільської системи розселення, рівня роз-
витку сільських територій, демовідтворювальної 
ситуації. Це дозволило виявити 4 групи районів за 
критерієм придатності для організації та розвитку 
малих підприємств сільського зеленого туризму:

1. Найменш придатні внутрішні та окраїнні 
райони області характеризуються домінуванням 
сільського господарства, відсутністю значущих або 
оригінальних пам’яток історії та архітектури, одно-
манітністю природи. Села тут малолюдні, віддалені 
одне від одного та центрів, недостатньо забезпечені 
об’єктами соціально-виробничої інфраструктури, 
погано озеленені та обводнені. Це Іванівський, Ви-
сокопільський, Великолепетиський, Нижньосіро-
гозький та Верхньорогачицький райони.

2. Групу районів достатнього розвитку ста-
новлять  Нововоронцовський, Новотроїцький, 
Чаплинський, Великоолександрівський та Горнос-
таївський з небагатьма, але значущими туристич-
ними атракціями та дестинаціями.

3. Придніпровські райони середнього розви-
тку – Білозерський, Бериславський, Каховський та 
Олешківський знаходяться поблизу обласного цен-
тру з відомим природно-ресурсним потенціалом та 
добре  розвиненою матеріально-технічною базою, 
транспортною мережею, інфраструктурою дозвілля 
та відпочинку.

4. Райони високого розвитку. Це приморські 
райони з великим природно-ресурсним та соціаль-
но-економічним рекреаційно-туристичним потен-
ціалом. Мають загальнодержавне та міжнародне 
значення. Це Скадовський, Голопристанський, Ге-
нічеський та Каланчацький райони.

Отже, узагальнюючи сказане, можна перекон-
ливо стверджувати про те, що завдяки своїм при-
родним та соціально-економічним туристичним 
ресурсам  всі райони Херсонської області в тій чи 
іншій мірі мають принаймні базовий рівень турис-
тичної конкурентоспроможності [1, с. 17]. Отрима-
ти ж високий соціально-економічний ефект від їх 
використання можливо лише після здійснення за-
ходів із благоустрою території, розвитку матеріаль-
но-технічної бази малих туристичних підприємств, 
реклами їх послуг та продуктів, створення ефектив-
ного організаційно-економічного механізму госпо-
дарювання. Це повною мірою стосується й інших 
регіонів країни та потенціалу конкурентоспромож-
ності розміщених суб’єктів господарювання галузі 
туризму.

Висновки. Узагальнення проведеного рані-
ше  аналізу та оцінки чинників, складників і рів-
ня туристичної привабливості сільських територій 
дозволяє визначити інтегральний показник по-
тенціалу конкурентоспроможності за допомогою 
економіко-математичного моделювання. На нашу 
думку, вона повинна охоплювати 15 часткових по-
казників оцінки та діагностики його структурних 
складників, а саме: площа природних рекреацій-
них ресурсів та дестинацій; наявність та кількість 
об’єктів соціально-економічних туристичних ре-
сурсів; рівень розвитку об’єктів та мереж соціальної 
та виробничої інфраструктури загального користу-
вання; кількість та площі засобів розміщення ту-
ристів; інвестиції в основний капітал туристичних 
об’єктів, сімейних готелів та ресторанів; середній 
рівень цін на послуги у малих сільських туристич-
них підприємствах. 

Також мова йде про ефективність викорис-
тання рекламно-інформаційних послуг  та PR-
технологій, атрактивність історико-культурних 
пам’яток, якість та екологічну безпеку навколиш-
нього середовища, виробничо-економічну спеціа-
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Олешківський 9 7 6 16 9 47 9

Скадовський 2 2 3 1 1 9 1

Чаплинський 7 6 4 5 5 27 6

*За М.Г. Ігнатенком, О.А. Марченко,1999 р.
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лізацію та соціально-економічний рівень розвитку 
регіонів розміщення, соціально-економічну та по-
літичну стабільність регіонів, криміногенну ситуа-
ціу у місцях перебування туристів, рівень зайнятості 
та доходів місцевого населення, платоспроможний 
попит населення та його готовність сприймати 
сільський зелений туризм як вид діяльності та від-
починку, рівень державної та місцевої підтримки 
малого бізнесу у сфері сільського зеленого туризму.
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УДК 338.2:365.28 А. В. Буряк

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРОВАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Ринковий поступ національної економіки зумовив трансформаційні процеси організаційно-
правових форм аграрних підприємств як первинної їх ланки, визначивши стратегію господарювання та умо-
ви зовнішнього оточення з виникненням бізнес процесів. Перетворення відносин власності, управління фінан-
сами, виробничим потенціалом відображає тенденції монополізації, що характеризується корпоративними 
процесами для вітчизняного товаровиробника сільськогосподарської продукції, які можуть стати одним із 
джерел інвестиційного пожвавлення аграрної галузі.

Ключові слова: фінансовий механізм, інтегратор, агропромислові підприємства, грошові потоки, фі-
нансовий моніторинг.

Summary. Market progress of the national economy caused the transformation processes of legal forms of agricul-
tural enterprises as their primary level, defining strategy and managing external conditions surrounding the emergence 
of business processes. The transformation of property relations, financial management, production potential, reflects 
the trend of monopolization, characterized by corporate processes to domestic producers of agricultural products, which 
can become a source of investment revival of the agricultural sector.

Key words: financial mechanism integrator, agro-industrial enterprises, cash flows, financial monitoring.
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Постановка проблеми. У теоретичному і прак-
тичному плані функціонування фінансового меха-
нізму вітчизняних аграрних підприємств потребує 
своєї розробки і вдосконалення щодо вимог сього-
дення. Більшість випадків свідчать про механічне 
перенесення на український ґрунт методів та при-
йомів сучасного визначення категорії фінанси, 
запозичених із країн ринкової економіки, які без 
урахування особливостей національних умов гос-
подарювання важко адаптуються до практичної ді-
яльності. Через відсутність ефективної структурної 
архітектури вітчизняного фінансового механізму 
хронічними стали проблеми нестачі фінансів із 
постійним пошуком джерел фінансування, форм 
і методів раціонального використання обмежених 
коштів, особливо в умовах сезонного коливання 
аграрного виробництва.

Вихід із кризової ситуації, яка охопила аграрні 
підприємства України, передбачається у трансфор-
муванні форм власності як стимулятора пошуку 
шляхів стабілізації власного фінансового клімату. 
Таким стимулятором є інтеграція у аграрній сфері 
економіки, що буде діяти в унісон з формуванням 
джерел фінансування та потребами виробничого 
потенціалу як системний замкнутий цикл зрощен-
ня аграрного і промислового капіталу щодо вироб-
ничо-фінансового функціонування новостворених 
аграрно-промислових підприємств. Від ступеня і 
форм їх зрощення залежатиме ефективність госпо-
дарських процесів, їх результативної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сучасний стан науки в дослідженні форм госпо-
дарювання, розвитоку процесів агропромислової 
інтеграції і вдосконалення економічних взаємо-
відносин у інтегрованих формуваннях, характери-
зується теоретичними розробками, практичними 
висновками і пропозиціямі провідних вітчизняних 
учених: В.Г. Андрійчука, С.І. Дем’яненко, В.Я. 
Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, В.М. Юрчишин, 
М.Й. Малік, М.Й. Хорунжий та багатьох інших. 
Накопичений ними теоретико-методичний досвід 
є ґрунтовною базою проведених досліджень сучас-
ного стану АПК за його галузями і сферами. 

Проте невпинність процесів ринкової наці-
ональної економіки з її організаційно-правовим 
трансформуванням, і особливо аграрної сфери, по-
требує поглибленого вивчення формування фінан-
сового механізму інтегрованих аграрних підпри-
ємств з метою управління ними.

Метою статті є визначення сутнісної ролі фі-
нансового механізму аграрних підприємств в умо-
вах прийняття рішення про створення агропромис-
лової інтеграції.

Виклад основного матеріалу. Економічний 
словник АПК трактує агропромислову інтеграцію 
як процес зближення і поєднання галузей сіль-
ського господарства і промисловості, що веде до 
органічного синтезу цих важливих сфер суспільно-
го виробництва і праці, їх гармонійної соціально-
економічної єдності [1, с.12]. Закономірністю ви-
никнення агропромислової інтеграції є об’єктивні 

процеси в економіці підприємств, пов’язаних фор-
мами власності, суспільним розподілом праці та 
кооперації між галузями аграрного і промислового 
виробництва, де головним посередником виступа-
ють фінанси.

Категоріальна сутність фінансів відображає 
економічні відносини в процесі створення і ви-
користання фондів (грошових коштів) та запрова-
дження механізму кредитування, що виступає не-
минучим атрибутом як держави, так і будь-якого 
виду підприємницької діяльності. Формування, 
функціонування фінансів зумовлено нагальністю 
товарного виробництва, дією законів виробництва 
і законів обміну, національними інтересами дер-
жави та суспільства. У межах суспільства і держави 
фінанси як економічна система загалом, набувають 
національних ознак. Вони виражають сукупність 
національних відносин, за допомогою яких здій-
снюється розподіл валового суспільного продукту 
і національного доходу для утворення і викорис-
тання грошових фондів на розширене відтворення 
сфери виробництва, соціальної інфраструктури та 
сприяння розвитку кредитної системи [2, с. 45].

За посередництва фінансів відбувається про-
цес «з’єднання» робочої сили, коштів і предметів 
праці в єдиний виробничий механізм, у якому ре-
алізуються економічні стимули, інтереси підпри-
ємництва та держави. Володіючи рушійною дією, 
подібно кровоносній системі людського організму, 
фінанси спонукають кругообіг придбаного капіта-
лу, його нарощування і використання. В цілому, це 
виступає чинником інтеграції економічної сфери, 
її високоефективного функціонування і акумуляції 
грошових ресурсів для повторного циклу свого кру-
гообігу, що задовольняє інтереси суб’єктів господа-
рювання, підтримуючи їх у дієздатних параметрах.

Із досвіду розвинутих країн ринкової еконо-
міки відомо, що особлива цінність системи еко-
номічного механізму зростає по мірі посилення 
масштабності фінансово-господарської діяльності 
підприємств – їх інтеграції. Причому інтеграцій-
на концепція сприймається як стрижень, навколо 
якого поєднуються основні елементи управління 
всією сукупністю організаційно-виробничих та фі-
нансово-економічних процесів [3, с. 51].

Отже, інтеграційний поступ світового бізнесу 
не може обійти і проблему розвитку корпоративних 
операцій у вітчизняній економіці. Здійснюючи без-
упинний рух національної економіки до досягнень 
світової корпоративної практики, дія синергічного 
ефекту для вітчизняного товаровиробника стає все 
більш актуальною і значущою. Тому процес рефор-
мування аграрного сектора економіки у площині 
нових організаційно-правових структур є однією 
із актуальних проблем сьогодення. Нинішня тен-
денція в економіці України характеризується по-
ширенням холдингових агроформувань як ознаки 
розвитку інтегрованого підприємництва із реаліза-
ції однієї і тієї ж стратегічно спільної для них цілі. 
Ефектом досягнення такої цілі є організаційно-
економічна координація виробничо-фінансового 
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процесу господарювання, адже спонтанно виниклі 
різні неузгодженості в діяльності функціональних 
підсистем господарств такого типу нівелюються.

Інтеграція агропромислового комплексу вті-
лює в собі можливість росту обсягів виробництва, 
підвищення продуктивності праці, зниження со-
бівартості продукції на основі зближення сільсько-
господарської і промислової галузей, тим самим 
гармонійно синтезує сферу суспільного виробни-
цтва та сприяє соціально-економічному розвитку 
територіальних устроїв [4, с. 23]. 

У цьому разі злиття організаційно-економіч-
них і технологічних процесів за своїм різноманіт-
тям форм, створює цілісний агропромисловий 
комплекс замкнутого циклу виробничого круго-
обігу (вирощування, переробка, реалізація) з до-
веденням готового продукту до кінцевого спожи-
вача. А цільова єдність і характер діяльності мають 
економічні переваги саме такого агропромислового 
формування. Крім того, єдиний орган управління 
характеризується своїм гнучким впливом на вико-
нання виробничих завдань, що відображається на 
ефективності функціонування всього інтегратора. 
Саме система управління створює цілісність вза-
ємозалежних та взаємообумовлених його частин і є 
об’єктивною необхідністю. 

Висвітлення змісту та механізму побудови ра-
ціонального управління дає змогу сформувати від-
повідну структурну економіко-виробничу модель 
інтегрованого агропромислового підприємства, 
яка передбачає здійснення системного управління 
корпоративними фінансами, а по суті - його фі-
нансовими ресурсами. Це дозволить у перспективі 
вдосконалити економічні взаємовідносини агро-
формування, як внутрішні, так і зовнішні, та ско-
ординувати діяльність бізнес одиниць (структурні 
підрозділи) інтегратора у напрямі отримання необ-
хідної інформації щодо визначення шляхів покра-
щення результативної діяльності, збільшення про-
дуктивності самого виробництва.

Повертаючись до поняття «фінансові ресур-
си», щодо визначення їх змісту і економічної сут-
ності, то їх необхідно розуміти як сукупність фінан-
сових потоків суб’єкта господарювання і держави 
[5, с. 90]. При цьому можна констатувати, що у пла-
ні існування різних ознак стосовно визначення фі-
нансових ресурсів існують і різні види фінансових 
потоків. Такий висновок може ґрунтуватися також 
на існуванні різних видів ринків, кожному з яких 
притаманні свої фінансові інструменти – окремі 
форми короткострокового й довгострокового ін-
вестування. До того ж різним фінансовим інстру-
ментам властиві свої особливості щодо визначення 
грошей, які змінюються з часом. Тобто необхідно 
розрізняти фінансові потоки за ступенем здатності 
перетворюватись у грошові потоки за їх різновидом 
протягом дії певного періоду.

Поряд із цим зауважимо, що фінансові ресурси 
інтегрованого агропромислового підприємства мо-
жуть набувати й різних форм, що зумовлює наяв-

ність цілеспрямованих фінансових потоків як вза-
галі, так і в межах його бізнес одиниць.

Багаторівневість і складність взаємозв’язків 
фінансового механізму створює можливості для 
широкого його маневру, дозволяє своєчасно вводи-
ти в дію великий набір фінансових та грошових по-
токів у вигляді кредитно-грошових важелів регулю-
вання, впливаючи на економічний механізм як на 
систему, що формує комплексний характер функ-
ціонування фінансової політики агроінтегратора. 
Роль кредитної системи полягає у тому, що вона 
підтримує високу норму народногосподарського 
накопичення, сприяє розв’язанню проблеми реалі-
заційних і виробничих процесів агропромислового 
підприємства та розвитку його різноманітних на-
прямів господарювання, включаючи диверсифіка-
цію агробізнесу.

Безумовно, найважливішим елементом фінан-
сового механізму підприємства є грошовий потік, 
який присутній в усіх фазах функціонування його 
фінансової системи −6, с. 77−. У цій площині сучас-
ний грошовий потік являє собою сукупність грошо-
вих коштів, які авансуються процесом виробництва 
і під дією реалізаційних процесів втілюються у дже-
рела фінансових асигнувань агропромислового під-
приємства. При цьому рух коштів, його швидкість 
і масштаби визначають працездатність фінансової 
системи інтегратора. З руху коштів розпочинається 
і ним же завершується грошовий кругообіг, оборот 
усього капіталу. Саме рух коштів є основною лан-
кою в процесі функціонування всього фінансового 
механізму.

Фінансові ресурси формуються ще до почат-
ку створення агроінтеграційної діяльності, в про-
цесі утворення статутного капіталу. Далі ці кошти 
інвестуються для забезпечення логістично-гос-
подарської потреби, розширення й розвитку ви-
робничого процесу. Саме так інтегратор отримує 
можливість займатися виробництвом і збутом про-
дукції, отримуючи доходи.

Реалізаційні процеси агропромислового під-
приємства надають можливість отримувати ко-
шти у вигляді виручки за видами його діяльності. 
Джерела надходження та рух грошових коштів ви-
ступають важливою властивістю функціонування 
як фінансового механізму, так і всієї фінансової 
системи інтегратора. Формування й використання 
різноманітних грошових фондів як частини коштів 
повинно мати цільове спрямування. Через них 
здійснюється забезпечення господарської діяль-
ності необхідними грошовими ресурсами, а також 
сприяння розширеному виробництву в цілому. Від 
цього залежить стабільність фінансового стану й 
раціональне функціонування фінансового механіз-
му як певний генератор кредитно-грошової маси у 
достатній її кількості. 

Іншого підходу потребують грошові потоки, 
які являють собою сукупність розподілених у часі 
надходжень і виплат грошових засобів, що утворю-
ються господарською діяльністю агропромисло-
вого підприємства. Грошові потоки, обслуговуючи 
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господарську діяльність практично в усіх її аспек-
тах, мають забезпечувати фінансову рівновагу в 
процесі стратегічного розвитку, який значною мі-
рою залежить від різноманітності грошових пото-
ків та їх синхронізації у часі й обсязі. У цьому разі 
грошові потоки в системі фінансового механізму 
інтегратора, виступають суттєвим важелем забез-
печення обороту капіталу, забезпечують зниження 
ризику неплатоспроможності та сприяють форму-
ванню додаткових інвестиційних ресурсів для здій-
снення фінансової діяльності, яка виступить дже-
релом прибутку.

Отже, фінансовий механізм має спиратися на 
дослідження фінансової системи агропромислово-
го підприємства, що потребує гнучкої організації 
виробничих відносин, реалізації і споживання з 
подальшим її вдосконаленням. У цьому разі його 
фінансова система, на нашу думку, має розгляда-
тися як складна, відкрита, адаптивно-динамічна 
ймовірнісна система. Вона характеризується склад-
ністю структури, наявністю множинних елементів 
із складними взаємозв’язками, динамічністю по-
ведінки в цілому й окремих елементів фінансового 
механізму. 

Реалізація функцій фінансової системи на 
основі її механізму має відбуватися на базі постій-
ного обміну інформацією із зовнішнім середови-
щем, де його умови визначаються динамікою про-
цесів, характер яких імовірнісний. Динамічність 
фінансового механізму полягає у постійній зміні 
ролі й значення його елементів залежно від ста-
ну зовнішнього середовища та цілей інтегратора. 
Удосконалення ж його фінансового механізму має 
бути орієнтоване на досягнення поставлених цілей 
в умовах конкурентного середовища, коли цілі ін-
ших суб’єктів господарювання не збігаються з ці-
лями інтегратора. Цю суперечність слід належним 
чином враховувати, узгоджуючи намічені цілі з 
можливостями їхнього досягнення. Таке узгоджен-
ня цілей та інтересів відбувається через дію рин-
кових механізмів, фінансового механізму самого 
агропромислового підприємства, а також дії регу-
лювальних механізмів за фінансовими сегментами. 
Звичайно, інтегратор не може вплинути на дію цих 
механізмів, він може тільки враховувати їхню дію у 
процесі свого функціонування, будуючи стратегію і 
тактику своєї поведінки таким чином, щоб макси-
мально використовувати надані сприятливі можли-
вості або згладжувати їхній деструктивний вплив.

Для цього необхідно мати якомога повнішу 
інформацію, що характеризує зовнішнє ринкове 
середовище. Вона має надходити від відповідних 
державних органів влади, які втілюють фінансовий 
механізм господарювання галузей в цілому. І тому 
поєднання макро- і мікрорівневих заходів надасть 
позитивні результати з адаптації фінансового ме-
ханізму за його елементами із відпрацюванням 
певного напряму формування фінансової системи 
інтегратора.

Отже, фінансовий механізм агропромисло-
вого підприємства зумовлює необхідність побудо-

ви цілісної концепції, що дасть змогу на підставі 
об’єктивної і суб’єктивної інформації приймати 
оптимальні й реальні рішення, які сприятимуть 
підвищенню ефективності його функціонування. 
Для збору, систематизації, обробки великого обся-
гу різноманітної інформації фінансового характеру, 
а також постійного проведення аналізу ситуації, 
коригування на основі розробленого фінансового 
плану, врахування значного обсягу додаткової ін-
формації необхідно розробити і створити базу даних 
для фінансового аналізу і прийняття управлінських 
рішень щодо вдосконалення діючого фінансового 
механізму агропромислового підприємства. 

Такі засоби можуть бути реалізовані у вигляді 
фінансового моніторингу – спеціально організо-
ваного системного і безперервного спостереження 
за фінансовим станом об’єктів з оперативною його 
оцінкою та стратегічним плануванням щодо при-
йняття відповідних рішень [7, с. 35]. Звідси система 
фінансового моніторингу являє собою відповідну 
модель, яка об’єднує стратегічний облік, страте-
гічне планування, стратегічний аналіз і контроль з 
метою ефективного забезпечення інформацією для 
прийняття управлінських рішень. Основним струк-
турним елементом фінансового моніторингу ви-
ступить механізм, який забезпечить організаційні 
структури інформацією про функціонування еле-
ментів фінансових ресурсів, визначаючи позитивні 
і негативні фінансові потоки. Цей механізм має діа-
гностувати реальні зміни, запобігати негативному 
стану процесів господарювання і вивчати порядок 
санації фінансового середовища інтегратора у разі 
його настання.

Створення системи фінансового моніторин-
гу має бути спрямоване на прийняття оптималь-
них управлінських рішень на підставі отриманої 
економічної інформації, яка ранжується за своєю 
значущістю. Ця система полягає у виконанні об-
лікової, аналітичної, діагностичної та контрольної 
функцій. При цьому інструментами системи фі-
нансового моніторингу виступають стратегічний 
облік, стратегічне планування, стратегічний аналіз 
та контроль. 

Висновок. Дія фінансового механізму агро-
промислового підприємства в цілому є ключовою 
галуззю економічної діяльності, що потребує своє-
часного аналізу, контролю і регулювання. Динаміч-
ність і непередбачуваність фінансових процесів, що 
характеризуються наявністю множинності зв’язків 
і елементів, швидкою зміною зовнішніх умов і кри-
теріїв оптимального управління фінансами інте-
гратора, визначає необхідність розробки системи 
інформаційного їх забезпечення з метою ефектив-
ного впливу на кінцеві результати діяльності.

Реалізація системи фінансового моніторингу 
дасть змогу вчасно знайти відхилення фактичних 
результатів від передбачених, виявити причини 
відхилень, а також розробити пропозиції щодо від-
повідного коригування окремих напрямів фінансо-
вої діяльності з метою її нормалізації і підвищення 
ефективності. На підставі цих параметрів можна 
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зробити висновок про рівень і якість механізму фі-
нансового забезпечення агропромислового підпри-
ємства і, відповідно, про ступінь ризику вкладення 
його коштів у активи, які забезпечують його діяль-
ність.

Активний розвиток процесів глобалізації між-
народного бізнесу неможливий без проблематики 
інтеграційних операцій – корпоративного злиття 
чи поглинання. Питання безперервності руху на-
ціональної економіки до міжнародного досвіду 
корпоративної інтеграції стають все більш акту-
альними і значущими для вітчизняних аграрних 
підприємств, що спонукає до подальших науково-
практичних пошуків їх вирішення. 
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УДК 338.48:332 В.С. Пеньковський

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСТВ ТА 
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ХЕРСОНСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ

Анотація. Визначено особливості здійснення, статистики та обліку підприємницької діяльності у 
сфері сільського зеленого туризму. Обґрунтовано кількісні показники оцінки її соціально-економічної ефек-
тивності за даними про результати господарювання, отриманими в результаті опитування підприємців. 
Виявлено резерви та можливості їх зростання на перспективу. Здійснена якісна оцінка соціальних ефектів, 
які є дуже важливими для підвищення рівня життя населення та розвитку сільських територій. Отримані 
результати розглядаються як підстава для підвищення конкурентоспроможності господарств та підпри-
ємств, а також прийняття управлінських рішень щодо їх перспективного розвитку.

Ключові слова: господарства, підприємства, сільський зелений туризм, соціально-економічна ефек-
тивність, витрати, прибутки, агрооселі, розвиток, управлінські рішення, конкурентоспроможність.

Summary. The features of the implementation, the statistics and accounting of entrepreneurial activity in the field 
of rural tourism. Quantitative indicators for assessing the socio-economic efficiency, according to the results of man-
agement gained in the result of the survey of entrepreneurs. The reserves and the possibilities of improvement for the 
future. Carried out a qualitative assessment of social effects which are very important to improve the standard of living 
of the population and development of rural areas. The results were considered as a basis for improving the competitive-
ness of farms and enterprises, as well as management decisions on their future development.

Key words: economy, enterprises, rural green tourism, socio-economic efficiency, costs, profits, property, devel-
opment, management decisions, competitiveness.
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Постановка проблеми. Суб’єкти господа-
рювання сільського зеленого туризму відіграють 
важливу роль у диверсифікації сільської економі-
ки, забезпеченні зайнятості населення, особливо 
жінок та молоді, збереженні та відтворенні при-
родного середовища. Їх організація не потребує 
великих капітальних витрат та інших ресурсів, на-
впаки, дозволяє вигідно реалізовувати їх надлиш-
ки та використовувати резерви. Як додатковий 
вид діяльності, сільський зелений туризм сприяє 
збільшенню доходів сільських жителів, збережен-
ню національних культурно-побутових тради-
цій, сільського способу життя, культурному об-
міну між людьми, забезпечує відпочинок. Також 
він виконує важливі екологічні функції шляхом 
м’якого впливу на довкілля, збереження та від-
творення природного середовища. Тому велике і 
теоретичне, і практичне значення має визначення 
соціально-економічної ефективності функціону-
вання господарств і підприємств сільського зеле-
ного туризму.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання економічної ефективності розвитку 
суб’єктів господарювання є основоположними 
для суб’єктів господарювання будь-якої сфери 
або галузі діяльності. Її оцінка для господарств 
та підприємств сільського зеленого туризму є 
підставою для визначення рівня їх конкуренто-
спроможності, удосконалення бізнес-процесів, 
обґрунтування стратегій маркетингу на ринках 
туристичних продуктів та послуг у сільській міс-
цевості та загалом; вироблення обґрунтованих 
управлінських рішень щодо перспективного роз-
витку бізнесу. 

Необхідно зазначити, що проблеми підпри-
ємництва у галузі туризму та сільського зеленого 
туризму зокрема досліджувалися у працях М. Іг-
натенка, Костирко, Л. Мармуль, О. Марченко, Т. 
Пінчук, І. Романюк, О. Сарапіної, В.Ф.  Ярового 
У їх працях були обґрунтовані чинники та прин-
ципи його здійснення, ресурси організації й при-
вабливості територій розміщення, напрями і фор-
ми надання туристичних послуг та вироблення 
туристичних продуктів. Велика увага була приді-
лена аналізу туристичних потоків, оцінці турис-
тичних дестинацій та атракцій. 

Також розроблялися питання державної та 
місцевої підтримки туристичної діяльності. Про-
те ефективність функціонування господарств 
сільського зеленого туризму відображена недо-
статньо та потребує поглиблених досліджень. Во-
чевидь, це можна пояснити відсутністю офіційної 
статистичної звітності про них аж до 2013 року, 
неузгодженістю питань ідентифікації як фізичних 
або юридичних осіб для оподаткування на норма-
тивно-законодавчому рівні.

Метою статті є визначення та обґрунтування 
кількісних показників оцінки соціально-еконо-
мічної ефективності функціонування суб’єктів 
сільського зеленого туризму у Херсонській облас-
ті, їх інтерпретація та використання в управлін-
ських стратегіях подальшого розвитку й удоско-
налення підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останнього періоду (2013-2015 рр.) під-
приємництво у галузі сільського зеленого туризму 
згідно зі статистичними даними розвивається різ-
ними темпами як  в Україні, так і в розрізі окремих 
адміністративних областей. Так, 2014 р. відзна-
чився піднесенням та розвитком сільського зеле-
ного туризму, а 2015 р. спостерігалося зниження 
обсягів діяльності у зв’язку з гео- та військово-по-
літичною нестабільністю, зменшенням  доходів  і 
платоспроможного попиту населення при одно-
часному підвищенні вартості житлово-комуналь-
них та інших послуг [5, с. 30].

З іншого боку, статистичні дані не можна 
вважати достовірними. Так, у Київській області, 
суб’єкти сільського зеленого туризму якої взагалі 
не відображені у звітності, успішно функціонують 
організовані понад 10 років тому агросадиби Хата 
пана Савки, Українське село (с. Бузова), Калино-
вий Кущ, Мальовниця та ще десятки інших [9]. Те 
ж саме стосується Херсонської області, де госпо-
дарства сільського зеленого туризму належать до 
найвідоміших в Україні. Це Зелені хутори Таврії, 
Чайка [10].

Ресурсний потенціал розвитку підприємни-
цтва у сфері сільського зеленого туризму  зумов-
лений показниками кількості агроосель та обсягів 
їх діяльності (табл. 1).

Таблиця 1
Показники розвитку підприємницької діяльності у сільському зеленому туризмі  Херсонської області за 

період 2013-2015 рр.*

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. Темп приросту, % 
(2015 – 2013)/2013

Кількість агроосель, од. 31 43 56 30,0

Кількість розміщених, осіб 17,9 17,2 25,2 68,2

Кількість ночівель, од. 49,5 46,5 79,3 70,5
* Розраховано за даними Головного управління статистики в Херсонській області, 2016 р.
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На основі офіційних статистичних даних, 
представлених у табл. 1, можна дійти висноку про 
незначне збільшення кількості агроосель та об-
сягів наданих ними послуг. Як показали проведе-
ні безпосередньо на місцях обстеження, значна 
частка агроосель, які надають послуги сільського 
зеленого туризму, не подає достовірної інформації 
про свою діяльність і фактично провадить підпри-
ємницьку діяльність у тіні. Тому, аналізуючи стан 
розвитку суб’єктів сільського зеленого туризму 
для отримання достовірних і об’єктивних оцінок 
та формулювання аргументованих суджень, цю 

обставину необхідно взяти до уваги, забезпечую-
чи отримання додаткової інформації з альтерна-
тивних джерел [1, с. 140].

Такий підхід застосовано у дослідженні стану 
та ефективності й конкурентоспроможності під-
приємництва у сфері сільського зеленого туризму 
Новотроїцького району Херсонщини. Як видно з 
представлених у табл. 2 даних, які отримані нами 
в результаті опитування, наявні неоднозначні 
тенденції щодо зміни кількості агроосель, зокре-
ма, позитивна динаміка у 2013-2014 рр. та змен-
шення їх кількості  у 2015 р.

Таблиця 2
Господарства сільського зеленого туризму Новотроїцького району Херсонської області, 2013-2015 рр.*

Рік Кількість агро-
осель, од.

Кількість роз-
міщених, осіб

Середня міст-
кість агроосель, 

місць

Площа агроосель, м2

усього у т.ч. житлова

2013 9 15745 15 5581,0 2867,0

2014 11 5962 16 6543,9 3754,7

2015 7 4414 10 3945,1 2163,2

* Розраховано за даними опитування, 2016 р.

Незначне зростання кількості агроосель у 
2014 р. (+2 садиби) не забезпечило збільшення об-
сягів діяльності. Кількість осіб, які скористались 
їхніми послугами, навіть зменшилася з 15745 осіб 
у 2013 р. до 5962 осіб у 2014 р. або у 2,6 разів. Це 
пояснюється як загальними, так і місцевими при-
чинами. Кризові прояви в усіх сферах суспільно-
економічних відносин, які спостерігалися протя-
гом 2015 р., негативно позначилися на діяльності 
власників агроосель. Зниження рівня платоспро-
можності населення, зростання цін призвели до 
зменшення кількості вітчизняних туристів, а по-
літична та соціально-економічна нестабільність 
змусила іноземних громадян відкласти поїздки в 
Україну. Крім того, у свідомості пересічних грома-
дян адміністративні райони Херсонської області, 
у т.ч. й Новотроїцький, які межують з Кримом або 
наближені до нього, сприймаються як нестабільні 
та незручні у плані завантаженості автошляхів, за-
лізничного транспорту тощо.

У 2015 р. відбулося скорочення кількості аг-
роосель порівняно з 2014 р. Кількість туристів, 
які відвідали наявні 7 агроосель, знизилась до 
4414 осіб (у 2014 р. – 5962 особи). Розрахунки 
показують, що завантаженість однієї агрооселі у 
2014 р. складала 542 особи за рік, а у 2015 р. цей 
показник зріс до 630 осіб. Це можна пояснити тим, 
що темпи зниження кількості зелених агросадиб 
були вищими, ніж темпи скорочення кількості 
відпочивальників. Унаслідок цього 7 агроосель, 
які не були витіснені  з ринку і продовжували у 
2015 р. працювати, використовували свій потен-
ціал більш ефективно і отримали більше доходів 

у розрахунку на окрему оселю. Підприємницький 
ризик був виправданим.

 Згідно з нашими даними, послугами сіль-
ського зеленого туризму Новотроїцького району 
щороку користуються орієнтовно 2,0-2,5% турис-
тів, які відвідують Приазов’я, Присивашшя та Ас-
канію Нову. Кількість туристів, яким надали по-
слуги суб’єкти сільського зеленого туристичного 
підприємництва району протягом 2010-2015 рр., 
мала тенденцію до зменшення. Її  можна вважати 
достовірною, оскільки це не суперечить загально-
му трендові розвитку сільського зеленого туризму 
саме в прикримських районах  області. Крім того, 
досить значні витрати діяльності, податки, відсут-
ність належної місцевої та державної підтримки 
змушують підприємців працювати за сірими або 
й взагалі тіньовими схемами [6]. 

У процесі оцінки та діагностики підприєм-
ницької діяльності у сфері сільського зеленого ту-
ризму, індикатором її ефективності та конкурен-
тоспроможності було обрано показник кількості 
осіб, що можуть скористатися послугами агро-
осель. Проведені нами розрахунки показали, що у 
2015 р. максимальна або ідеальна кількість турис-
тів, які можуть бути розміщені в агрооселях Ново-
троїцького району щоденно, складала 70 осіб. Це 
означає, що річний потенціал агроосель, які пра-
цювали у 2015 р., становив понад 6,3-7,0 тис. осіб 
з огляду на сезонність. Як свідчить європейська 
практика, оптимальний рівень завантаженості 
підприємств галузі сільського зеленого туризму, 
що дає змогу забезпечити достатньо високу рен-
табельність, складає 60-80%. 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (37) 2017

58

Граничною межею їх виживання в умовах 
конкуренції вважається 40% їх завантаженості [2, 
с. 149]. Стосовно агроосель, які належать до під-
приємств туристичної сфери на селі, з огляду на 
сезонність, недостатню інфраструктурну забезпе-
ченість, невисоку поки що популярність, ймовір-
ні результати їх діяльності потрібно оцінювати на 
рівні 20-30%, що за невисокого рівня собівартості 
послуг для підприємців є прийнятним. За інших 
рівних умов з урахуванням рівня цінової доступ-
ності послуг оптимальна кількість туристів, які 
відвідали агрооселі Новотроїцького району, у 2015 
р. могла сягати 2,2-3,5 тис. осіб і більше.

Як показує господарська практика, найбіль-
шою популярністю користуються агрооселі, які 
пропонують до 10 ліжко-місць одночасного роз-

міщення. На нашу думку, така місткість агрооселі 
забезпечує задоволення основних потреб туристів 
та одночасно відповідає можливостям житлових 
будинків, які власники для цього використову-
ють. Це підтверджується тим, що основний сти-
мул і функціональне призначення сільського зе-
леного  

туризму – бути додатковим джерелом доходів 
для власників агроосель без значного вкладення 
капіталу, одночасно забезпечуючи зручності від-
почивальникам.

Оцінку економічної ефективності та конку-
рентоспроможності господарств і малих підпри-
ємств сільського зеленого туризму доцільно здій-
снювати на основі  обсягів наданих ними послуг,  
витрат на їх забезпечення та прибутків (табл. 3).

Таблиця 3
Економічна ефективність підприємницької діяльності у сільському зеленому туризмі Новотроїцького району 

Херсонської області, 2013-2015 рр.*
Рік Кількість агроосель, 

од.
Доходи від наданих послуг 
(без ПДВ та аналогічних 

платежів), тис. грн.

Витрати, тис. 
грн.

Результати діяльності 
агрооселі (прибутки), тис. 

грн.

2013 9 1477,0 1015,5 161,5

2014 11 2175,5 1350,4 720,1

2015 7 1398,9 1041,7 357,2

* Розраховано за даними анкетування, 2016 р.

Тут також простежується встановлена рані-
ше тенденція зростання обсягів послуг у 2014 р. 
проти попереднього періоду (+698,5 тис. грн.) та 
їх спад у 2015 р. (-777,4 тис. грн). Прибутковість 
діяльності в розрахунку на одну агросадибу має 
сталу тенденцію до зниження. Так, у 2013 р. серед-
ній прибуток садиби сягав 17,9 тис. грн. У 2014 р. 
прибуток підвищився до 65,4 тис. грн., що можна 
пояснити більшим попитом на послуги  діючих у 
цій сфері суб’єктів господарювання та, відповід-
но, посиленням конкуренції. У 2015 р. середній 
прибуток агрооселі зменшився до 51,0 тис. грн., 
що пов’язано з різким скороченням кількості ді-
ючих агроосель через зростання ризиків діяльнос-
ті при по суті незмінному попиті.

Проведені розрахунки середнього показника 
витрат на один людино-день перебування стано-
вили у 2013 р. 64,5 грн., у 2014 р. – 290,9 грн., а у 
2015 р. – 235,8 грн. Це вказує на те, що вартість 
однієї доби проживання з туристичним обслу-
говуванням в агросадибі може бути близько 200 
- 300 грн., що забезпечує достатній рівень ком-
форту відпочивальникам та  рентабельність під-
приємницької діяльності.

Агрооселя є своєрідним господарством або 
малим підприємством з надання туристичних по-
слуг, де дохід від виробничої діяльності залежить 
від наявних ресурсів. Такими ресурсами є власне 
житло, а виробничі можливості з надання по-

слуг залежать не тільки “від кількості кімнат та 
ліжко-місць”, як наголошують деякі автори [4, с. 
67]. Мова йде також про володіння власним тран-
спортом, наявність та розміри земельних ділянок, 
багаторічних насаджень, підсобних приміщень, 
сільськогосподарських тварин, міні-техніки для 
виробництва продовольчої продукції. З числа 
опитаних власників агроосель 25,0% надають у 
розпорядження відвідувачів 1-4 кімнати, а 75,0%  
пропонують 5  кімнат і більше. Щодо кількості 
ліжко-місць, то 20% господарств  можуть прийма-
ти одночасно 2-6 туристів та 80,0% обслуговують 
одноразово 7-12 туристів.

Оскільки одночасно з проживанням надають-
ся послуги з харчування, важливим було оцінити 
стан використання земельних ділянок для потреб 
вирощування сільськогосподарської продукції. 
Встановлено, що переважна більшість опитаних 
власників агроосель (75,0%) використовують для 
цього присадибні земельні ділянки. 

Вагомим результатом, що, ймовірно, сфор-
мувався під впливом комерційних успіхів, оцін-
ки належного майна, особистісних мотивів є ви-
словлене в ході опитування бажання власників 
господарств та підприємств сільського зеленого 
туризму продовжувати та розширювати свою під-
приємницьку діяльність у цьому напрямі, всіляко 
розвиваючи та доповнюючи її новими продукта-
ми і послугами [3, с. 254]. Позитивну відповідь 
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дали 80,0% респондентів, і лише 20,0 % з опита-
них, невпевнено і навіть негативно оцінили свої 
перспективи в цій сфері.

Розширення діяльності у сфері сільсько-
го зеленого туризму поряд з іншими чинниками 
85,0% опитаних підприємців пов’язують із необ-
хідністю використовувати вільні природні угіддя. 
10,0% опитаних планують використовувати вільні 
земельні ділянки для розширення господарської 
діяльності, але в майбутньому, і лише 5,0% рес-
пондентів не планують залучати додаткові площі 
угідь. Така одностайність власників сільського зе-
леного туристичного бізнесу в оцінці перспектив 
його розвитку  підтверджує уявлення про те, що 
земля є визначальним чинником, який стимулює 
соціально-економічну діяльність на селі  та забез-
печує можливості її розширення і джерела відтво-
рення.

Для досягнення позитивного результату своєї 
діяльності 75,0% власників господарств та малих  
підприємств готові вкладати власні кошти у роз-
ширення і вдосконалення інфраструктури сіль-
ських територій. Решта 20,0% опитаних вірять в 
існування та перспективи державної допомоги. І 
лише 5,0% покладає свої сподівання на залучення 
коштів сільських рад та громад для розвитку інф-
раструктури. Тому закономірною є незадовільна 
оцінка діяльності і недовіра до органів місцевого 
самоврядування, оскільки 75% серед опитаних не 
задоволені такою діяльністю, а 25% суб’єктів гос-
подарювання лише частково задоволені їхньою 
роботою. Це також підтверджує думку, що біль-
шість проблем із розвитку господарств та підпри-
ємств сільського зеленого туризму в регіоні має 
інституціональний характер і може бути вирішена 
через активізацію діяльності сільських громад та 
рад і партнерські відносини між ними.

Висновки. Варто зазначити, що проблеми, 
які досліджено і проаналізовано нами, потребу-
ють вирішення як на державному, так і на регіо-
нальному  та місцевому рівнях управління та ор-
ганізації суспільної життєдіяльності. Спільними 
зусиллями підприємців, органів державної влади 
та місцевого самоврядування, наукових, громад-
ських та політичних організацій посильно надати  
сільському зеленому туризму статусу повноцінно-
го, а не фрагментарного виду економічної діяль-
ності на селі. Це  сприятиме розвитку не тільки 
його суб’єктів господарювання, але й принаймні 
11 інших галузей та сфер економічної діяльності, 
адже 1 зайнятий у туризмі дає роботу  ще 11 осо-
бам, тоді як у сільському господарстві – лише чо-
тирьом. 

До цього слід додати виняткову соціальну 
роль та ефективність господарств та підприємств 
сільського зеленого туризму у вирішенні проблем 
зайнятості сільського населення, розширенні 

його комунікацій з міськими жителями, культур-
ному обміні, збереженні та популяризації народ-
них звичаїв і традицій, сільського способу життя, 
підвищенні статусності сільських господарів, їх 
соціальної відповідальності, патріотизму. Отже, 
мова йде про ті цінності, які важко виміряти ма-
теріально. Нарешті, підприємництво у сільському 
зеленому туризмі є природоохоронним по своїй 
суті. Саме цей вид діяльності забезпечує м’який 
вплив на довкілля та направлений на його збере-
ження і відтворення.
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УДК 338.266 О.В. Шинкарюк,
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В.В. Столярова

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРОВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ                                         

(ІІІ, ПОПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА: МОНІТОРИНГ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ)

Анотація. У статті розкрито сутність і зміст, методи і процедури моніторингу показників загальної 
оцінки соціально-економічного розвитку регіонів і, зокрема, регіонального людського розвитку. Акцентовано 
увагу на використанні методів кластерного аналізу та визначенні порогових значень індикаторів екологічної, 
соціальної та економічної безпеки регіону. Розкрито стан інституалізації основних складових моніторингу 
регіонального розвитку і наголошено на необхідності переходу до його здійснення на основі комплексної оцінки 
рівня та динаміки показників сталого розвитку регіонів. Наведені результати моніторингу показників ма-
триці завдань й індикаторів Цілей Розвитку Тисячоліття по Україні, Хмельницькій і Чернівецькій областях. 

Ключові слова: моніторинг, показники, фактори, регіон, людський розвиток, кластерний аналіз, еко-
логічна і соціально-економічна безпека.

Summary. The authors disclosed essence and contents, methods and procedures of monitoring of indexes of 
general assessment of the social and economic development and regional human development in particular. They 
focused attention on the use of cluster analysis and determining the threshold values of indexes of environmen-
tal, social and economic security of the region. Scientists disclosed the state of institutionalization of the main 
components of monitoring regional development and stressed the need to transition to its implementation based 
on the comprehensive assessment of the level and dynamics of sustainable regional development. The results of 
monitoring of indexes of matrix of objectives and indicators of the Millennium Development Goals for Ukraine, 
Khmelnytsky and Chernivtsi regions were presented in the article.

Key words: monitoring, indexes, factors, region, human development, cluster analysis, environmental and social 
and economic security.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Моніторинг регіонального людського розвитку в 
системі державного регулювання національного 
господарства є органічною складовою загальної 
оцінки соціально-економічного розвитку регі-
онів, яка була предметом дослідження значної 
кількості вітчизняних та зарубіжних вчених і фа-
хівців.

Л.М. Матросовою і Л.О. Прудніковою, які 
проводили у свій час (2008 р.) аналіз методик 
оцінки соціально-економічного розвитку регі-

онів, було узагальнено кращий досвід США та 
європейських країн, а також виявлено головні 
недоліки методик, що існували в Україні. На цих 
підставах вони запропонували три групи вимог 
щодо розробки та використання оптимальної ме-
тодики для нашої країни [1, с. 69-72].

Насамперед, Л.М. Матросова і Л.О. Прудні-
кова з’ясували, що в США однією з найпоширені-
ших форм оцінки соціально-економічного стану 
та розвитку штатів та міст є щорічна розробка «так 
званих» статистичних карт, що містять чотири уза-
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гальнюючих індекси: економічної ефективності, 
ділової життєздатності, потенціалу зростання та 
податково-фіскальний індекс [1, с. 69].

У європейських країнах, за результатами 
їх дослідження, набув поширення метод аналі-
зу конкурентних переваг регіонів, згідно з яким 
оцінка рівня розвитку територій здійснюється 
з використанням таких критеріїв: доступ до ре-
сурсів; географічне розташування; кваліфікація 
робочої сили; розвиток регіональної фінансової 
системи; політика місцевої адміністрації; якість 
життя [1, с. 69].

Серед головних недоліків усіх методик, які 
використовувались в Україні для оцінки соціаль-
но-економічного розвитку регіонів, Л.М. Матро-
сова і Л.О. Пруднікова виділили такі:

 —  об’єднання вхідних і вихідних показників 
без оцінки питомої ваги коефіцієнтів;

 —  відсутність урахування проведення регі-
ональною та місцевою владою соціально-еконо-
мічної політики, яка суттєво змінює значення по-
казників розвитку;

 —  джерелами інформації для розрахунків 
відповідних показників були тільки офіційні ста-
тистичні дані без експертних оцінок  «ролі тіньо-
вої економіки».

На їх переконання, попри усунення цих не-
доліків оптимальна методика оцінки соціально-
економічного розвитку регіону має насамперед 
враховувати вплив політики місцевої адміністра-
ції на рівень та динаміку узагальнюючих показ-
ників та їх груп. Останні мають характеризувати 
фінанси та бюджет регіону, виробництво регіону, 
ринок праці, соціальне становище [1, с. 72].

У сучасних умовах прикладом усунення за-
значених недоліків є методичні рекомендації та 
конкретні пропозиції О.А. Рядно та О.В. Беркута 
щодо групування як самих показників, так і регі-
онів за результатами дослідження структури і ди-
наміки диференціації їх соціально-економічного 
розвитку на основі кластерного аналізу [2, с. 60-
67]. 

На першому етапі групування показників 
методом головних компонент їх кількість була 
скорочена з 23 до 11: капітальні інвестиції; прямі 
іноземні інвестиції в регіони України; обсяг реалі-
зованої промислової продукції (товарів, послуг); 
оборот роздрібної торгівлі; загальний обсяг витрат 
за напрямами інноваційної діяльності; фінансові 
результати підприємств до оподаткування (саль-
до); коефіцієнт покриття експортом імпорту; ко-
ефіцієнт міграційного приросту (скорочення) на-
селення; коефіцієнт зайнятості; середньомісячна 
номінальна заробітна плата робітників; частка 
населення зі середньодушовими еквівалентними 
доходами на місяць нижче прожиткового мініму-
му.

На другому етапі групування показників з 
використанням методу факторного аналізу уза-
гальнюючих факторів їх кількість скоротилась до 
4 головних компонент, за якими спостерігаєть-

ся найбільша регіональна диференціація: рівень 
економічного розвитку та якість життя населен-
ня; рівень розвитку промисловості та ефектив-
ність роботи підприємств; коефіцієнт покриття 
експортом імпорту; «інноваційність».

О.А.  Рядно та О.В.  Беркут провели групуван-
ня (класифікацію) регіонів України за рівнем со-
ціально-економічного розвитку з використанням 
ієрархічного кластерного аналізу та дисперсного 
аналізу (метод Уорда), а для нівелювання розміру 
регіонів застосували нормування показників, які 
охоплювали основні сфери соціально-економіч-
ного розвитку, в розрахунках на одну людину.

Здійснивши кластерний аналіз за кожним ча-
совим зрізом окремо (2009-2013 роки) та за всім 
набором даних одночасно, а також порівнявши 
результати всіх видів аналізу одночасно, О.А. Ряд-
но та О.В. Беркут визначили склад п’яти кластерів 
регіонів України та їх основні характеристики з 24 
адміністративних областей та АР Крим [3, с. 64].

Р.О. Кулініч запропонував 22 основних та 14 
додаткових показників соціально-економічного 
розвитку регіонів для розмежування при оцінках 
впливу на визначення рейтингу за критеріями 
«вище-краще» та «нижче-краще» [3, с. 194-196]. 
Він ще у 2008 році використав метод статистич-
них рівнянь залежностей при встановленні нор-
мативів регіонального розвитку [3, с. 123-133] та 
обґрунтував методи оцінки результатів діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування за даними 
про виконання завдань, планів та нормативів [3, 
с. 204-210].

Напередодні, у 2006 році, кінцевим резуль-
татом інституалізації складових механізму забез-
печення комплексності регіонального розвитку 
національної економіки В.Ф. Столяров і С.В. Ку-
карцева вважали створення еколого-, соціально-, 
економікоефективних масштабів національного 
виробництва регіону [4, с. 24].

На їх думку, саме ці масштаби господарської 
діяльності регіону визначаються межами еколо-
гічної, соціальної та економічної безпеки, а їх ін-
тегровані індикатори-показники мають нормува-
тися, як правило, у процентах до валової доданої 
вартості регіону [4, с. 30].

В.Ф. Столяров і С.В. Кукарцева обґрунту-
вали систему 11 показників екологічної безпеки 
регіону, 9 показників соціальної безпеки регіону 
(без розкриття показників соціальних хвороб) та 
13 показників економічної безпеки регіону, ви-
користання яких достатньо для здійснення про-
цесів корпоративного управління безпекою регіо-
ну завдяки досягненню збалансованості інтересів 
місцевої влади, бізнесу та організованої громад-
ськості (при визначені ефективних масштабів 
господарської діяльності на території) [4, с. 31].

У контексті зміцнення економічної безпеки 
держави в цілому в останні роки набули актуаліза-
ції методичні підходи щодо оцінки окремих скла-
дових  та інтегрального індексу в цілому соціаль-
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но-економічної безпеки регіонів при визначенні 
їх рейтингів у соціально-економічному розвитку.

Так, у 2015 році В.К. Антошкін, розглядаючи 
такі характеристики діяльності господарського 
комплексу регіонів, як збереження стабільності 
господарського комплексу, забезпечення функ-
ціонування економіки регіону в умовах кризи і 
надзвичайних ситуацій, стабільність соціальної 
ситуації в регіоні, забезпечення високих життєвих 
стандартів населення регіону, стабільність еколо-
гічної ситуації в регіоні, розробив алгоритм про-
цесу забезпечення соціально-економічної безпе-
ки регіону [5, с. 114] 

Використовуючи методи кластерного аналізу, 
він здійснив групування рівня соціально-еконо-
мічної безпеки регіону у формі динамічної карти 
та матриці міграції, виявивши прямий взаємозвя-
зок між наявністю потужного промислового по-
тенціалу, значними обсягами трудових ресурсів 
для забезпечення сталого рівня соціально-еконо-
мічної безпеки та здатності протистояти кризо-
вим явищам [6, с. 67, 69, 70].

У розробленому В.К. Антошкіним алгоритмі 
організаційно-екномічного управління соціаль-
но-економічною безпекою регіонів головну роль 
відіграють соціальні складові, а не економічні при 
обґрунтуванні компенсаційних заходів та рішень 
щодо ліквідації загроз[7, с. 78].

Розглядаючи регіональний вимір економічної 
безпеки в Україні, З.С. Варналій, Д.Д. Буркальце-
ва і О.С. Саєнко визначили сутність економічної 
безпеки на національному та регіональному рів-
нях як такий стан економіки, що дає змогу запо-
бігати зовнішнім і внутрішнім загрозам та забез-
печити сталий соціально-економічний розвиток.

На їх переконання, таке поняття економічної 
безпеки багато в чому перетинається з концеп-
цією сталого розвитку держави та регіону і базу-
ється на таких засадах: економічна незалежність, 
стійкість і стабільність розвитку, здатність до са-
морозвитку і прогресу [8, c. 141-142].

Тобто у другій половині першого десятиліття 
21 століття наявна увага українських дослідників 
до врахування принципів компетентності та від-
повідальності, ієрархічності та комплексності, 
збалансованості та узгодженості, викликів та без-
пеки при визначенні центральними, регіональ-
ними та місцевими органами влади процедур 
моніторингу соціально-економічного розвитку 
регіону. Рейтинговій оцінці регіонів в людському 
розвитку стали передувати процеси їх кластериза-
ції за рівнями соціально-економічного розвитку 
та соціально-економічної безпеки.

У зв’язку з цим в сучасних умовах децентра-
лізації влади організаційне проектування моніто-
рингу регіонального людського розвитку необхід-
но і доцільно здійснювати насамперед у контексті 
узгодження інтересів господарської діяльності 
суб’єктів ринкових відносин (включаючи ОТГ) з 
місцевими, регіональними і загальнонаціональ-
ними інтересами. Тобто визначення та реалізація 

господарських інтересів на різних рівнях вико-
навчої влади в механізмі державного регулювання 
регіонального людського розвитку стає системо-
утворюючим фактором соціально-економічної 
безпеки регіонів та держави в цілому.

В свою чергу узгодження місцевих, регіо-
нальних і загальнонаціональних інтересів, яке 
пропонується проводити шляхом розробки Ре-
гіональних і Національної програми людського 
розвитку, можливе тільки методом встановлення 
порогових значень індикаторів екологічної, со-
ціальної та економічної безпеки держави. Отже, 
здійснювати моніторинг державного регулюван-
ня регіонального людського розвитку доцільно 
в контексті оцінки рівня та динаміки показників 
сталого розвитку регіонів - досягнення збалансо-
ваності екологічного, соціального та економічно-
го розвитку.

Мета дослідження. Метою статті є інституа-
лізація третього провідного елемента (моніторинг 
людського розвитку) визначеної структури осно-
вних складових та алгоритму функціонування ме-
ханізму державного регулювання регіонального 
людського розвитку з оцінкою його результатив-
ності та ефективності в контексті аналізу діючого 
нормативно-правового та пошукового науково-
методичного забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інституційне забезпечення регіонального роз-
витку було сформовано в ході проведення в 2015 
році такого заходу з реалізації Державної страте-
гії регіонального розвитку на період до 2020 року, 
як створення щонайменш 25-ти відповідальних 
структурних підрозділів за адміністративно-те-
риторіальним устроєм України, до повноважень 
яких належать питання економічного та інвести-
ційного розвитку регіонів. Ці структурні підроз-
діли обласних державних адміністрацій (ОДА) 
мають бути відповідальними за наступне [9, п.17]:

 —  підготовку та реалізацію програм (проек-
тів) регіонального розвитку;

 —  впровадження проектів державно-при-
ватного партнерства;

 —  проведення навчальних семінарів для від-
повідальних працівників та забезпечення здій-
снення ними інформаційно-роз’яснювальної 
роботи з постановочних та конкретних питань на 
регіональному рівні, а саме:

Саме ці підрозділи ОДА спроможні організо-
вувати практичну реалізацію провідних елементів 
механізму державного регулювання регіонально-
го людського розвитку на субнаціональному рівні:

 —  визначення цілей розвитку, моделюван-
ня, прогнозування і планування регіонального 
людського розвитку;

 —  аналіз і контроль фінансування заходів і 
завдань регіонального людського розвитку, в тому 
числі завдяки публічно-приватному партнерству;

 —  моніторинг регіонального людського роз-
витку (див. рис. 1 першої частини статті).
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Натомість, комплекс функцій за таким про-
відним елементом механізму державного регу-
лювання регіонального людського розвитку, як 
моніторинг регіонального людського розвитку, 
включає такі основні складові (див. продовження 
табл. 1):

1. Визначення стратегічних індикаторів Ці-
лей Розвитку Тисячоліття і Цілей Сталого Розви-
тку держави та регіонів у Програмах сталого роз-
витку адміністративно-територіальних утворень.

2. Контроль і аналіз виконання завдань і за-
ходів Національної та Регіональних програм люд-
ського розвитку у Програмах сталого розвитку ад-
міністративно-територіальних утворень.

3. Підготовка Національних доповідей про 
сталий розвиток України, Національних допо-
відей про людський розвиток і щорічних статис-
тичних бюлетенів «Регіональний людський роз-
виток».

Стратегічні індикатори реалізації Стратегії 
сталого розвитку України до 2020 року, які були 
визначені фахівцями та експертами Міжнародних 
фінансових організацій, насамперед, Міжнарод-
ного Валютного Фонду, представлені в табл. 2., а 
індикатори оцінки результативності виконання 
завдань Державної стратегії регіонального роз-
витку до 2020 року в контексті реалізації в адміні-
стративних областях державних цільових, галузе-
вих і бюджетних програм – в табл. 3.

Продовження табл. 11 
Діюче нормативно-правове та пошукове науково-методичне забезпечення основних складових механізму 

державного регулювання регіонального людського розвитку

№ 
п/п

Складові механіз-
му держрегулю-

вання

Діючі нормативно-правові акти та пошукові наукові доробки

3. Моніторинг регіонального людського розвитку

7. Визначення стра-
тегічних індикато-
рів Цілей Розвитку 
Тисячоліття і Цілей 
сталого розвитку 
держави та регіонів 
у Програмах стало-
го розвитку адміні-
стративно-терито-
ріальних утворень

7.3.1. Цілі Розвитку Тисячоліття - ПРООН в Україні - UNDP in Ukraine [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/mdgoverview.html
7.3.2. Цілі сталого розвитку до 2030 року - Представництво ООН в Україні [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia
7.3.3. Указ Президента України від 12 січня 2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого роз-
витку «Україна-2020» Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5/2015
7.3.4. Постанова КМУ від 7 жовтня 2015 р. № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 
роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-п
7.3.5. Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку роз-
роблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також прове-
дення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стра-
тегій і планів заходів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.
ua/Legal-base

8. Контроль і ана-
ліз виконання за-
вдань і заходів 
Національної та 
Регіональних про-
грам людського 
розвитку в Програ-
мах сталого розви-
тку адміністратив-
но-територіальних 
утворень

8.1. Методика вимірювання регіонального людського розвитку, затверджена Рішен-
ням Президії НАН України та колегії Державної служби статистики України від 
13.06.2012 № 123-м [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.golovbukh.ua/regulat
ions/2341/8392/8393/461156/
8.2. Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 року № 856 «Про затвердження Порядку та 
Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної ре-
гіональної політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/
show/856-2015-п
8.3. Указ Президента України від 26 травня 2015 року  № 287/2015 «Стратегія національ-
ної безпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/
show/287/2015
8.4. Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua/Documents/List
8.5. Механізм регіонального розвитку національної економіки: Методологічна розроб-
ка / Упор.: В.Ф. Столяров, С.В. Кукарцева. –  К.: КНУТД, 2006. – 36 с.

1  Джерело: Авторська розробка Шинкарюк О.В., к.е.н., доцента кафедри обліку і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу МОН України.
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№ 
п/п

Складові механіз-
му держрегулю-

вання

Діючі нормативно-правові акти та пошукові наукові доробки

9. Підготовка Націо-
нальних доповідей 
про сталий розви-
ток України, На-
ціональних допові-
дей про людський 
розвиток і щоріч-
них статистичних 
бюлетенів «Регіо-
нальний людський 
розвиток»

9.3.1. Наукові основи подальшого розвитку та вдосконалення концептуальних поло-
жень оновленого Бюджетного кодексу України   // Науково-практичний коментар до 
Бюджетного кодексу України /кол. авторів - 2-вид., доп. та перероб. – К.: ДННУ АФУ; 
УДУФМТ, 2011. – С.12-33.
9.3.2. Шинкарюк О.В. Становлення передумов впровадження державного регулювання 
регіонального людського розвитку  в Україні (від цілей людського розвитку до завдань 
сталого розвитку) // Економіка та держава. - Київ, 2016. - № 8 (серпень). – С. 70-78.
9.3.3. Шинкарюк О.В. Становлення та розвиток інформаційно-методичного забезпе-
чення моніторингу регіонального людського розвитку (в контексті реалізації націо-
нальних завдань ЦРТ) //Формування ринкових відносин  в Україні. – 2016. - №11.
9.3.4. Антошкін В.К. Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України // Вісник 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. - № 2 (30). – с. 65-70.
9.3.5. М.В. Откидач. Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального люд-
ського розвитку // Демографія та соціальна економіка. – 2016. - № 1 (26). – с. 145-157.
9.3.6. Рядно О.А., Беркут О.В. Дослідження структури та динаміки диференціації соці-
ально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу // Еконо-
мічний вісник Донбасу. – 2016. - № 1 (43). –  с. 60-67.

Таблиця 2. 
Стратегічні індикатори реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»

№ 
п/п

Ключові показники

1 У рейтингу Світового банку «Doing Business» Україна посяде місце серед перших 30 позицій;

2 Кредитний рейтинг України - Рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового 
агентства Standard and poors – становитиме не нижче інвестиційної категорії «ВВВ»

3 За глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній Економічний Форум 
(WEF), Україна увійде до 40 кращих держав світу

4 Валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) у розрахунку на одну особу, який 
розраховує Світовий банк, підвищиться до 16 000 доларів США

5 Чисті надходження прямих іноземних інвестицій за період 2015 -2020 років, за даними Світового банку, 
складуть понад 40 млрд. доларів США

6 Максимальне відношення дефіциту державного бюджету до валового внутрішнього продукту, за розра-
хунками Міжнародного валютного фонду, не перевищуватиме 3 відсотки

7 Максимальне відношення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до ва-
лового внутрішнього продукту, за розрахунками Міжнародного валютного фонду, не перевищуватиме 60 
відсотків (відповідно до Маастрихтських критеріїв конвергенції)

8 Енергоємність валового внутрішнього продукту складе 0,2 тонни нафтового еквівалента на 1000 доларів 
США валового внутрішнього продукту, за даними Міжнародного енергетичного агентства

9 Витрати на національну безпеку і оборону становитимуть не менше 3 відсотків від валового внутрішнього 
продукту

10 Чисельність професійних військових на 1000 населення збільшиться із 2,8 до 5,6 осіб, за розрахунками 
Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру

11 За індексом сприйняття корупції, який розраховує Тransparency International, Україна увійде до 50 кращих 
держав світу

12 За результатами опитування, рівень довіри експертного середовища (адвокати, юристи) до суду станови-
тиме 70 відсотків

13 За результатами загальнонаціонального опитування рівень довіри громадян до органів правопорядку ста-
новитиме 70 відсотків

14 Оновлення кадрового складу державних службовців у правоохоронних органах, судах, інших державних 
органах на 70 відсотків

15 Ліміт частки одного постачальника в загальному обсязі закупівель будь-якого з енергоресурсів складати-
ме не більше 30 відсотків



Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

65

№ 
п/п

Ключові показники

16 Середня тривалість життя людини, за розрахунками Світового банку, підвищиться на 3 роки

17 Питома вага місцевих бюджетів становитиме не менше 65 відсотків у зведеному бюджеті держави

18 Частка проникнення широкосмугового Інтернету, за даними Світового банку складатиме 25 абонентів на 
100 осіб

19 75 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних закладів володітимуть щонайменше двома інозем-
ними мовами, що підтверджуватиметься міжнародними сертифікатами

20 Україна візьме участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA та увійде до 50 кращих держав - 
учасниць такого дослідження

21 Україна разом із Світовим банком розробить показник добробуту громадян, визначиться з його цільовим 
значенням та проводитиме моніторинг змін такого показника

22 За результатами загальнонаціонального опитування, 90 відсотків громадян України відчуватимуть гор-
дість за свою державу

23 Під час участі у XXXII літніх Олімпійських іграх Україна завоює щонайменше 35 медалей

24 За глобальним індексом конкурентоспроможності у боротьбі за таланти, який розраховує одна з провід-
них світових бізнес-шкіл INSEAD), Україна увійде до 30 кращих держав світу

25 20 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат у 2020 році

Джерело: Указ Президента України від 12 січня 2015ироку № 5/2015 «Стратегія сталого розвитку 
«Україна-2020». – Офіційний вісник Президента України від 20.01.2015. – 2015, № 2, стор. 14, стаття 

154.

Таблиця 3. 
Стратегічні індикатори розвитку адміністративних областей України згідно з Державною стратегією 

регіонального розвитку на період до 2020 року 

№ 
п/п

Зміст заходів Індикатор оцінки результативності ви-
конання

1.
Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та 
соціального розвитку;

– демографічне навантаження на 1 тис. 
осіб постійного населення віком 16-59 ро-
ків (міська місцевість) - 515,7 проміле

2.

Розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час реаліза-
ції Державної цільової економічної програми розвитку авто-
мобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 
липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 
76, ст. 2817);

– щільність автомобільних доріг загаль-
ного користування з твердим покриттям 
державного та місцевого значення вищої 
категорії (I та II категорії) - 27,5 кілометра 
доріг на 
1 тис. кв. кілометрів території

3

Розвиток сільської місцевості, у тому числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової програми розвитку вод-
ного господарства та екологічного оздоровлення басейну річ-
ки Дніпро на період до 2021 року;
- Державної цільової економічної програми розвитку 
рибного господарства на 2012-2016 роки, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 
1245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 95, ст. 3455);
- Державної цільової економічної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2013 
р., № 76, ст. 2817);
- галузевої програми «Стандартизація та технічне ре-
гулювання у сфері житлово-комунального господарства на 
2009-2020 роки»

– збільшення обсягу валової продукції 
сільського господарства (до очікуваних по-
казників 2015 року) - на 0,9 відсотка;
– демографічне навантаження на 1 тис. 
осіб постійного населення віком 16-59 ро-
ків (сільська місцевість) – 
626,7 проміле
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№ 
п/п

Зміст заходів Індикатор оцінки результативності ви-
конання

4.

Розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час ре-
алізації Державної цільової соціальної програма підтримки 
сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міні-
стрів України від 15 травня 2013 р. № 341 (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

– кількість зайнятих економічною діяль-
ністю (віком 15-70 років) – 17,8 млн. осіб

5.

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спромож-
ності регіонів, у тому числі під час реалізації Державної ці-
льової науково-технічної програми розроблення і створення 
сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 
2007 р. № 1395 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 
3440; 2013 р., № 52, ст. 1885);

– частка обсягу реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції (очікується у 2015 
році – 4,2 відсотка, у 2016 році – 5,4 відсо-
тка, у 2017 році – 5,7 відсотка); 
– обсяг прямих іноземних інвестицій у роз-
рахунку на одну особу - 1350 доларів США

6.

Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на 
регіональних товарних ринках, у тому числі під час реалізації 
галузевої програми реконструкції гідроелектростанцій і бу-
дівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до 2020 
року;

- кількість малих підприємств у 
розрахунку на 10 тис. наявного населення 
- 85 одиниць;
- кількість середніх підприємств у 
розрахунку на 10 тис. наявного населення 
- 5 одиниць;
- прибуток підприємств (до оподат-
кування) – 300,3 млрд. гривень

7. Розвиток транскордонного співробітництва;
– експорт товарів у розрахунку на одну 
особу - 1711 доларів США

8.
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, 
збереження культурної спадщини та найцінніших природних 
територій;

– питома вага утилізованих відходів (до за-
гальної кількості утворених відходів) - 43,3 
відсотка;
– площа земель природно-заповідного 
фонду – 
6733 тис. гектарів;
– питома вага площі природно-заповідно-
го фонду до площі адміністративно-тери-
торіальної одиниці – 
11 відсотків

9.

Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 
рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час ре-
алізації галузевої програми енергоефективності та енергозбе-
реження на період до 2017 року;

– енергоємність валового внутрішнього 
продукту становить 0,33 тонни нафтового 
еквіваленту на 1000 доларів США валового 
внутрішнього продукту (за паритетом купі-
вельної спроможності) за даними Міжна-
родного енергетичного агентства

10.

Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зрос-
тання» та підтримки економічно менш розвинутих та депре-
сивних територій, у тому числі під час реалізації Загально-
державної програми розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 року

– валовий регіональний продукт (у фак-
тичних цінах) у розрахунку на одну особу 
- 43395 грн.;
– наявний дохід у розрахунку на одну осо-
бу  - 28129 грн.;
– обсяг коштів, спрямованих на фінансу-
вання програм і проектів регіонального 
розвитку у регіонах, показник валового ре-
гіонального продукту на одну особу в яких 
менше 75 відсотків середнього показника 
по Україні, становитиме не менш як 20 від-
сотків загального обсягу коштів державно-
го фонду регіонального розвитку за 2016-
2017 роки
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11. Створення умов для продуктивної праці населення;

– зростання продуктивності праці (до очі-
куваних показників 2015 року) - на 
1,5 відсотка;
– рівень безробіття за методологією Між-
народної організації праці – 7,1 відсотка.

12

Підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому 
числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової програми “Питна вода Украї-
ни” на 2011-2020 роки;
- плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії 
реформування системи надання соціальних послуг, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 
березня 2013 р. № 208 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 
28, ст. 962);

– загальний коефіцієнт вибуття сільського 
населення (на 1 тис. наявного сільського 
населення) - 12,5 проміле

13. Модернізація системи освіти;

– охоплення дітей дошкільними навчаль-
ними закладами у міській місцевості - 71 
відсоток, у сільській місцевості – 43 відсо-
тки

14

Створення умов для формування здорового населення, у 
тому числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки; 
- -галузевої програми стандартизації медичної допо-
моги на період до 2020 року;

– забезпеченість населення лікарями всіх 
спеціальностей (на 10 тис. наявного насе-
лення на кінець року) - 51,2 лікаря;
– рівень смертності на 1 тис. населення – 
14,2 проміле

15

Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення 
житлом, у тому числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової програми «Питна вода 
України» на 2011-2020 роки;
- Державної цільової соціально-економічної програ-
ми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 92, ст. 3108);
- Державної програми забезпечення молоді житлом 
на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міні-
стрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 81, ст. 3261);
- галузевої програми «Стандартизація та технічне ре-
гулювання у сфері житлово-комунального господарства на 
2009-2020 роки»;

– питома вага утилізованих відходів (до за-
гальної кількості утворених відходів) - 43,3 
відсотка;
– рівень обладнання загальної площі жит-
лового фонду водопроводом у міській міс-
цевості – 79,4 відсотка;
– рівень обладнання загальної площі жит-
лового фонду водопроводом у сільській 
місцевості – 30,4 відсотка.

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 Київ «Деякі питання реа-
лізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

На жаль, індикатори оцінки результативнос-
ті виконання завдань у  2015-2017 роках наведені 
з урахуванням їх прогнозних значень на 1 січня 
2017 року, а по таких заходах, як: відновлення без-
пеки життєдіяльності та економічна реабілітація 
Донецької та Луганської областей; захист націо-
нальних інтересів та недопущення порушень кон-
ституційних прав громадян України на тимчасово 
окупованих територіях України; створення умов 
для розв’язання нагальних проблем переселенців; 
створення умов для зміцнення зв’язків  між регіо-
нами та громадами, а також розвиток прикордон-
них територій практично зовсім не визначений.

Розглянемо детальніше функції державного 
регулювання людського розвитку на (субнаціо-
нальному) регіональному рівні.

Першою основною складовою механізму 
державного регулювання регіонального люд-
ського розвитку в частині комплексу функцій, 
підфункцій, операцій і дій його моніторингу є 
процеси визначення стратегічних індикаторів Ці-
лей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) і Цілей Сталого 
Розвитку (ЦСР) держави і регіонів у Програмах 
сталого розвитку відповідних одиниць адміні-
стративно-територіального устрою України (див. 
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Таблиця 4.
Матриця завдань та індикаторів Цілей Розвитку Тисячоліття до 2015 року по Україні, Хмельницькій і 

Чернівецькій областях1,2 

1 Локалізація Цілей Розвитку Тисячоліття у Чернівецькій області. Аналітична доповідь, м. Чернівці, 2012 рік. – 
92 с.
2 Розраховано за участі фахівців відповідних департаментів Хмельницької ОДА

Завдання Індикатор

Значення цільового орі-
єнтира на 2015 рік***
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Область
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ЦІЛЬ 1: ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Завдання 1.А: Ліквідувати до 2015 року 
бідність за критерієм 5 дол. США на добу 
за ПКС

1.1. Частка населення, чиє добове спо-
живання є нижчим 5 дол. США на добу за 
ПКС, %

<0,5 <0,5 <0,5

Завдання 1.В: Скоротити питому вагу 
бідного населення (за національним кри-
терієм бідності) до 25% за рахунок змен-
шення чисельності бідних серед дітей та 
працюючих

1.2. Частка бідного населення за національ-
ним критерієм, %

25,0 20,0 20,0

1.3. Частка бідних серед дітей, % 29,0 22,0 22,0

1.4. Частка бідних серед працюючих осіб, % 15,0 11,0 11,0

Завдання 1.С: Зменшити в десять разів 
до 2015 року питому вагу населення, чиє 
споживання є нижчим рівня фактичного 
прожиткового мінімуму

1.5. Частка населення, чиє споживання є 
нижчим рівня фактичного прожиткового 
мінімуму, %

7,0 6,0 6,0

ЦІЛЬ 2: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Завдання 2.А: Підвищити рівень охоплен-
ня освітою

2.1.Чистий показник охоплення освітою у 
дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 
років, які проживають у міських поселен-
нях, %

95 93 100,0

2.2. Чистий показник охоплення освітою у 
дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 
років, які проживають у сільській місце-
вості, %

60 60 75,9

2.3. Чистий показник охоплення дітей по-
вною загальною середньою освітою, %

99,9 99,9 99,0

продовження табл. 1 та рис. 1 першої частини 
статті).

Здійснення цих процедур передбачає:
 —  по-перше, оцінку стану досягнення Укра-

їною на національному та регіональному рівнях 
стратегічних індикаторів ЦРТ на період до 2015 
року та в разі необхідності – розробку заходів 
щодо їх завершення до 2020 року;

 —  по-друге, локалізацію на регіональний і 
місцевий рівні стратегічних індикаторів досяг-
нення Україною на національному та регіональ-
ному рівнях глобальних ЦСР, введених з 2016 
року і розрахованих на період до  2030 року;

 —  по-третє, визначення індикаторів оцінки 
результативності та ефективності механізму дер-

жавного регулювання регіонального людського 
розвитку конкретних адміністративних областей 
у процесі виконання Плану заходів на 2015 – 2017 
роки з реалізації Державної стратегії регіонально-
го розвитку на період до 2020 року.

Матрицю завдань та індикаторів досягнення 
Цілей Розвитку Тисячоліття в цілому Україною, 
Чернівецькою та Хмельницькою областями в 
2000-2015 роках представлено в табл. 4.

Оцінка стану досягнення цільових орієнтирів 
на 2015 рік в цілому по Україні та Чернівецькій 
області, яка займає в останні роки високі місця 
рейтингової оцінки за Індексом регіонального 
людського розвитку (IPЛP), а також по Хмель-
ницькій області засвідчує таке (див. табл. 4).
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2.4. Чистий показник охоплення вищою 
освітою осіб віком від 17 до 22 років, %

56,0 35,5 33,0

2.5. Сукупний валовий показник кількості 
працівників, які пройшли перепідготовку 
та підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

32,0 34,0 30,0

Завдання 2.В: Підвищити якість освіти
2.6. Кількість загальноосвітніх навчальних 
закладів, які мають підключення до Інтер-
нету, %

90,0 100,0 100,0

ЦІЛЬ 3: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Завдання 3.А:Забезпечити Тендерне спів-
відношення на рівні не менше 30 до 70% 
тієї чи іншої статі у представниць¬ких 
органах влади та на вищих щаблях вико-
навчої влади

3.1. Тендерне співвідношення серед депу-
татів обласної ради (Верховної Ради Укра-
їни*), чис. жін./чис. чол. 30/70 15/85 20/80

3.2. Тендерне співвідношення серед депу-
татів місцевих органів влади, чис. жін./чис. 
чол. (або навпаки)

50/50 15/85 20/70

3.3. Тендерне співвідношення серед ке-
рівників органів виконавчої влади (вищих 
державних службовців (І-ІІ посадових ка-
тегорій)*, чис. жін./чис. чол.

30/70 29/80 20/70

Завдання 3.В: Скоротити наполовину 
розрив у доходах жінок і чоловіків

3.4. Співвідношення середнього рівня за-
робітної плати жінок до середнього рівня 
заробітної плати чоловіків, %

86 86 78

ЦІЛЬ 4: ЗМЕНШЕННЯ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ

Завдання 4.А: Зменшити рівень смерт-
ності дітей віком до 5 років на чверть

4.1. Рівень смертності дітей віком до 5 ро-
ків, кількість померлих дітей відповідного 
віку на 1000 народжених живими

11,0 2,19 1,85

4.2. Рівень смертності немовлят, кількість 
померлих дітей віком до 1 року на 1000 на-
роджених живими

9,3 8,01 8,3

ЦІЛЬ 5: ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ

Завдання 5.А: Зменшити наполо-вину рі-
вень материнської смертності

5.1. Рівень материнської смертності, кіль-
кість материнських смертей на 100 тис. на-
роджених живими

13,0 8,0 - 7,6

5.2. Рівень абортів, кількість абортів на 
1000 жінок фертильного віку

15,1 12,0 9,9

ЦІЛЬ 6: ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІД ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Завдання 6.А: Зменшити на 13% темпи 
поширення ВІЛ-інфекції/СНІД

6.1. Кількість осіб з вперше встановленим 
діагнозом ВІЛ інфекції на 100 тис. населен-
ня

49,1 12,1 14,9*

6.2. Зменшити темпи поширення ВІЛ ін-
фекції/ СНІД, %*

+4,0 +10,0 +15,0

6.3. Кількість померлих від хвороби, зумов-
леної ВІЛ на 100 тис. населення

8,0 4,0 3,4
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Завдання Індикатор

Значення цільового орі-
єнтира на 2015 рік***

Україна

Область

Ч
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6.4. Рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері 
до дитини, %

2,0 4,5 2,0

Завдання 6.В: Зменшити на 20% рівень 
захворюваності на туберкульоз (порівня-
но з 2005 роком)

6,5. Кількість осіб з вперше встановленим 
діагнозом туберкульозу (у тому числі орга-
нів дихання) на 100 тис. населення 67,5 45,9

55,9 
в т.ч. 
орг. 
д. 

53,1

6.6. Кількість померлих від туберкульозу на 
100 тис. населення

15,0 10,2 7,7

ЦІЛЬ 7: СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДОВКІЛЛЯ

Завдання 7.А: Збільшити до 2015 року 
частку населення, що має доступ до цен-
тралізованого водопостачання, зокрема 
до 90% міського населення та до 30% сіль-
ського населення

7.1. Частка населення міських поселень, 
що має доступ до централізованого водо-
постачання, % від загальної кількості місь-
кого населення

90 90 72,4

7.2. Частка сільського населення, що має 
доступ до централізованого водопостачан-
ня, % від загальної кількості сільського на-
селення

30 30 15,2

Завдання 7.В: Стабілізувати до 2020 року 
викиди парникових газів на рівні нижчо-
му на 20% за рівень 1990 року

7.3. Обсяг шкідливих викидів в атмосферу 
від стаціонарних джерел забруднення, млн. 
т. на рік

4,7 3,8 18,3

7.4. Обсяг шкідливих викидів в атмосферу 
від пересувних джерел забруднення, тис. т. 
на рік (млн. т. на рік*)

3,2 41,6 57,2

Завдання 7.С: Стабілізувати до 2015 року 
забруднення водних об'єктів. Стабілізу-
вати на рівні 8500 млн. куб. м./ рік об-
сяг скидів стічних воду поверхневі водні 
об'єкти

7.5. Обсяг скидів зворотних вод, млн. куб. 
м. на рік (2014р.)

6584 42,16 43,0

Завдання 7.D: Збільшити до 2015 року 
лісистість території України до 16,1% та 
площу природоохоронних територій. Роз-
ширити мережу заповідників, біосферних 
заповідників та національних природних 
парків до 3,5% від загальної площі тери-
торії України і до 9,0% - загальну площу 
територій та об'єктів природно-заповід-
ного фонду

7.6. Лісистість територій, відношення зе-
мель вкритих лісовою рослинністю, % до 
загальної площі території області (Украї-
ни*)

16,1 29,1 13,7

7.7. Частка площі заповідників, біосфер-
них заповідників, національних природних 
парків, % до загальної площі території об-
ласті (України*)

3,5 2,3 13,1

7.8. Частка площі територій та об'єктів при-
родно-заповідного фонду області (Украї-
ни*), % до загальної площі території облас-
ті (України*)

9,0 10,0 15,2



Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

71

Стан досягнення Цілі 1 «Подолання біднос-
ті» засвідчує краще значення цільових орієнтирів 
по вказаних областях у порівнянні із Україною в 
цілому.

Стан досягнення Цілі 2 «Забезпечення якіс-
ної освіти впродовж життя» у Чернівецькій та 
Хмельницькій областях серед 6-ти індикаторів по 
4-х перевищує цільові орієнтири на 2015 рік в ці-
лому по Україні.

Додаткові заходи необхідні за «Чистим по-
казником охоплення вищою освітою осіб віком 
від 17 до 22 років»: при значенні цільового орієн-
тира на 2015 рік в цілому по Україні на рівні 56,0 % 
в Чернівецькій області він досяг 35,5%, а в Хмель-
ницькій області - 33%.

Уваги заслуговує необхідність збільшення 
«Сукупного валового показника кількості праців-
ників, які пройшли перепідготовку та підвищили 
свою кваліфікацію» у Хмельницькій області з 30,0 
тис. осіб на рік до 32,0 тис. осіб. У Чернівецькій 
області цей показник складав в 2015 році 34,0 тис. 
осіб, що є одним із факторів займання областю 
високих рейтингових місць за ІРЛР серед решти 
областей України.

Стан досягнення Цілі 3 «Забезпечення тен-
дерної рівності», навпаки, в Хмельницькій облас-
ті виглядає краще, ніж у Чернівецькій, порівнян-
но з цільовими орієнтирами в цілому по Україні, 
хоча вони ще не досягнуті.

Особливу увагу при обґрунтуванні завдань по 
обох областях на період до 2020 року слід приді-
лити досягненню 50/50 «Гендерного співвідно-
шення серед депутатів місцевих органів влади» 
по відношенню чисельності жінок до чисельності 
чоловіків (або навпаки) та впровадженню «Спів-
відношення середнього рівня заробітної плати жі-
нок до середнього рівня заробітної плати чолові-
ків» на рівні 86 % для Хмельницької області, який 
був досягнутий у Чернівецькій області та в цілому 
по Україні у 2015 році.

Аналіз стану досягнення Цілі 4 «Зменшення 
дитячої смертності», Цілі 5 «Поліпшення здоров’я 
матерів» та Цілі 6 «Обмеження поширення ВІЛ-
інфекції/СНІД та туберкульозу і започаткування 
тенденцій до скорочення їх масштабів» засвідчує 
відповідність у Чернівецькій та Хмельницькій об-
ластях фактичних значень показників, що харак-
теризуються кількісним значенням цільових орі-
єнтирів в цілому по Україні на 2015 рік.

З 10-ти цільових орієнтирів тільки один по-
требує покращення - «Кількість осіб з уперше 
встановленим діагнозом туберкульозу», у тому 
числі органів дихання на 100 тис. населення: 45,9 
осіб по Чернівецький області та 55,9 осіб (т.ч. 53,1 
осіб по органах дихання) у Хмельницькій області 
проти 67,5 осіб в цілому по Україні.

Стан досягнення Цілі 7 «Сталий розвиток до-
вкілля» оцінено по виконанню 4-х завдань з ви-
користанням 8-ми показників-індикаторів (див. 
табл. 4). Виконання завдання 7А «Збільшити до 
2015року частку населення, що має доступ до цен-

тралізованого водопостачання, зокрема, до 90% 
міського населення та до 30% сільського населен-
ня» в Хмельницькій області потребує збільшення 
частки поселень, що мають доступ до централізо-
ваного водопостачання на 17,6% для міського на-
селення і на 14,8% - для сільського населення.

Виконання завдання 7В «Стабілізувати до 
2020 року викиди парникових газів на рівні, ниж-
чому на 20% проти рівня 1990 року» потребує в 
Хмельницькій області зменшення у 4 рази обсягів 
шкідливих викидів в атмосферу від стаціонарних 
джерел забруднення та у 17 разів обсягів шкідли-
вих викидів в атмосферу від пересувних джерел 
забруднень.

Завдання 7D «Сталого розвитку довкілля», 
яке полягало у збільшенні до 2015 року лісистос-
ті території України до 16,1%, перевиконано в 
Чернівецькій області на 13 % та недовиконано в 
Хмельницькій області на 2,2%.

Навпаки, завдання щодо розширення мережі 
заповідників, біосферних заповідників та націо-
нальних природних парків до 3,5% в Хмельниць-
кій області перевиконано на 9,6 %, та недовико-
нано в Чернівецькій області на 1,2 %.

Натомість, в обох областях виконано завдан-
ня щодо збільшення до 9% загальної площі тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду: у 
Чернівецькій області воно перевиконано на 1 %, а 
у Хмельницькій області - на 6,2 %.

Таким чином, у процесі моніторингу регіо-
нального людського розвитку контроль ступеня 
досягнення ЦРТ здійснюється з метою уточнення 
та коригування відповідних заходів [10].

Висновки. На підставі вищевикладеного до-
слідження стає можливим констатувати таке.

Локалізацію глобальних та національних 
стратегічних пріоритетів у механізмі державного 
регулювання регіонального людського розвитку 
необхідно здійснювати відповідно до адекватнос-
ті змісту та термінів виконання заходів  із реалі-
зації Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року, а також приведених у від-
повідність із нею Регіональних стратегій розвитку 
адміністративних областей (на виконання Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 
року № 385).

У свою чергу ці заходи необхідно обґрунто-
вувати за структурою та змістом Цілей Розвитку 
Тисячоліття на період до 2015 року (а за умови їх 
недосягнення, то і на період до 2020 року) та Ці-
лей Сталого Розвитку на періоди до 2020 та 2030 
років  за їх стратегічними індикаторами.

Виконання таких рекомендацій забезпечить 
в новому обсязі здійснення контролю й аналізу 
виконання завдань і заходів Національної і Ре-
гіональних програм людського розвитку в Про-
грамах сталого розвитку на загальнодержавному 
та регіональних (субнаціональних) рівнях, що 
доцільно здійснювати щорічно за оцінками вико-
нання завдань ЦРТ та ЦСР 
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Логічна схема контролю й аналізу виконання 
завдань аналогічна розглянутому вище виконан-
ню матриці завдань та індикаторів досягнення 
ЦРТ для України, Чернівецької і Хмельницької 
областей.

У процесі моніторингу регіонального люд-
ського розвитку здійснюється контроль ступеня 
досягнення ЦРТ та аналіз виконання завдань їх 
супроводу з метою уточнення та коригування від-
повідних заходів. Результати контролю й аналізу 
виконання завдань заходів як Національної і Регі-
ональної програм людського розвитку, так і Про-
грам сталого розвитку адміністративних областей 
на період до 2020 та 2030 років мають ураховува-
тись при підготовці проектів щорічних програм 
сталого соціально-економічного розвитку та про-
ектів місцевих бюджетів: обласного, районного та 
об’єднаних територіальних громад.

Особлива увага має приділятись індикаторам 
досягнення цілей і завдань завдяки виконанню 
Національних і Регіональних проектів у процесі 
реалізації державних цільових, галузевих та бю-
джетних програм з оцінкою можливостей їх до-
сягнення в наступному плановому періоді або за-
вдяки замінам завершених проектів новими.
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УДК 336.15:353 І.В. Комарова

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ТЕНДЕНЦІЙ

Анотація. Проведено порівняльний аналіз ставок акцизного податку в Україні та ЄС. Виявлено фіс-
кальне значення акцизного податку в Україні та європейських країнах. 

Ключові слова: акцизний податок, алкогольна продукція, тютюнова продукція, енергоносії, фіскальне 
значення, доходи бюджету.

Summary. An author carried out comparison study of rates of the excise duties in Ukraine and the EU. An author 
revealed fiscal value of the excise tax in Ukraine and European countries.

Key words: the excise duties, the alcoholic beverages, the local budgets, the tobacco legislation, the energy, the 
fiscal value, the fiscal revenue.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблеми. В умовах обмеженості 
бюджетних коштів важливого значення набуває 
оптимізація фіскальної та регулюючої функцій 
податків. Одним з податків, що має значний фіс-
кальний потенціал та є важливим регулятором 
обсягу споживання шкідливої продукції, є акциз-
ний податок. Він є одним з бюджетоформуючих 
податків, крім того, є достатньо прогнозованим 
і стабільним. Податкова політика України щодо 
акцизного оподаткування останнім часом харак-
теризується гармонізацією із європейським зако-
нодавством. Тож порівняння об’єктів оподатку-
вання акцизним податком, ставок та фіскального 
значення акцизів в Україні та Європі є актуаль-
ним у контексті європейської інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам оптимізації акцизного оподаткування 
з позицій достатності та економічної ефективнос-
ті присвячено праці С. Брю, А. Вагнера, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, К. Макконела, Ф. Нітті, П. Кадоч-
нікова, М. Казакової, І. Соколова, П. Труніна, 
В. Вишневського, В. Геєць, Т. Єфименко, Ю. Іва-
нова, І. Луніної, П. Мельника, А. Соколовської 
та інших. Дослідники обґрунтовують необхідність 
постійного реформування акцизного оподатку-
вання з урахуванням реалій розвитку економіки 
країни та використання регулюючої функції ак-
цизів з метою споживання алкогольної, тютюно-
вої та іншої шкідливої продукції. Постійні зміни 
податкового законодавства щодо акцизного опо-
даткування, а також різноманіття підакцизних 
товарів у світовій та європейській практиці опо-
даткування спричиняють необхідність проведен-
ня досліджень стосовно виявлення можливостей 
урахування зарубіжного досвіду з метою оптимі-
зації акцизного податку в Україні. 

Метою дослідження є порівняння європей-
ського досвіду акцизного оподаткування з по-
датковою політикою щодо акцизів, які застосову-
ються в Україні.

Виклад основного матеріалу. У більшості 
податкових систем сучасних країн акцизи мають 
значний фіскальний потенціал. За умови впрова-
дження економічно обґрунтованого підходу ак-
цизи є значним джерелом наповнення бюджетів. 
Крім того, акцизи характеризує висока швидкість 
надходження до бюджету, рівномірність надхо-
джень у регіональному розрізі, можливість ре-
гулювання споживання громадянами шкідливої 
продукції.

Акцизний податок є одним із найбільш фіс-
кально важливих податків як в Україні, так і у 
більшості країн світу. Питома вага акцизів у ВВП 
країн-членів ОЕСР за період 2011-2015 років ста-
новила у середньому 2,6% [1]. Проте за останні 50 
років їх відсоток у податкових надходженнях ба-
гатьох країн світу зменшується: у Канаді з 9,8 до 
4,1%, Великобританії – з 21,8 до 7,8%, Італії – з 
14,8 до 6,5%, Ірландії – з 39,2 до 9,1%, США – з 
12,7 до 3,2%, Японії – з 17,2 до 5,3%, Новій Зелан-
дії – з 12,4 до 2,8%, по країнах ОЕСР – з 14,2 до 
7,6%. Це пов’язано не із зменшенням абсолютних 
надходжень від акцизів, а із зростанням фіскаль-
ного значення платежів на соціальне страхування. 
Водночас у деяких країнах фіскальне значення 
акцизів збільшилося: в Ісландії – з 1,1 до 7,1%, 
Іспанії – з 5,6 до 6,9% загальних податкових над-
ходжень. 

Найбільш низькою є питома вага акцизів у 
податкових надходженнях Нової Зеландії (2,8%), 
США (3,2%), Канади (4,1%), оскільки у цих кра-
їнах переважає пряме оподаткування; найбільш 
високою – в Естонії (12,6%), Польщі (12%), Укра-
їні (13,95%), Туреччині (18%).

В усіх країнах Європейського союзу 
обов’язково підакцизними є три групи товарів [2]: 
алкоголь, тютюн та енергоносії. Проте у різних 
країнах до підакцизних належать також багато ін-
ших товарів (табл. 1): автомобілі, ліки, деякі про-
дукти харчування, тощо.
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Таблиця 1.
Специфічні підакцизні товари у деяких країнах Європи
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Аудіо- та відеопрогравачі, 
гральні консолі

x x

Автомобілі x x x x x

Ліки x x

Товари розкоші x x

Кава x x x x x

Молоко високої якості x

Цукор  x x x

Солодощі x x

Морозиво x x

Солодкі газовані напої x x x x x x x x

Шоколад x x

Джерело: побудовано автором за [3]
В Україні акцизне оподаткування запрова-

джено з грудня 1991 року, коли було прийнято За-
кон України «Про акцизний збір». Разом з подат-
ком на додану вартість акцизи замінили податок 
з обороту на окремі види товарів. У 1992 році до 
переліку традиційних підакцизних товарів було 
додано «предмети розкоші» [4, С. 116]: ікра, рибні 
делікатеси, шоколад, килими, кришталь, автомо-
більні шини, хутряні та шкіряні вироби.

Еволюція акцизного оподаткування в Україні 
може бути представлена чотирма етапами:

І етап: (до 1999 року): акцизним збором опо-
датковується значний перелік високорентабель-
них та монопольних товарів, що раніше оподат-
ковувалися податком з обороту.

ІІ етап: (2000-2002 роки): з переліку підакциз-
них товарів виключено 14 умовних товарних груп. 
Система акцизів набула рис, характерних для 
оптимального акцизного оподаткування – підак-
цизними залишились алкогольні напої, тютюнові 
вироби, нафтопродукти, автомобілі та ювелірні 
вироби.

ІІІ етап: (2003-2010 роки): зі складу підакциз-
них товарів виключено ювелірні вироби. Вперше 
у практиці акцизного оподаткування запровадже-
но змішані ставки акцизного збору (об’єднують 
специфічну та адвалорну складові) [4, С. 116].

ІV етап: (з 2011 року): Податковим кодексом 
України (ПКУ) замість акцизного збору запрова-
джено акцизний податок, закріплено діючі групи 
підакцизних товарів та відповідні ставки.

На сьогодні відповідно до норм Податкового 
кодексу [5] в Україні до підакцизних товарів на-
лежать: 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, 
алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові за-
мінники тютюну;

- пальне;
- автомобілі легкові, кузови до них, причепи 

та напівпричепи, мотоцикли;
- електрична енергія.
До цих п’яти груп товарів встановлено різні 

ставки акцизного податку.
Ставки акцизного податку на алкогольну 

продукцію та спирт встановлено у гривнях. Що-
річно ставки переглядаються шляхом внесення 
змін до ПКУ. З 1 січня (та з 1 березня) 2017 року 
встановлено такі ставки: 

- пиво солодове – 2,48 (2,78) грн за 1 літр (для 
порівняння у 2013 році – 0,87 грн);

- вина виноградні натуральні – 0,01 (0,01) грн 
за 1 літр (0,01 грн);

- вина натуральні з доданням спирту та міцні 
(кріплені) – 7,16 (8,02) грн за 1 літр (2,51 грн);

- вина ігристі та вина газовані – 10,40 грн 
(11,65) за 1 літр (3,65 грн);

- вермути та інші вина виноградні натуральні 
з доданням рослинних або ароматизувальних екс-
трактів – 7,16 (8,02) грн за літр (2,51 грн);

- сидр і перрі (без додання спирту) – 0,95 
(1,06) грн за літр (0,50 грн);

- спирт етиловий; інші зброджені напої (на-
приклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій 
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медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші 
зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в 
іншому місці не зазначені (з доданням спирту) – 
105,80 грн (126,96) за 1 літр 100% спирту (в 2013 
році – 49,49 грн за 1 літр 100% спирту). 

Таким чином, акцизний податок у 1 пляшці 
горілки (0,5 л) станом на 1 січня 2013 року ста-
новив 9,90 грн (0,94 євро), на 1 січня 2017 року – 
21,16 грн (0,74 євро), на 1 березня – 25,39 грн (0,88 
євро).

На рис. 1 представлено темпи росту ставок 
акцизного податку на алкогольну продукцію.

Рис. 1. Темпи росту ставок акцизного податку на алкогольну продукцію в Україні за 2013-2017 роки, разів
Джерело: побудовано автором за [5]

Найбільшими темпами зросли ставки на про-
дукцію з невисоким вмістом алкоголю – пиво, 
вина з додаванням спирту та вермути, вина ігрис-
ті та вина газовані – у 3,2 рази. Ставки акцизного 
податку на лікеро-горілчану продукцію, коньяк, 
бренді, лікери зросли у 2,6 рази, сидр і перрі – у 

2,1 рази. При цьому, якщо порівняти ставки у пе-
рерахунку на євро, то, наприклад, на горілку та 
коньяк ставки зменшились на 6%. 

Порівняння ставок акцизів на алкогольну 
продукцію у країнах ЄС та в Україні представлено 
у таблиці 2.

Таблиця 2.
Ставки акцизного податку на алкогольну продукцію  у ЄС (мінімальні) та в Україні

Алкогольна про-
дукція

ЄС Україна

Одиниця оподатку-
вання

Мінімальна ставка, 
євро

Одиниця оподатку-
вання 

Ставка, грн 
01.01.2017 

(01.03.2017)

Пиво Гектолітр / градус 
Плато

0,748

Літр 2,48 (2,78)Гектолітр / об’ємна 
частка спирту гото-

вого продукту
1,87

Вино (неігристе та 
ігристе)

Гектолітрів продукту 0 Літр
0,01-10,40 (0,01-

10,65)

Інша алкогольна 
продукція (проміжні 
продукти)

Гектолітрів продукту 45
Літр 0,95 (1,06)

Літр 100%-го спирту 105,80 (126,96)

Спирт Гектолітрів чистого 
алкоголю

550 Літр 100%-го спирту 105,80 (126,96)

Джерело: побудовано автором за [5, 6].

З урахуванням курсу євро на 1 березня 2017 
року [7] ставка акцизного податку на пиво в Укра-
їні становить 9,66 євро за гектолітр. Порівняння 
ставок акцизного податку на пиво у європейських 

країнах, де ставки встановлено у розрахунку на 
гектолітр чистого алкоголю готової продукції, 
представлено на рисунку 24
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У Швеції ставка акцизу на етиловий спирт є 
вищою від мінімальної майже у 10 разів, у Фін-
ляндії та Ірландії – у 8, Сполученому Королівстві 
– у 7, Бельгії – у 5. Найнижчі ставки запровадже-
но у Болгарії, Хорватії та Румунії. В Україні ставка 
на етиловий спирт у березні 2017 року становить 
80,2% від мінімальної європейської ставки (у 2013 
році – 85%).

Одиниці виміру та ставки акцизу на алко-
гольну продукцію в Україні не повністю гармоні-
зовано із європейським законодавством, як це пе-
редбачалося додатком 28 до Угоди про асоціацію 
України з ЄС [8, С. 7] та положеннями Директиви 
Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року про за-
гальний режим акцизних зборів [9]. 

Тютюнові вироби в Україні оподатковуються 
акцизним податком за двома ставками: специфіч-
ною (встановлена у гривнях за 1 кг тютюну або за 
1 тис. штук сигарет) і адвалорною (встановлена у 
% до вартості тютюнових виробів).

Акцизний податок за сигарети розраховуєть-
ся за формулою:

АП
ТВ 

= АП
СС

 + АП
АС

, де
- АП

ТВ
 – акцизний податок з тютюнових ви-

робів;

- АП
СС

 – специфічна складова акцизного по-
датку з тютюнових виробів;

- АП
АС

 – адвалорна складова акцизного по-
датку з тютюнових виробів.

При цьому
АП

СС
 = К x СС

АП
, де

- К – кількість реалізованих тютюнових ви-
робів (у тис. штук сигарет);

- СС
АП

 – специфічна ставка акцизного по-
датку.

АП
АС

 = МРЦ з
 ПДВ та АП

 x КРТ x АС
АП

, де
- МРЦ з ПДВ та АП – максимальна роздрібна 

ціна товару з ПДВ та акцизним податком;
- АСАП – адвалорна ставка акцизного подат-

ку.
До тютюну та сигарет застосовуються ви-

ключно специфічні ставки (559,78 грн за 1 кг), до 
сигарет – і адвалорні (12%) і специфічні (445,56 
грн за 1 тис. штук сигарет). Під час розрахунку ак-
цизного податку за адвалорними ставками базою 
оподаткування є вартість вітчизняної продукції 
за встановленими виробником максимальними 
роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням 
акцизного податку. Законодавчо закріплено мі-
німальне податкове зобов’язання на сигарети з 
фільтром – 596,05 грн за 1 тис. штук сигарет (11,92 
грн. за пачку)

Таблиця 3.
Ставки акцизного податку на сигарети у ЄС (мінімальні) та в Україні

Складові ЄС Україна

Специфічна скла-
дова

В діапазоні від 7,5% до 76,5% від загального податкового навантажен-
ня (the total tax burden (TTB)) – виражена у вигляді фіксованої суми на 
1000 сигарет

445,56 грн за 1 тис. 
штук сигарет

Адвалорна скла-
дова

Виражена у % від максимальної роздрібної ціни 12%

Загальна ставка 
акцизу

- не менше 90 євро за 1000 сигарет
- не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни5

596,05 грн за 1 тис. 
штук сигарет

Джерело: побудовано автором за [5, 10].

4 У розрахунках для України прийнято середній вміст спирту у пиві 4,5%, ставку акцизного податку та курс євро – за 
станом на 1 березня 2017 року: 2878,5388 грн за 100 євро [7]

5 Держави-члени, що застосовують акцизні ставки не менше 115 € за 1000 сигарет можуть не дотримуватись критерію 
60%.

Рис. 3. Ставки акцизного податку на спирт етиловий у перерахунку на 1 літр чистого алкоголю
Джерело: побудовано автором за [6].
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З 1 січня 2017 року в Україні скасовано акциз-
ний податок з роздрібного продажу пального – не 
оподатковується акцизним податком пальне, від-
пущене через АЗС/АГЗС (фізичний відпуск). При 
цьому збільшено ставки акцизного податку на 
пальне для виробників, імпортерів та осіб, що ре-
алізують пальне (для останніх – при перевищенні 
обсягів реалізації над обсягами придбання):

- для бензинів – на 25%, ставка акцизного по-
датку складає 213,5 євро за 1000 літрів;

- для дизельного пального встановлюється 
єдина ставка акцизу – 139,5 євро за 1000 літрів (до 
1 січня 2017 р. – 95 євро або 125,5 євро за 1000 лі-
трів в залежності від виду пального);

- для скрапленого газу (пропан, бутан та інші 
гази – 52 євро за 1000 літрів).

В Україні, як і в окремих європейських краї-
нах, до підакцизних товарів належать транспорті 
засоби. Акцизний податок з транспортних засобів 
сплачується за ставками, встановленими у євро за 
1 см3 об’єму циліндрів двигуна, в залежності від 
терміну використання транспортного засобу. На-
приклад, для легкових автомобілів з об’ємом ци-
ліндрів двигуна від 1000 см3 до 1500 см3 включно 
ставки становлять: 

- нові – 0,063 євро;
- що використовувалися не більше 5 років – 

1,367 євро;
- що використовувалися більше 5 років – 

1,761 євро.
З метою здешевлення вартості автомобілів, 

що імпортуються з інших країн, тимчасово, з 1 
серпня 2016 року до 31 грудня 2018 року, ставки 
акцизного податку на вживані автомобілі вста-
новлено на рівні ставок для нових авто, а саме 
[13]:

- з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 
1000 см3, але не більш як 1500 см3: 0,063 євро за 1 
см3 об’єму циліндрів двигуна;

- з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 
см3, але не більш як 3000 см3: 0,267 євро за 1 см3 
об’єму циліндрів двигуна;

- з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 
3000 см3: 2,209 євро за 1 см3 об’єму циліндрів дви-
гуна.

Знижені ставки акцизного податку не поши-
рюються на:

- автомобілі, вироблені до 1 січня 2010 року;
- автомобілі, що ввозяться у кількості понад 

один легковий автомобіль протягом календарно-
го року в Україну для власного використання або 
на користь інших осіб за договорами купівлі-про-
дажу, поставки, дарування, комісії, доручення, 
поруки, інших господарських та цивільно-право-
вих договорів або за рішенням суду;

- вживані автомобілі, які мають походження 
з країни, визнаної державою-окупантом згідно 
із законом України та/або визнаної державою-
агресором по відношенню до України згідно із 
законодавством, або ввозяться з території такої 
держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої 

території України, визначеної такою згідно із за-
коном України.

У разі відчуження протягом 365 днів із дня 
реєстрації транспортних засобів, при ввезенні 
яких були застосовані знижені ставки акцизного 
податку, платник зобов’язаний сплатити акциз за 
такі транспортні засоби за ставками, встановле-
ними у ПКУ.

З 2015 року в Україні запроваджено акциз-
ний податок на електроенергію. Ставка становить 
3,2%  вартості реалізованої електричної енергії без 
ПДВ. У ЄС ставка акцизного податку за електрое-
нергію – 1,0 євро за МВт/год, а за електроенергію, 
що використовується для бізнесу та промисловос-
ті – 0,5 євро за МВт/год.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. В Україні акцизне оподаткування за гру-
пами підакцизних товарів відповідає тенденціям 
європейського законодавства. Підакцизними є 
традиційні для Європи алкоголь та алкогольні 
напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та енер-
гоносії. Оподаткування акцизним податком ав-
томобілів не відповідає усталеній практиці євро-
пейського акцизного оподаткування, проте й не є 
винятковим, оскільки запроваджене також у Гре-
ції, Нідерландах, Польщі, Фінляндії. Вважаємо за 
доцільне запровадження в Україні за прикладом 
Австрії, Бельгії, Данії, Латвії, Норвегії, Фінляндії, 
Франції, Хорватії акцизного податку на продук-
цію, що містить цукор, зокрема на солодкі газова-
ні напої. Ця продукція не вважається продукцією 
щоденного попиту, до того ж визнана дієтологами 
шкідливою у разі споживання у значній кількос-
ті. Запровадження акцизного податку на солодкі 
газовані напої дозволить підвищити як фіскальну, 
так і регулюючу роль акцизного оподаткування, 
оскільки сприятиме зменшенню споживання цієї 
продукції українцями. 
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УДК 336.71:338.124.4 Д. М. Артеменко

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРАВ ВИМОГИ ЗА 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАНКОМ 

КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ РОЗМІРУ ЇХ КРЕДИТНОГО 
РИЗИКУ

Анотація. У статті запропоновані уніфіковані механізми оцінки прав  вимоги за зобов’язаннями, що 
виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій з урахуванням розміру їх кредитного ризику 
та забезпечення заставою. Розглянуто конкретні підходи та методи оцінки, що відповідають чинному за-
конодавству щодо здійснення професійної оціночної діяльності в Україні, а також національним і міжнарод-
ним стандартам оцінки  та задовольняють вимоги положень Національного банку України про визначення 
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Запропонована модель 
оцінки дозволяє визначити вартість прав вимоги зобов’язань за сформованим кредитним портфелем банку, 
за мінімальних витрат та браком достатньої інформації відносно об’єкта оцінки.

Ключові слова: ринкова вартість, кредитна операція, оціночні процедури, підхід до оцінки, кредитний 
портфель, ризик кредиту, забезпечення, принципи оцінки, імовірність дефолту, експозиція під ризиком, се-
редньо очікувана частка втрат коштів у випадку дефолту.

Summary. The article proposed unified mechanism to evaluate claims for liabilities arising as a result of bank 
lending operations given the size of their credit risk and providing collateral. Specific approaches and valuation meth-
ods correspond to the current legislation to implement professional appraisal activity in Ukraine as well as national and 
international standards and meet the evaluation criteria of the National Bank of Ukraine on the definition of banks in 
Ukraine credit risk from active banking operations. The proposed evaluation model to determine the value of claims 
liabilities formed credit portfolio of the bank, at minimal cost and lack of adequate information on the object of 
evaluation.

Key words: market value, credit transactions, valuation procedures, approach to assessing the credit portfolio, 
credit risk, providing, valuation principles, the probability of default, exposure at risk, loss given default.

Постановка проблеми та стан її розв’язання. 
Боргові зобов’язання боржника перед кредито-
ром є особливим видом активів, основою яких є 
права на здобуття певних економічних благ. Осо-
бливу актуальність проблема оцінки права вимоги 
зобов’язання за кредитним договором набула піс-
ля кризи 2008 року, коли у комерційних банків ви-
никли портфелі прострочених кредитів (так звана 
“проблемна” заборгованість позичальників). 

Вартість права вимоги є результатом аналі-
зу безлічі чинників, при цьому кредитний ризик 
стає одним з основних, але не єдиним чинником 
вартості права вимоги заборгованості. Незважаю-
чи на наявність публікацій з цієї проблематики, 
що висвітлюють загальні методологічні основи 
оцінки даного об’єкта банківської сфери, у сучас-
ній оцінній практиці залишається значна кіль-
кість невирішених питань. 

Фінансовій оцінці боргових зобов’язань 
присвятили свої наукові праці  такі вітчизняні 
вче¬ні та практики: І. Галкін, 0. Драпіковський, 
Ю. Дехтяренко, Н. Жиленко, І. Іванова, В. Лар-
цев, Н. Лебідь, Я. Маркус, 0. Мендрул, С. Сівець, 
С. Скринько, 0. Пузенко, Ф. Пузій, А. Чіркін, а 
також зарубіжні – А. Дамодаран, В. Грибовський, 
А. Грязнова, А. Грегорі, Ф. Еванс, Ю. Козир, 
В. Михайлець, 0. Стоянова, Т. Харрісон та ін.

Враховуючи значний їх внесок у формуван-
ня методичного забезпечення фінансової оцінки 
майнових прав, варто зауважити про недостат-
ність розкриття питання оцінки права вимоги 

зобов’язання, що виникає внаслідок здійснення 
банком кредитних операцій.

Насамперед, необхідно розробити модель ви-
значення вартості права вимоги зобов’язання, що 
виникає внаслідок здійснення банком кредитних 
операцій з урахуванням розміру їх кредитного ри-
зику. Кредитний ризик є одним з найбільш ваго-
мих банківських ризиків, тому, саме він стає при-
чиною виникнення проблемної заборгованості й 
втрат, пов’язаних з дефолтом позичальника.

Метою статті є обґрунтування та апробація 
уніфікованих механізмів оцінки вартості права 
вимоги зобов’язання, що виникає внаслідок здій-
снення банком кредитних операцій з урахуван-
ням розміру їх кредитного ризику.

Виклад основного матеріалу. З розвитком 
ринкових відносин в Україні підвищуються ви-
моги до надійності банківської системи, яка зна-
чною мірою визначається розміром і станом акти-
вів кредитних установ. У цих умовах посилюється 
потреба в їх достовірній вартісній оцінці, що най-
більш адекватно характеризується ринковою вар-
тістю. 

Загалом, інформація про ринкову вартість ак-
тивів кредитних установ може служити базою для 
вирішення багатьох завдань як загальноеконо-
мічного значення, так і функціонування банків-
ського сектора та окремих його одиниць. Відпо-
відний аналіз такої інформації дозволяє приймати 
більш обґрунтовані рішення щодо забезпечення 
ефективності функціонування кредитних уста-
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нов з боку власників, менеджерів та інвесторів 
при вирішенні питань про злиття і поглинання, 
ліквідацію та проведення оздоровчих процедур; 
підтримку адекватного ринковим умовам фінан-
сового становища; прогнозування їх подальшо-
го розвитку та поведінки на ринку; більш точну 
оцінку ризиків взаємодії контрагентів із кредит-
ною установою.

На загальнодержавному рівні статистичні та 
вибіркові дані такого роду допомагають здійсню-
вати ефективне регулювання та контроль бан-
ківської системи, що є вкрай важливим при ви-
рішенні завдань її реструктуризації, оздоровлення 
і зміцнення всієї фінансової системи держави. 
Крім того, така інформація вкрай необхідна і для 
визначення реальної бази оподаткування, страху-
вання майна кредитної установи.

Для комерційного банку як найважливішого 
фінансово-економічного інституту банківської 
системи, безумовно, існують свої особливості 
оцінки та детермінування його вартості. При роз-
гляді цього питання один з відомих представни-
ків зарубіжної школи американський економіст 
П. Роуз виходить з передумови, що показники 
діяльності банку в кінцевому рахунку орієнту-
ються на дві взаємопов’язані його характеристи-
ки: прибутковість і ризик, які матеріалізуються в 
індикаторі вартості банку. Це пояснюється тим, 
що комерційний банк є підприємницькою кор-
порацією, завданням якої є максимізація вартості 
коштів, внесених акціонерами, при збереженні 
допустимого рівня ризику

Природньо, що основним банківським ак-
тивом, який визначає його розмір і фінансовий 
стан, є портфель кредитів фізичних та юридичних 
осіб. Тому дуже важливою стає розробка уніфіко-
ваної методики оцінки ринкової вартості прав ви-
моги за цими портфелями кредитів.

У липні 2004 року Базельським комітетом 
було прийнято документ Revised Framework on 
International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards («Переглянута схема міжнарод-
ного об’єднання підходів і стандартів розрахунку 
капіталу», далі – Базель II). Пропонована схема 
є базовим елементом для національних регуля-
торних процесів у європейських країнах. Доку-
мент враховує нові досягнення в галузі виміру й 
управління кредитними ризиками для тих банків, 
які рухаються в напрямку побудови системи вну-
трішніх рейтингів (Internal Rating Based Approach, 
IRB).

Рекомендації Базельського комітету не міс-
тять закінченої універсальної моделі, яку потріб-
но використовувати в системі кредитного ризик-
менеджменту. Такої моделі просто не існує. Базель 
II – це методологія, що пропонує підхід, який га-
рантує побудову ефективної системи управління 
кредитними ризиками.

У рамках базового IRB-підходу (Foundation 
Approach) банкам надається можливість викорис-
тати власні моделі тільки для оцінки ймовірності 

дефолта (Probability of Default, PD) позичальників. 
Також передбачено подальший розвиток і перехід 
до IRB-підходу, відповідно до якого фінансовим 
організаціям (банкам) дозволено застосовувати 
власні моделі для оцінки основних ризикових па-
раметрів, необхідних для оцінки вимоги на еко-
номічний капітал. При цьому регулятору мають 
бути представлені результати верифікації моделі. 
Таким підходом стимулюється використання бан-
ками власних методик, їхній розвиток і постійне 
вдосконалення.

Серед базових ризикових параметрів, кожний 
з яких є випадковою величиною, Базельський ко-
мітет виділяє такі:

- середньорічна ймовірність дефолта 
(Probability of Default, PD) і рейтинг позичальни-
ка. PD є ймовірністю того, що кредит не буде ви-
плачений, тобто відбудеться дефолт. Імовірність 
дефолта розраховується для кожного позичаль-
ника окремо (корпоративні клієнти) або в цілому 
за портфелем однорідних позичок. Існує багато 
різних моделей, що дозволяють розрахувати PD, 
виходячи з наявної інформації. Можна виділити 
три основні класи: структурні моделі, моделі ско-
роченої форми і кредит-скорингові моделі. Перші 
дві моделі засновані на ринкових даних (вартість 
акцій, прибутковість облігацій), тому безпосе-
редньо не застосовуються до більшої частини 
стандартних позичальників вітчизняних банків. 
Тобто, найбільший практичний інтерес станов-
лять саме кредит-скорингові моделі, у результа-
ті використання яких кожному позичальникові 
встановлюється певний рейтинг, що характеризує 
його фінансовий стан і здатність погасити свої 
зобов’язання перед банком. Весь діапазон мож-
ливих значень рейтингового балу розбиваєть-
ся на інтервали, що називаються рейтинговими 
групами. Крім цього, за допомогою спеціального 
калібрування рейтинговому балу ставиться у від-
повідність імовірність дефолта. Стосовно певної 
рейтингової групи PD фактично є оцінкою від-
сотка компаній цієї групи, які зазнають дефолту 
протягом року;

- експозиція під ризиком (Exposure at Default, 
EAD). EAD являє собою оцінку грошової суми, яка 
підлягає ризику, тобто частини кредиту, що втра-
чається у випадку дефолта. При оцінюванні необ-
хідно враховувати такі фактори: по-перше, за-
боргованість за позичкою (особливо по складних 
продуктах із системою лімітів) може коливатися із 
часом, тому необхідно вміти оцінювати її значен-
ня в момент виникнення дефолта. По-друге, на-
явність високоліквідного забезпечення дозволяє 
знизити EAD, тому що його реалізація дає мож-
ливість швидко повернути частину втраченого 
кредиту. Однак частину позички, що залишилася, 
навряд чи вдасться повернути повністю;

- средньоочікувана частка втрат коштів у 
випадку дефолта (Loss Given Default, LGD) зви-
чайно розраховується у відсотках від EAD. Саме 
LGD і є оцінкою тієї частини EAD, що буде без-
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Таблиця 1
Поправки при визначенні класу боржника – юридичної особи

№ з/п Ознака Клас боржника

1. у разі наявності факту прострочення боргу від 31до 60 днів 5-10

2. у разі наявності факту прострочення боргу від 61 до 90 днів 8-10

3. у разі наявності факту прострочення боргу від 91 днів 10

4.
наявна в банку інформація щодо кредитної історії боржника в частині його класифі-
кації за класом 10 –клас такого боржника знижується на три класи.

4-10

5.
нерезидент, рейтинг якого не підтверджений жодним із провідних світових рейтин-
гових агентств

5-10

6.
функціонування боржника – юридичної особи менше одного року з дати державної 
реєстрації

5-10

7.
прострочення боргу від 31 календарного дня і більше  за:
- урахованим векселем;
- факторинговою операцією.

5-10

8.
спрямування кредиту, наданого боржнику А, на погашення кредиту боржника В, що 
був використаний боржником В для погашення кредиту боржника С

8-10

9.
прострочення боргу від 61 календарного дня і більше  за:
- урахованим векселем;
- факторинговою операцією.

8-10

10.
боржник  має від’ємне значення капіталу на кінець року протягом трьох останніх 
років поспіль

8-10

оплатно втрачена у випадку дефолта. Необхідно 
враховувати наявність додаткового забезпечення 
за позичкою, значущість застави для клієнта, а 
також поточний фінансовий стан позичальника, 
тобто його рейтинг. При розрахунку LGD й EAD 
дуже важливим є питання правильного визна-
чення вартості забезпечення, його ліквідності й 
імовірності повернення. Додатково до цієї групи 
параметрів можна включити такі важливі факто-
ри: - горизонт ризику (Maturity, M). Очевидно, що 
ризики зростають при збільшенні строку кредиту. 
Горизонт ризику загалом не збігається зі строком 
кредитного договору. Він може як перевищувати 
його (наприклад, у тому випадку, якщо перед-
бачається продовження дії продукту), так і бути 
меншим (наприклад, при реалізації інвестиційно-
го проекту, коли вже на операційній стадії значно 
зростає вартість забезпечення); 

- GRP (Group) – групова приналежність ком-
панії-позичальника. При аналізі необхідно врахо-
вувати не тільки такі однозначні критерії, як част-
кова участь або склад керівництва, але й фактори 
економічної та регіональної пов’язаності. Розгляд 
таких факторів дозволяє якісніше виявити реаль-
ну групову структуру позичальників. Низька ди-
версифікованість портфеля й наявність великих 
пов’язаних груп призводять до істотного збіль-
шення стресових втрат і можуть виявитися кри-
тичними для банку.

Базель II для оцінки кожного із цих випадко-
вих показників пропонує розробити спеціальну 
математичну модель.

Основною проблемою при створенні таких 
моделей у вітчизняних умовах є недостатність або 

навіть повна відсутність у банку історичних даних 
за багатьма характеристиками угод і клієнтів, які 
необхідні для верифікації й калібрування моде-
лей. Саме тому 30 червня 2016 року Національний 
банк України прийняв Постанову №351 «Про за-
твердження Положення про визначення банками 
України розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями».

У рамках цієї Постанови для визначення кла-
су боржника – юридичної особи виконуються на-
ступні дії:

1) виділяються основні цільові галузеві сек-
ції (сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство - секція A; добувна промис-
ловість і розроблення кар’єрів, переробна про-
мисловість, будівництво - секції B, C, F; оптова 
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів - секція G; інші: секції D, E, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U); 

2) для кожної цільової галузевої секції визна-
чений набір фінансових показників та їх діапазон, 
кожному діапазону відповідає певне значення по-
казника; 

3) відповідно до моделі розрахунку інтеграль-
ного показника  боржника (модель окремо розра-
хована для кожної галузевої секції) та певних по-
казників цієї моделі, визначається інтегральний 
показник;

4) визначається клас боржника-юридичної
особи - відповідно до діапазону значень інте-
грального показника з урахуванням поправок за-
значених у таблиці 1, а боржників-фізичних осіб 
– за ознаками, наведеними у таблиці 2.
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№ з/п Ознака Клас боржника

11.

боржник має одночасно співвідношення на кінець останнього звітного періоду:
короткострокових та довгострокових зобов’язань  до чистого доходу від реалізованої 
продукції – більше 2,5 та короткострокових та довгострокових зобов’язань  до опера-
ційного прибутку до відрахування амортизації – більше 5, або операційний прибуток   
має від’ємне/нульове значення.

8-10

12.

розміщення банком коштів на кореспондентському рахунку в банку-нерезиденті, 
рейтинг якого дорівнює “ВВ+” або є нижчим згідно з міжнародною рейтинговою 
шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard&Poor’s, або анало-
гічного рейтингу інших провідних світових рейтингових агентств

8-10

13.
за кредитом, наданим боржнику в іноземній валюті, обсяг документально підтвер-
джених очікуваних надходжень виручки в іноземній валюті є недостатнім для вико-
нання зобов’язань за договором про надання кредиту упродовж наступних 12 місяців

9-10

14.
за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, які є зне-
рухомленими/обтяженими

9-10

15.
боржник/контрагент (крім іншого банку) прострочив погашення боргу перед бан-
ком більш ніж на 90 календарних днів

10

16. боржник/контрагент заявив про банкрутство 10

17.

боржника/контрагента визнано банкрутом/розпочато процедуру ліквідації (припи-
нення) юридичної особи в установленому законодавством порядку/банк-боржник 
за рішенням Національного банку віднесено до категорії неплатоспроможних/від-
кликано банківську ліцензію

10

банк порушив проти боржника/контрагента справу про банкрутство у встановлено-
му законодавством України порядку

боржника, що є емітентом цінних паперів, згідно з порядком, передбаченим норма-
тивно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
уключено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

є затримка погашення номінальної вартості або процентів понад сім календарних 
днів за борговими цінними паперами

у банку немає фінансової звітності боржника за останній звітний період понад три 
місяці після подання боржником фінансової звітності відповідно до законодавства 
України

фінансова звітність боржника, підтверджена аудитором, має негативний висновок

якщо немає боржника за зазначеною ним адресою місцезнаходження

Джерело: розроблено автором з урахуванням рекомендацій Постанови Національного банку України 
№ 351 від 30 червня 2016 року «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями».

Таблиця 2
Визначення класу боржника – фізичної особи

№ з/п Ознака Клас боржника

1.

Фінансовий стан високий: сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу 
(включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 50 відсотків обсягу су-
купного чистого доходу боржника – фізичної особи за відповідний період; кількість 
календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує сім днів; наявні під-
стави вважати, що і надалі виконання зобов’язань боржником здійснюватиметься на 
високому рівні.

1

2.

Фінансовий стан добрий: сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу 
(включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 60 відсотків обсягу су-
купного чистого доходу боржника – фізичної особи за відповідний період; кількість 
календарних днів прострочення погашення боргу становить від 8 до 30 днів; наявні 
підстави вважати, що надалі стан виконання зобов’язань боржником не погіршиться.

2



Гроші, фінанси і кредит

83

№ з/п Ознака Клас боржника

3.

Фінансовий стан задовільний: сукупний розмір внесків боржника на погашення бор-
гу (включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 70 відсотків обсягу 
сукупного чистого доходу боржника – фізичної особи за відповідний період; просте-
жуються інші негативні тенденції (зміна місця роботи з погіршенням умов, зростання 
обсягу зобов’язань боржника – фізичної особи, що свідчить про підвищення ймовір-
ності несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу); кількість календарних 
днів прострочення погашення боргу становить від 31 до 60 днів; наявні підстави очі-
кувати надалі погіршення стану виконання боржником зобов’язань.

3

4.

Фінансовий стан незадовільний: сукупний розмір внесків боржника на погашення 
боргу (включаючи внески за кредитами інших банків) не перевищує 80 відсотків обся-
гу сукупного чистого доходу боржника – фізичної особи за відповідний період; наявні 
негативні зміни щодо загального матеріального стану клієнта та/або його соціальної 
стабільності; зростання обсягу зобов’язань боржника – фізичної особи свідчить про 
високу ймовірність несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу; кількість 
календарних днів прострочення погашення боргу становить від 61 до 90 днів.

4

5.

Фінансовий стан критичний: сукупний розмір внесків боржника на погашення боргу 
(включаючи внески за кредитами інших банків) перевищує 80 відсотків обсягу сукуп-
ного чистого доходу боржника – фізичної особи за відповідний період; кількість ка-
лендарних днів прострочення погашення боргу становить більше 90 днів.

5

6.
Наявна в банку інформація щодо кредитної історії боржника в частині його класифі-
кації за класом 5 – клас такого боржника знижується на два класи.

3-5

Джерело: розроблено  автором з урахуванням рекомендацій Постанови Національного банку України 
№ 351 від 30 червня 2016 року «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями».

Отже, як бачимо з таблиць 1 та 2, однією з 
основних ознак класу боржника є кількість ка-
лендарних днів прострочення погашення боргу. 
При простроченні погашення боргу понад 90 днів 
клас боржника автоматично визначається як най-
нижчий. 

Оцінка середньорічної ймовірності дефол-
ту (PD) за активними банківськими операціями 
боржника – юридичної та фізичної особи на під-
ставі класу боржника та забезпечення кредитної 
операції проводиться згідно з таблицями 3 та 4

Таблиця 6
Діапазони значень коефіцієнта  LGD боржників - фізичних осіб.

№ 
з/п

Кількість 
календар-
них днів 
простро-

чення боргу 
(уключно)
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2 від 8 до 30 2

3 від 31 до 60 3

4 від 61 до 90 4

5 більше 90 5



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (37) 2017

84

№ 
з/п

Кількість 
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них днів 
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за якими інші види застави
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12 від 8 до 30 2

13 від 31 до 60 3

14 від 61 до 90 4

15 більше 90 5

Джерело: розроблено  автором з урахуванням рекомендацій Постанови Національного банку України 
№ 351 від 30 червня 2016 року «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру   

кредитного ризику за активними банківськими операціями».

Виходячі з накопиченого досвіду, пропону-
ється ринкову вартість прав вимоги  за кредитни-
ми  договорами  розраховувати за формулою:

де: V
m

- ринкова вартість боргових зобов’язань;
V

З
 – загальна вартість забезпечення за кре-

дитною операцією;
V

ПЗ 
– скоригована загальна вартість забезпе-

чення за кредитною операцією;
EAD – експозиція під ризиком (загальна вар-

тість заборгованості за кредитною операцією на 
дату оцінки);

k
л 

– коефіцієнт ліквідності застави, який за-
лежить від виду застави (табл.7);

k
е
 – коефіцієнт еластичності попиту за ціною,

який характеризує стан ринку (табл.8);

k
д
 – коефіцієнт дисконту застави, який за-

лежить від строку прострочення погашення боргу  
(табл.9);

R
ДЗ

, R
ДК

 - відповідно,показник ризику,
пов’язаного з наявністю майнових прав за забезпе-
ченням, та показник ризику, пов’язаного з наявніс-
тю майнових прав за кредитним договором;

LGD – середньоочікувана частка втрат ко-
штів у випадку дефолта звичайно розраховується у 
відсотках від EAD;

PD - ймовірність того, що кредит не буде ви-
плачений, тобто відбудеться дефолт;

Варто зазначити, якщо V
m

 >EAD або VП
З

>EAD, то V
m

 =EAD.
Застосування цієї моделі дозволяє адекват-

но врахувати не лише грошові потоки у часі, а 
й юридичну та економічну якість цих боргових 
зобов’язань, які врешті решт і формують їх вар-
тість
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Таблиця 7
Коефіцієнт ліквідності застави

№ 
з/п

Вид забезпечення/застави Групи ліквід-
ності майна*

К-т ліквід-
ності

1.

Безумовні та безвідкличні гарантії:
Кабінету Міністрів України; 
урядів країн, банків та інших установ, що мають інвестиційний кредитний 
рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений агентством (компа-
нією) Standard&Poor’s або аналогічний рейтинг інших провідних світових 
рейтингових агентств (компаній).

І

1
2.

Грошове покриття, що розміщене в банку-кредиторі на строк, не менший, 
ніж строк користування активом, за умови забезпечення безперечного 
контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів у разі невиконання 
боржником зобов’язань за кредитною операцією, що обумовлено догово-
ром, з урахуванням ризику перерахунку однієї валюти в іншу

ІІ

3.

Цінні папери емітентів, які мають інвестиційний кредитний рейтинг 
згідно з міжнародною шкалою, підтверджений агентством (компанією) 
Standard&Poor’s або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтин-
гових агентств

ІІ

4. Нерухоме майно, що належить до житлового фонду (квартири) ІІІ
0,75

5. Легкові автомобілі ІІІ

6.
Нерухоме майно, що не належить до житлового фонду (крім земельних ді-
лянок)

ІІІ

0,6
7.

Земельні ділянки, оформлені на правах власності, на яких розташоване не-
рухоме майно, що не належить до житлового фонду, і площа яких безпосе-
редньо використовується в функціонуванні об’єкта

ІІІ

8.
Іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків 
корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам, якість 
іпотечного покриття за якими відповідає вимогам законодавства України

І

9. Нерухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки) ІІІ

0,55
10.

Земельні ділянки, оформлені на правах власності, на яких розташоване не-
рухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки) , і площа яких 
безпосередньо використовується в функціонуванні об’єкта

11. Транспортні засоби (крім легкових автомобілів) ІV

0,512. Об’єкти у формі цілісного майнового комплексу ІV

13. Устаткування ІV

14. Товари в обороті або в переробці V

15.

Цінні папери (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), емі-
товані резидентами, які внесені до першого рівня лістингу та перебувають у 
ньому не менше трьох місяців поспіль до дати розрахунку розміру кредитно-
го ризику за активом

V

0,4

16. Цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування V

17. Біологічні активи V

18.
Земельні ділянки (крім земельних ділянок, за якими їх купівля, продаж та 
зміна цільового призначення (використання) обмежені на законодавчому 
рівні) без земельних поліпшень, оформлених на правах власності

ІV 0,35

* Відповідно до Положення Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23, активи поділяються на
п’ять груп ліквідності.

Джерело: розроблено  автором з урахуванням рекомендацій Постанови Національного банку України 
№ 351 від 30 червня 2016 року «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру   

кредитного ризику за активними банківськими операціями».
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Для зони АТО та АРК до врегулювання ситу-
ації коефіцієнт дисконту застави приймається на 
рівні 0,05.

Визначені на основі проведення відповідного 
юридичного аналізу вірогідності того, що борж-
ник (платник) буде зобов’язаний виконати бор-
гові зобов’язання за договорами застави (поруки, 
іпотеки), з юридичної точки зору полягає в оцінці 
ризику, пов’язаного з наявністю майнових прав за 
забезпеченням. Цей ризик пропонуємо розрахо-
вувати відповідно до такого алгоритму:

1) визначається сумарний ризик за пев-
ним видом забезпечення (не може перевищувати 
100%);

2) розраховуються вартісні частки  всіх видів
забезпечення за кредитною операцією;

3) розраховується зважений ризик, 
пов’язаний із наявністю майнових прав за усіма 
видами забезпечення.

Критерії визначення сумарного ризику за 
певним видом забезпечення наведені нижче .

Нерухоме майно:
 —  фізична відсутність предмета застави, під-

тверджена документами, 100% ризик, який не до-
зволяє проводити подальшу оцінку застави;

 —  відсутність запису про реєстрацію в держ. 
реєстрі - високий ступінь ризику можливості на-
кладення стягнення на майно, рекомендоване 
значення ризику 30-50%;

 —  відсутність рішення корпоративного ор-
гану позичальника несе в собі високу загрозу по-
зитивного результату процесу щодо витребування 
майна, рекомендоване значення ризику - 50%;

 —  коректність опису предмета застави, кри-
тично в разі наявності значних помилок в описі 
предмета, залежно від ступеня коректності ризик 
може оцінюватися до 100%;

 —  можливе погіршення якісних характе-
ристик застави за час від дати оцінки до моменту 
реалізації застави (фізичний знос та навмисний 
шкідливий вплив), ризик може оцінюватися до 
20%.

Рухоме майно:
 —  фізична відсутність предмета застави, 

підтверджена документами - 100% ризик, який не 
дозволяє проводити подальшу оцінку застави;

 —  наявність суперечок по заставному май-
ну оцінюється в залежності від ходу процесів з 
оскарження застав, експертну оцінку ймовірності 
успішного результату судових процесів представ-
ляє юрист, ризик може оцінюватися до 100%;

 —  ризик вважається нульовим при можли-
вості повного автономного використання пред-
мета застави; у разі, якщо автономне використан-
ня предмета застави передбачає значні капітальні 
вкладення до його поточного стану, ризик оціню-
ється пропорційно рівню витрат;

 —  за погодженням з юристом Замовника 
ризик впливу невідповідності реквізитів майна в 

договорах застави та документах бухгалтерського 
обліку може оцінюватися до 100% (наприклад, у 
разі наявності справ з оскарження подібних за-
став);

 —  можливе погіршення якісних характе-
ристик застави за час від дати оцінки до моменту 
реалізації застави (фізичний знос та навмисний 
шкідливий вплив), ризик може оцінюватися до 
50%.

Порука:
 —  відсутність рішення корпоративного ор-

гану позичальника несе в собі високу загрозу по-
зитивного результату процесу щодо витребування 
майна, рекомендоване значення ризику 50%;

 —  при відсутності інформації про фінансо-
вий та майновий стан поручителя, рекомендоване 
значення ризику 100%;

 —  Верховний суд України 14 вересня по 
справі № 6-1451цс16 виніс правову позицію щодо 
поручительств за кредитами. Суд дійшов висно-
вку, що непред’явлення кредитором (банком) 
вимог до поручителя протягом шести місяців 
від дня настання строку виконання основного 
зобов’язання у разі якщо, термін дії поручитель-
ства не встановлений, є підставою для припинен-
ня дії поручительства, а значить, і зобов’язання 
поручителя нести солідарну відповідальність пе-
ред кредитором разом з боржником.

«Звернення до суду після завершення перед-
баченого ч.4 ст.559 Цивільного кодексу шести-
місячного терміну не є підставою для відмови в 
позові у зв’язку із закінченням строку позовної 
давності, а є підставою для відмови в позові у 
зв’язку з припиненням права кредитора на за-
доволення своїх вимог за рахунок поручителя «, 
- йдеться в правовій позиції, яку підписав суддя 
ВСУ Ярослав Романюк (https://finclub.net/news/
ogranichen-srok-iskovoj-davnosti-k-poruchitelyam.
html).

Визначення (на основі проведення відповід-
ного юридичного аналізу) вірогідності того, що 
боржник (платник) буде зобов’язаний виконати 
боргові зобов’язання за кредитним договором з 
юридичної точки зору, полягає в оцінці ризику, 
пов’язаного з наявністю прав вимоги за цим до-
говором. Цей ризик пропонуємо розраховувати, 
керуючись такими рекомендаціями:

 —  некоректне оформлення договору про 
надання кредиту і додаткових договорів до нього, 
ризик може оцінюватися до 100%;

 —  відсутність рішення корпоративного ор-
гану позичальника несе в собі високу загрозу по-
зитивного результату, рекомендоване значення 
ризику - 50%;

 —  у разі відсутності фізичної доступності 
позичальника ризик становитиме 100% (пози-
чальник покинув країну, помер або його місцез-
находження не встановлене). 

Приклад розрахунку ринкової вартості порт-
феля кредитів наведений у таблиці  10.
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Таблиця 10
Розрахунок ринкової вартості прав вимоги за кредитними операціями
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Висновки. Природа боргових зобов’язань 
обумовлює відсутність чинників їх зносу і не пе-
редбачає витрат на відтворення. Використання ви-
тратного підходу для оцінки боргових зобов’язань 
зводиться до визначення їх балансової величини 
з коректуванням на суму зобов’язань, по яких за-
кінчився термін позовної давності. Тому витрат-
ний підхід у процесі визначення вартості права 
вимоги зобов’язання, як правило, не використо-
вується. 

Використання порівняльного підходу в про-
цесі оцінки боргових зобов’язань неможли-
ве у зв’язку з відсутністю ринкової інформації, 
пов’язаної з підбором аналогів та виконанням 
коригувань. Тобто, застосування дохідного підхо-
ду для оцінки права вимоги зобов’язання є єдино 
можливим. Методи дохідного підходу максималь-
но відповідають наведеним вище принципам ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки.

Розглянуті підходи та методи оцінки відпо-
відають чинному законодавству щодо здійснен-
ня професійної оціночної діяльності в Україні, а 
також національним і міжнародним стандартам 
оцінки та задовольняють вимоги положень Наці-
онального банку України про порядок розрахунку 
значення показника ризику кредиту. 

Запропонована модель оцінки дозво-
ляє визначити не тільки вартість прав вимоги 
зобов’язань за конкретною кредитною угодою, 
але й за сформованим кредитним портфелем бан-
ку, за мінімальних витрат та в умовах недостатньої 
інформації відносно об’єкта оцінки.
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УДК 338.2 Ю.Ю.Юрченко

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕСТИНАЦІЙ  ВНУТРІШНЬОГО 
МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ

Анотація. У статті розглядаються питання молодіжного туризму, вплив його на міжнародні і вну-
трішні соціальні та культурні контакти. На основі результатів соціологічних досліджень представлена 
характеристика туристичних дестинацій як об’єкта молодіжного туризму. Виявлені причини, що стри-
мують розвиток молодіжного туризму, запропоновані заходи щодо поліпшення інфраструктурного забез-
печення туристичних дестинацій

Ключові слова: молодіжний туризм, туристичні дестинації, інфраструктурне забезпечення, турис-
тичний продукт, рейтингова оцінка.

Summary. The article deals with the youth  travel, its impact on domestic and international social and cultural 
contacts. Based on the results of sociological research presented characteristic of tourist destinations as an object of 
youth travel. The reasons that hinder the development of the youth travel are revealed, proposed measures to improve 
infrastructure provision of tourist destinations

Key words: youth travel, travel destinations, infrastructure support, tourism product, rating.

Постановка проблеми. Молодіжний туризм 
є найбільш динамічним сегментом ринку і в дов-
гостроковій перспективі більш стійким, ніж інші 
види туризму. Крім фінансової цінності для сві-
тової індустрії туризму та національних еконо-
мік, безперечні соціальні та культурні вигоди як 
для молодого мандрівника, так і для спільноти в 
цілому. Унікальні мотивації молодих мандрівни-
ків пізнання світу, «культурне занурення» в на-
ціональне середовище інших народів, вивчення 
мови, історії роблять їх більш толерантними до 
чужої культури, етносу, традицій і разом з тим до-
зволяють розширити свої знання і досвід. Остан-
нім часом спостерігається чітка тенденція зсуву 
молодіжного туризму від екскурсій до роботи і 
навчання за кордоном. Це більш активні, запо-
взятливі, цілеспрямовані молодіжні подорожі, до 
того ж спрямовані на розвиток особистості. На 
прикладі, зокрема, української молоді, як пока-
зали недавні події, можна судити про зростаючу 
силу молодіжних рухів. Молоді люди здатні при-
ймати самостійні важливі рішення, глибоко ша-
нують і захищають цивільно-правові та історико-
культурні цінності своєї країни. Це достатня сила, 
на яку можна покластися в питаннях соборності 
держави. Не випадково в перші дні конфлікту в 
Україні відбувався активний обмін студентами 
східних і західних областей України, оскільки 
молоді люди шукають і легше йдуть на контакти, 
ніж старші покоління. Здається, що саме розви-
ток внутрішнього туризму, посилення соціальних 
контактів серед молоді всіх регіонів України стане 
міцним фундаментом єднання нації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Туризм – один  з найбільш досліджуваних видів 
економічної діяльності. У науковому колі відо-
мими вченими (А.А. Мазаракі, С.В.Мельніченко, 
Г.І.Михайліченко Т.І.Ткаченко, М.Г.Бойко та 
інш. [1-6]) широко обговорюються  методи  оці-
нювання туристичного потенціалу,  інноваційні 
моделі розвитку туризму, туристичні кластери, 
сегментація споживачів туристичних продуктів, 
туристичний потенціал дестинацій та ін.  Проте 
питання молодіжного туризму висвітлені недо-
статньо. Томі метою статті є дослідження стану 
внутрішнього молодіжного туризму в Україні та 
якості інфраструктурного забезпечення його дес-
тинацій.

Виклад основного матеріалу. Всесвітня кон-
федерація молодіжного студентського і освітньо-
го туризму ( World Youth Student and Educational 
(WYSE) Travel Confederation) і Всесвітня турис-
тична організація спільно оголосили оновлену 
оцінку розміру глобального ринку молодіжного 
туризму, відповідно до якого туристські подорожі 
молоді, в тому числі студентів у віці від 15 до 29 
років, складають 23% міжнародних туристських 
прибутків [7].

Грошові суми, які витрачають молодь і сту-
денти, за останні 5 років збільшилися  на 40% - до 
1900 євро за поїздку [ 8 ]. Особливістю молодіж-
ного ринку є його швидкий розвиток. Він менш 
вибагливий і, хоча теж постраждав від кризи, але 
відновлюється швидше. До того ж потрібно дода-
ти кількісне зростання ринку потенційних турис-
тів. Так, загальне число студентів, які вступають до 
вищих навчальних закладів по всьому світу, вклю-
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чаючи тих, хто навчається в своїй рідній країні, 
збільшиться до 2020 року до 199 мільйонів - з три-
ваючим зростанням на ринках, що розвиваються  
[8].  Крім економічної, слід зазначити також со-
ціальну, політичну та культурну складові моло-
діжного туризму, які останнім часом  набирають 
обертів. Це однаково важливо як для конкретної 
людини, так і для суспільства в цілому, оскільки 
«культурне занурення» в нове середовище, ви-
вчення мови розширюють знання, навички, до-
свід, які найбільш успішними молодими людьми 
можуть вільно генеруватися в економіку. Освітня, 
пізнавальна, культурна функції туризму сприяють 
формуванню нових споживчих очікувань, активі-
зують творчі можливості для досягнення обраної 
мети. Сила молодіжного туризму як світового сус-
пільного явища унікальна і має розглядатися як 
певний потенціал для урядів та їх економік.

Важливість молодіжних рухів і контактів, 
необхідність культурного обміну, подорожей 
сприяють зміцненню миру, взаєморозуміння і за-
вжди знаходилися в полі зору ЮНЕСКО;  у 1953 
році під його егідою було створено Міжнарод-
ну студентську карту ISIC. Це єдиний документ, 
що підтверджує статус студента по всьому світу. 
ISIC — International Student Identity Card (Між-
народне посвідчення особи і статусу школяра/
студента). Відтоді більше 50 мільйонів студентів 
скористалися посвідченням ISIC під час подоро-
жей для отримання дисконтів на товари і послуги. 
Основне завдання ISIC — сприяти міжнародному 
співробітництву та розвитку студентських і мо-
лодіжних обмінів шляхом надання різноманіт-
них дисконтів на транспорт, проживання тощо, 
служити інтересам студентів та підтверджувати 
статус «студента» по всьому світу. Сьогодні ISIC 
є єдиним визнаним у світі посвідченням особи та 
статусу людини, що навчається, це посвідчення 
випускається в 128 країнах світу, воно надає понад 
42 тисяч знижок та пільг власникам посвідчення. 
Програма підтримується на державному рівні і 
налічує 4,5 мільйони членів спільноти ISIC [9].

Досить великим є український ринок моло-
діжного туризму. Станом на 01.01.2016 року по-
тенційний його сегмент охоплює 7938,7 тисяч 
осіб (молоді люди у віці від 15 до 29 років), що в 
загальній чисельності населення становить 18,6% 
[розраховано на основі даних 10, с.18 ]. Найголо-
внішим об’єктом туризму є туристські дестина-
ції, імідж яких виступає вирішальним фактором 
вибору туру. Однак, крім визначних пам’яток, а 
це рекреаційні та історико-культурні цінності, 
необхідна широка інфраструктура, яка і робить 
туристичний  продукт товаром. Це проживання, 
харчування, транспорт, зв’язок, інформація, без-

пека, ціни, тарифи, доступність продукту, прокат 
автомобілів, надання місцевого транспорту для 
проведення оглядових екскурсій і т. д.

Експертна оцінка ринку туристичного про-
дукту в цілому, в тому числі в секторі молодіжного 
туризму, показала, що інфраструктурне забезпе-
чення туристичного продукту не завжди відпові-
дає споживчим запитам. З метою визначення ста-
ну внутрішнього молодіжного туризму нами було 
проведено соціологічне дослідження у вигляді ан-
кетного опитування. Респондентами виступили 
студенти київських вишів, віковий ценз яких від 
17 до 25 років. При виборі групи ми виходили з 
того, що ця категорія населення у більшості сво-
їй ще не обтяжена сімейними проблемами, може 
вільно подорожувати, щоб  подивитися світ, по-
знайомитися з однолітками з інших країн, визна-
читися  зі своїм світоглядом.  Було опрацьова-
но 150 анкет, із загальної кількості респондентів 
майже 40% осіб. Отримано результати, які одна-
ково можуть бути корисними  як туристичним 
фірмам, так і керівництву приймаючої сторони на 
рівні дестинацій. Насамперед потрібно звернути 
увагу на те, що свої перші подорожі респонденти 
робили у віці до 3-років, таких виявилося 30%, від 
3 до 6 років - 51%, від 6 до 10 років-19%. Отже, 
при формуванні туристичного продукту необхід-
но враховувати особливі умови харчування, про-
живання, відпочинку, розваги туристів різного 
дитячого віку. Аналіз відповідей на запитання «Як 
часто Ви подорожуєте?» дозволив розрахувати се-
редню кількість поїздок в рік на одного туриста, 
яка склала 2,7 поїздок, у тому числі по Україні -1,8 
поїздок. Результати опитування підтвердили так 
зване «відтворення подорожей», коли виникають 
нові потреби у туристичних відвідуваннях. Так, за 
результатами анкетування, бажана кількість поїз-
док протягом року склала 5,7. Зрозуміло, для сту-
дентів найважливішою діяльністю є навчання, що 
в 90% випадків істотно обмежує можливості по-
дорожей;  на відсутність грошей вказали 29% опи-
таних. Тому велика частина студентів, а це 67,8%, 
вважають прийнятною для себе тривалість одно-
го туру від 7 до 10 днів, за 14-21 день висловився 
кожен п’ятий студент (20,5), 9,7% вважають до-
статнім 5-ти денний тур. Найбільш оптимальною 
вартістю тижневого туру є грошова сума, середнє 
значення якої склало 4500грн.

При оцінці рейтингу міст за привабливістю 
туристичного продукту, наведеного в таблиці 1 
(при відповіді на запитання «У яких містах Украї-
ни як турист Ви побували за останні 6 років»), ми 
виходили з того, що на якісні і кількісні характе-
ристики дестинацій значний вплив справляють 
статус міста, його історія, культура, національні 
особливості, освітні та бізнес-можливості.
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Таблиця1.
Рейтинг міст України за привабливістю туристичного продукту

Місто
У % від загальної кількості 

респондентів
Рекомендовали для відвід-

ування (% респондентів)

Бажання повернутися 
у ці міста висловили (% 

респондентів)

Київ 100,0 100,0 100,0

Львів 73,3 100,0 100,0

Одеса 46,7 100,0 100,0

Кам'янець-Подільський 26,7 100,0 86,0

Чернівці 23,3 80,0 80,0

Ужгород 23,3 75,0 75,0

Харків 23,3 100,0 100,0

Вінниця 20,0 100,0 100,0

Мукачево 16,7 67,0 67,0

Складено автором на підставі даних статистичного спостереження

З усього переліку міст ми наводимо лише 9, 
свідомо визначивши як нижню межу не менше 25 
туристських подорожей. Безумовними лідерами є 
Київ, Львів, Одеса, тобто столиця та великі міста, 
що відповідають усім наведеним вище характе-
ристикам.  Кам’янець-Подільський не випадково 
зайняв четверту позицію, він посідає третє місце 
в Україні (після Києва та Львова) за кількістю іс-
торичних та культурних пам’яток. Окрім того, що 

місто було столицею незалежної Української на-
родної республіки (1919-1920р.р.),  близько 200 
найцінніших об’єктів зберігають таємниці колись 
могутнього стародавнього міста. Старе місто і 
фортеця Кам’янець-Подільського є кандидатам 
й до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ра-
зом з тим в середньому кожен четвертий турист 
не рекомендує для відвідування міста Ужгород та  
Мукачево. Пояснення цьому можна побачити в 
таблиці 2.

Таблиця 2.
Факторна оцінка туристичної привабливості дестинацій

Місто Комфорт проїз-
ду і проживання 

Емоції, враження 
від поїздки 

Історико- куль-
турні цінності 

Насиченість часу куль-
турними заходами

Київ 10,0 9,7 10,0 10,0

Львів 9,0 9,8 9,8 9,6

Одеса 7,4 8,2 7,6 8,2

Кам'янець-Подільський 7,6 8,6 8,6 7,4

Чернівці 8,3 8,3 8,6 7,3

Ужгород 5,6 6,3 7,0 5,7

Харків 8,9 9,8 8,7 9,3

Вінниця 8,3 7,7 7,3 8,8

Мукачево 6,4 6,0 7,0 6,4

Складено автором на підставі даних статистичного спостереження

Факторна оцінка проводилася за 10-бальною 
шкалою. Ми бачимо, що за всіма показниками 
Ужгород і Мукачево мають найнижчий рейтинг. 
Самі пам’ятки отримали по 7 балів, а умови проїз-
ду і проживання, а значить і враження від поїздки 
коливаються в межах від 5,6 до 6,4 балів. Те ж сто-
сується культурних заходів, у середньому четверо 
з десяти залишилися незадоволеними  культур-
ною програмою. Тому потрібно враховувати, що 
при розробці туристичного продукту для сегмента 

молодіжних і студентських груп важлива насичена 
і захоплююча програма поїздки, весела компанія.

У таблиці 3 наводиться кількісна оцінка спо-
живчих переваг при виборі дестинацій. Опитуван-
ня показало, що для студентів найбільш важливи-
ми складовими є інтерес до туру і його змісту, цей 
фактор отримав оцінку в 9,3 бала за 10-бальною 
шкалою, на другому місці приємна компанія - 8,7 
бала. Всупереч розхожій думці, що молодь готова 
їхати будь-яким класом і жити в умовах обмеже-
ного простору, на це можуть погодитися тільки 
троє з кожних двадцяти опитаних.
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Таблиця 3. 
Кількісна оцінка споживчих переваг при виборі 

дестинацій

№ п/п Критерії споживчих пере-
ваг

Бальна 
оцінка

1 Комфортні умови проїзду і 
проживання

8,6

2 Добрі відгуки знайомих про 
тури

7,2

3 Добрі відгуки в інтернеті 
про тури

5,9

4 Приємна компанія 8,7

5 Інтерес до туру і його змісту 9,3

6 Знижки / акції 6,1

7 Вартість туру 7,5

8 Рекомендації турагенства 4,6

9 Пропозиції вишів 3,3

10 Інше 0,4

Складено автором на підставі даних 
статистичного спостереження

При розробці анкет нами було враховано по-
зитивний досвід закордонного молодіжного ту-
ризму,  зокрема поширення попиту на нетривалі 
подорожі у  вихідні та  святкові дні, об’єктами 
яких є виставки, фестивалі, музеї, галереї, парки, 
святкові подієві заходи і т.п. На запитання «Чи ви-
користовуєте вихідні для туристичної поїздки?» 
80% респондентів відповіли позитивно, але при 
цьому більше половини з них не змогли назвати 
хороших місць для відпочинку в Києві і області.

Дослідження довели, що молоді люди все 
більше  обирають об’єкти пізнавального туризму. 
Рейтинг споживчих переваг при виборі туристич-
ного продукту наведено в таблиці 4.

Таблиця 4. 
Рейтинг споживчих переваг при виборі 

туристичного продукту
№ п/п Тематика туру Доля рес-

пондентів в 
%%

1 Замки України 56,7

2 Історичні реконструкції 36,7

3 Фестивалі 36,7

4 Подієвий туризм 26,7

5 Відпочинок біля моря 60,0

6 Відпочинок в лісі 50,0

7 Відпочинок в горах 46,7

8 Інша 3,3

Складено автором на підставі даних 
статистичного спостереження

Таблиця 5.
Рейтингова оцінка джерел інформації при виборі 

дестинацій
№ 
п/п

Джерела інформації Доля рес-
пондентів 

в %%

1 Вибрали спонтанно за принципом 
«приїдемо і на місці розберемося»

41,5

2 Реклама турагенств в інтернеті 6,3

3 Соціальні мережі 45,4

4 Поради знайомих 93,8

5 Туристичний сайт, якому довіряю 12,5

6 Задаю пошук в інтернеті 43,8

7 Вибір за принципом «там має по-
бувати кожен»

42,9

8 Інші джерела 18,9

Складено автором на підставі даних 
статистичного спостереження

Складовим елементом інфраструктурного 
забезпечення дестинацій є безпека туристичної 
послуги. Слід вважати, що для молодих туристів 
саме в силу віку багато проблем не виглядають так 
серйозно, як для старших поколінь, проте на за-
питання «Чого Ви найбільше боїтеся в поїздках?» 
запропонована відповідь «Нічого не боюся» отри-
мала лише 0,1 бали за 10-бальною системою оцін-
ки (таблиця 6).

Як бачимо, на першому місці за значущістю 
залишається відпочинок біля моря (60% відпо-
відей), на другому місці відвідування замків, які 

цікаві 56,7% респондентів. Далі споживчі пере-
ваги віддані відпочинку в лісі, в горах. Однакова 
кількість респондентів відзначає інтерес до істо-
ричних реконструкцій і фестивалей.

Становлять інтерес отримані дані щодо дже-
рел інформації про дестинації та їх туристичний 
продукт. Слід визнати, що низький ступінь ін-
формаційної обізнаності в багатьох випадках є 
стримуючим фактором розвитку туризму. А най-
головніше - відсутня єдина національна інформа-
ційна база туристичного продукту в країні в ціло-
му. У таблиці 5 наочно представлено місце різних 
джерел інформації при виборі туру.  З таблиці ви-
дно, що для 93,8% опитаних виявилася вирішаль-
ною інформація «з вуст в уста», тобто поради зна-
йомих. При цьому підтвердженням правильності 
вибору дестинацій і туристичного продукту для 
45,4% опитаних виявилися соціальні мережі, для 
43,8% - пошук в інтернеті.  Не позбавлена підстав 
мотивація вибору за принципом «там має побува-
ти кожен». Що ж стосується вибору за принципом 
«приїдемо і на місці розберемося», то це винятко-
ва прерогатива молоді. Низький рейтинг отри-
мало таке джерело інформації, як «туристичний 
сайт, якому довіряю» - всього 12,5%, що повинно 
стати серйозним сигналом і організуючим по-
чатком створення загальнонаціональної системи 
інформаційного забезпечення просування турис-
тичного продукту на ринку вітчизняного туризму.
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Таблиця 6.
Кількісна оцінка негативних очікувань

№ 
п/п

Характер негативних 
очікувань

Бальна оценка

1 Боязнь захворіти 6,6

2 Боязнь бути пограбованим 6,9

3 Природні катаклізми 4,7

4 Громадські заворушення 4,8

5 Дорожні пригоди 6,3

6 Погана погода 5,2

7 Тур не виправдає очіку-
вань

5,4

8 «Нічого не боюся» 0,1

Складено автором на підставі даних 
статистичного спостереження

У сім балів з десяти оцінили боязнь бути по-
грабованими, в 6,6 балів боязнь захворіти, наступ-
ними  у рейтингу йдуть дорожні пригоди (6,3), 
«тур не виправдає очікувань» (5,4 бала) і т.д. До 
цього потрібно додати також узагальнену інфор-
мацію про основні незручності в поїздках. Най-
більше нарікань на погані дороги, відсутність спе-
ціалізованого транспорту, відсутність залізничних 
квитків, високі ціни на квитки, старі, задушливі, 
брудні поїзда, некомфортні умови проживання, 
низький рівень сервісу (бруд, сміття, грубість 
персоналу), непрокладені  маршрути, неохайність 
культурних пам’яток історії та прилеглої терито-
рії, низький рівень культури контингенту туристів 
тощо.

Висновки. 1. Молодіжний туризм є найбільш 
динамічним сегментом ринку і в довгостроковій 
перспективі більш стійким, ніж інші види туриз-
му.

2. Слід зазначити соціальну, політичну та
культурну складові молодіжного туризму, які 
останнім часом  набирають обертів.

3. Головним об’єктом туризму є туристські
дестинації, імідж яких виступає вирішальним 
фактором вибору туру; проте саме його широка 
інфраструктура робить туристичний продукт то-
варом.

4. Експертна оцінка ринку туристичного про-
дукту в секторі молодіжного туризму показала, 
що його інфраструктурне забезпечення не завжди 
відповідає споживчим запитам.

5. Одним із стримуючих факторів розвитку
молодіжного туризму є низький ступінь інформа-
ційної обізнаності, відсутність єдиної національ-
ної інформаційної бази туристичного продукту в 
країні в цілому. Саме інституційні форми загаль-
нонаціональної системи інформаційного забезпе-
чення туристичних дестинацій і будуть предметом 
подальших досліджень автора. 

Література
1. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму : 

монографія /  Г.І.Михайліченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2012. – 608 с. 

2. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : моногра-

фія / Т.І. Ткаченко, М.Г. Бойко, С.В. Мельниченко, Г.І. Михай-

ліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ 

: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 595 с.

3. Туристські дестинації (теорія управління, бренд) : 

монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко, 

Г.І.Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Маза-

ракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 347 с.

4. Мазаракі А.А.  Туризм в Україні: виклики кризи / 

А.Мазаракі, С. Мельниченко // Вісник Київського національ-

ного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 2. - 

С. 5–15.

5. Ткаченко Т.В. Національний туристський продукт: об-

раз, імідж, бренд (рекреаційно-туристський аспект) / Т. В. Тка-

ченко, Т. І. Кляпко // Географія та туризм. - 2014. - Вип. 27. 

- С.97-105.

6. Бойко М.Г. Диференціація туристичного потенціалу 

дестинацій / М.Г.Бойко // Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету. - 2013. - № 5. - С. 19-

30.

7. Молодіжні та студентські подорожі  [Електронний 

ресурс ] /  Всесвітня молодіжна студентська і освітня кон-

федерація подорожей ( World Youth Student and Educational 

(WYSE) Travel Confederation). - Режим доступу https://www.

wysetc.org/2015/09/23/youth-and-student-travellers-age-15-to-

29-represent-23-of-international-tourist-arrivals/

8. Глобальній доклад «Сила молодіжного туризму» [Елек-

тронний ресурс ] / сайт ЮНВТО. - Режим доступу http://cf.cdn.

unwto.org/sites/all/files/pdf/2wyse_ultimoscambios.pdf

9. «Що таке ISIC» [Електронний ресурс ] /  International 

Student Identity Card (Міжнародне посвідчення особи і статусу 

школяра/студента) в Україні . – Режим доступу  http://www.isic.

org.ua/inukraine/whatis

10. Населення україни за 2015 рік.  Демографічний що-

річник України [статистичний  збірник] / Державна служба 

статистики України. – К. : Державне підприємство «Інформа-

ційно-аналітичне агентство», 2016. – 120с.

References
1. Mykhailichenko, H. (2012).  Innovatsiinyi rozvytok turyzmu 

[ Іnnovative tourism development].  Kyiv : Kyiv.  nats. torh.-ekon. 

un-t,  (in Ukr.). 

2. Tkachenko, Т., Boiko, М., Melnychenko, S.,  

Mykhailichenko, H.,  & Vedmid, N. (2010).  Stratehichnyi rozvytok 

turystychnoho biznesu [Strategic development of tourism].  Kyiv : 

Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, (in Ukr.). 

3. Mazaraki. А.,  Tkachenko, Т.,  Boiko, М.,  Melnychenko, 

S.,  Mykhailichenko, H.,  & Vedmid, N. (2013).  Turystski destynatsii 

(teoriia upravlinnia, brend) [Tourist destinations (management 

theory, brand) ]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, (in Ukr.). 4. 

Mazaraki,  A., & Melnychenko,  S. (2015), Turyzm v Ukraini: vyklyky 

kryzy [Tourism in Ukraine ],  Visnyk Kyivskoho natsionalnoho 

torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 2,  5–15. (in Ukr.).

5. Tkachenko,  T. &   Kliapko, T. (2014),  Natsionalnyi turystskyi 

produkt: obraz, imidzh, brend (rekreatsiino-turystskyi aspekt) 



Гроші, фінанси і кредит

93

[National tourism product, image, image, brand (recreational and 

tourist aspect)],  Heohrafiia ta turyzm,  27,  97-105. (in Ukr.).

6. Boiko,  M. (2013). Dyferentsiatsiia turystychnoho potentsialu 

destynatsii [Differentiation tourist potential destinations]. Visnyk 

Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 

5. 19-30. (in Ukr.).

7. Youth and student travelers age 15 to 29 represent 23% 

of international tourist arrival (2016). World Youth Student and 

Educational (WYSE) Travel Confederation. (Electronic edition).   

Retrieved from  https://www.wysetc.org/2015/09/23/youth-and-

student-travellers-age-15-to-29-represent-23-of-international-

tourist-arrivals/  (in Eng.).

8. Global Report on The Power of Youth Travel (2016). 

UNWTO.  (Electronic edition).   Retrieved from   http://cf.cdn.

unwto.org/sites/all/files/pdf/2wyse_ultimoscambios.pdf   (in Eng.).

9. Shcho take  ISIC (2016),   International Student Identity 

Card in Ukraine  (Electronic edition).   Retrieved from  http://www.

isic.org.ua/inukraine/whatis (in Ukr.).

10. Рopulation of  Ukraine in 2015  (Statistical book). (2016). 

Kyiv: State Statistics Service of Ukraine (in Ukr.). 

УДК 004.451.47 М.Ф. Безкровний

УНІВЕРСИТЕТСЬКА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ (ДОРАДЧОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасного стану розвитку інформаційно-консультаційної ді-
яльності в аграрній сфері та організаційним заходам покращення цієї діяльності шляхом залучення вищих 
навчальних закладів аграрного спрямування. Прийняття поправки до законопроекту сприятиме розширенню 
мережі сільськогосподарських дорадчих служб, а також створенню додаткових робочих місць у сільській 
місцевості та зменшенню навантаження на соціальні фонди. А аграрні вищі навчальні заклади отримають 
можливість брати участь у конкурсі з надання соціально спрямованих дорадчих послуг на загальних підста-
вах.

Ключові слова: організаційні форми дорадчих служб, дорадчі послуги, сільськогосподарська дорадча ді-
яльність, дорадчі служби навчальних установ.

Summary. This article is devoted to the analysis of the current state of development of informational and consulta-
tive activity in the agrarian sphere and organizational measures to improve this activity by involving higher educational 
institutions of agrarian direction. Adoption of the amendment to the bill will facilitate the expansion of the network of 
agricultural advisory services as well as the creation of additional jobs in rural areas and the reduction of the burden 
on social funds. Agricultural universities will have the opportunity to participate in a competition for the provision of 
socially-advised services on a general basis.

Key words: organizational forms of advisory services, advisory services, agricultural advisory activities, advisory 
services of educational institutions.

Постановка проблеми. Важливим кроком 
у підвищенні ефективності діяльності дорадчих 
служб в Україні є залучення аграрних вищих на-
вчальних закладів до надання дорадчих послуг 
сільськогосподарським товаровиробникам і сіль-
ському населенню. Внесення  зміни до Закону 
про університетську систему дорадництва дасть 
можливість залучати заклади освіти до надання 
дорадчих послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблему участі вищих навчальних закладів у 
дорадчій діяльності висвітлено в публікаціях 
В. Баутина, В. Лазовського, Б. Рунова та ін. Важ-
ливу роль у дослідженні шляхів розвитку інфор-
маційно-консультаційних служб відіграли праці 
Д. Алексанова, О. Бородіної, В. Верби, В. Коше-
лева, М. Кропивки, М. Маліка, В. Маковецького, 
А. Посадського, П.Саблука та ін. Проте поки що 
не вдалося розробити загальновизнані методоло-
гічні підходи щодо формування та налагодження 

ефективної університетської системи дорадни-
цтва. 

Мета статті. Мета дослідження полягає в 
науковому обґрунтуванні законодавчого врегу-
лювання залучення вищих аграрних навчальних 
закладів до надання соціально спрямованих до-
радчих послуг, а також питання сертифікації сіль-
ськогосподарських дорадчих служб. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система інформаційно-консультаційного обслу-
говування сільськогосподарських товаровироб-
ників та населення вищими навчальними закла-
дами набуває все більшого значення. 

Історичний досвід свідчить, що головною 
причиною виникнення консультаційних служб 
майже в усіх країнах була криза сільського гос-
подарства, коли без підтримки держави немож-
ливий ефективний розвиток галузі [3]. Активна 
участь держави в організації сільськогосподар-
ського дорадництва сприяє організованому роз-
витку методів державно¬го управління в умовах 
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реформування аграрної галузі та переходу до рин-
кових відносин [1].

Як відомо, система аграрного консалтингу 
складається з інформаційно-довідкової, консуль-
таційної, інноваційної та навчальної підсистем. 
Тобто, мова йде не лише про доведення інфор-
мації до відома товаровиробників, а й реалізація 
форм і методів управлінської та навчальної діяль-
ності.

Головне завдання дорадника у сфері підпри-
ємництва – допомога клієнту у впровадженні но-
вовведень з тим, щоб забезпечити інноваційний 
розвиток його бізнесу.

Найбільше можливостей для формування 
аграрної політики держави має державна модель 
агроконсалтингу, і в першу чергу університетська, 
за якої дорадчі служби створюються і функціону-
ють як структурні підрозділи ВНЗ.

Такою класичною державною моделлю служ-
би аграрного консалтингу є служба екстеншн 
США. Федеральний закон Сміта про створення 
служби екстеншн, прийнятий 1914 року, започат-
кував її діяльність на базі державних університетів 
штатів. Модель land-grant функціонує на основі 
партнерства університетів із коледжами, школа-
ми, дослідними станціями [2]. Центральний апа-
рат служби входить до складу Департаменту сіль-
ського господарства США (USDA) і працює через 
університети, укладає контракт з університетом 
штату, згідно з яким університету виділяються від-
повідні фонди для забезпечення функціонування 
служби екстеншн. Співробітники університетів 
можуть займатися діяльністю одного, двох або 
всіх трьох видів: навчальною, науковою та кон-
сультаційною [5]. Фінансується служба екстеншн 
США як із федерального бюджету, так і з бюджетів 
штатів та округів, має гранти і спонсорську допо-
могу.

Безумовно, як будя-яка модель, служба екс-
теншн США має свої переваги та недоліки.

До цих переваг слід віднести:
- можливість використання потужних матері-

ально-технічної  та навчально-методичної баз на-
вчальних закладів;

- авторитет ВНЗ;
- досвід і висока кваліфікація професорсько-

викладацького й наукового персоналу факульте-
тів, кафедр і лабораторій;

- значно вищий рівень довіри товаровироб-
ників до консультантів - викладачів, ніж до чи-
новників.

Недоліком такої моделі є її залежність від 
адміністрації університету під час вирішення фі-
нансових питань, якщо вона не має власного роз-
рахункового рахунку і достатньої незалежності. 
Але цей недолік для України можна віднести і до 

переваг, оскільки в університетах України чітко 
відпрацьований контроль за цільовим викорис-
танням бюджетних коштів. Інших, явно вираже-
них недоліків, така модель не має.

На думку багатьох фахівців, якби в Україні 
на початку становлення інформаційно-консуль-
таційної (дорадчої) діяльності була започаткова-
на державна університетська модель, то ситуація 
зі станом розвитку дорадництва була б набагато 
кращою. Але Україна пішла іншим і не кращим 
шляхом. 

Після прийняття Закону України “Про сіль-
ськогосподарську дорадчу діяльність” були ство-
рені сільськогосподарські дорадчі служби в усіх 
областях. Але подальші події підтвердили неспро-
можність цих дорадчих служб ефективно надавати 
послуги сільськогосподарським товаровиробни-
кам без активної участі вищих аграрних навчаль-
них закладів. Досвід, отриманий першими до-
радчими службами, підтвердив, що там, де немає 
ВНЗ, досить важко підібрати кадри до дорадчої 
служби і організувати консультаційний процес. І 
це є основною причиною того, що мережа сіль-
ськогосподарських дорадчих служб в Україні на 
сьогодні недостатньо розвинена.

Тому важливим кроком у підвищенні ефек-
тивності діяльності дорадчих служб в Україні є 
законодавче врегулювання питань залучення ви-
щих аграрних навчальних закладів до надання 
соціально спрямованих дорадчих послуг та сер-
тифікації сільськогосподарських дорадчих служб. 
Із цією метою необхідно внести незначні зміни до 
Закону України “Про сільськогосподарську до-
радчу діяльність”.

Пропонується абзац сьомий статті 1 Закону 
України “Про сільськогосподарську дорадчу ді-
яльність”  сформулювати таким чином:

“Сільськогосподарська дорадча служба (далі 
– дорадча служба):

-  юридична особа незалежно від  її органі-
заційно-правової форми власності, що здійснює 
дорадчу діяльність, у складі якої працює не менше 
3 дорадників та яка пройшла реєстрацію відповід-
но до законодавства і внесена до Реєстру дорадчих 
служб;

-  аграрний вищий навчальний заклад, що 
здійснює дорадчу діяльність, у складі якого пра-
цює не менше 20 дорадників, що пройшов реє-
страцію відповідно до законодавства і внесений 
до Реєстру дорадчих служб”.

Внесення таких змін до Закону України “Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність” до-
зволить удосконалити законодавчу базу щодо ді-
яльності сільськогосподарських дорадчих служб і 
дасть можливість залучати ВНЗ до надання соці-
ально спрямованих дорадчих послуг. 
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Якщо залишити ситуацію без змін, то це при-
зведе до обмеження участі аграрних вищих на-
вчальних закладів у наданні дорадчих послуг.

Для успішної реалізації поправки до Закону 
необхідно:

- розробити положення про сертифікацію 
вищого аграрного навчального закладу як дорад-
чої служби;

- відпрацювати механізм отримання ко-
штів вищими аграрними навчальними закладами 
на дорадчу діяльність;

- створити умови для ефективного впливу 
аграрної освіти, науки і дорадництва на сільсько-
господарське виробництво;

- відпрацювати механізм взаємодії аграрної 
освіти і науки з виробництвом шляхом упрова-
дження наукових розробок у діяльність сільсько-
господарських товаровиробників;

- зменшити педагогічне навантаження ви-
кладачам вищих аграрних навчальних закладів, 
які на постійній основі надають дорадчі послуги 
сільськогосподарським товаровиробникам та жи-
телям сільських територій;

- розробити положення для викладачів ви-
щих аграрних навчальних закладів, щоб вони мо-
гли займатися діяльністю одного, двох або всіх 
трьох видів: навчальною, науковою та консульта-
ційною.

Зрозуміло, що будь-яке нововведення вима-
гає апробації. Тому після прийняття цієї поправ-
ки необхідно відпрацювати таке нововведення 
на базі одного з передових вищих аграрних на-
вчальних закладів. Таким на сьогодні в Україні є 
Національний університет біоресурсів і природо-
користування.

Оскільки прийняття такої поправки до За-
кону “Про сільськогосподарську дорадчу діяль-
ність” вимагає тривалого часу, а мережа дорадчих 
служб у Київській області на сьогодні недостатньо 
розвинена, то в Національному університеті біо-
ресурсів і природокористування України створена 
Київська обласна сільськогосподарська дорадча 
служба.

Висновки. Прийняття поправки до законо-
проекту сприятиме розширенню мережі сіль-
ськогосподарських дорадчих служб, а також 
створенню додаткових робочих місць у сільській 
місцевості та зменшенню навантаження на со-
ціальні фонди. А аграрні вищі навчальні заклади 
отримають можливість брати участь у конкурсі з 

надання соціально спрямованих дорадчих послуг 
на загальних підставах.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 657.631 Н.А. Голуб

ОБЛІК ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Анотація. Проаналізована екологічна ситуація в сільському господарстві. Обґрунтовано теоретичні 
аспекти енергетичного підходу до відтворення земель сільськогосподарського призначення та обліку біоенер-
гетичних ресурсів.

Ключові слова: біоенергетичні ресурси, динамічна родючість, відтворення, знос, облік. 

Summary. The ecological situation in agriculture is analyzed. The theoretical aspects of the energy approach to 
agricultural land reproduction and bioenergy resources accounting are substantiated.

Key words: bioenergetic resources, dynamic fertility, reproduction, deterioration, accounting.

Постановка проблеми. Проблема деградації 
ґрунтів на загальному фоні зростаючої загрози 
глобальної екологічної кризи в останні десятиріч-
чя займає провідне місце в світі. А це в свою чергу 
негативно впливає на функціонування біосфери 
та екологічне благополуччя людей.

Згідно з економічною теорією, земля осно-
вний засіб виробництва. Основні засоби виробни-
цтва мають знос - амортизацію, яка включається 
в собівартість продукції як витрати. Але аморти-
зацію землі ніхто ніколи не включав у витрати. 
Виходить, або земля не зношується, або вона - не 
засіб виробництва, якщо ресурс не вимагає від-
новлення, він нічого і не вартий. Невирішеність 
питання щодо відтворення земель сільськогоспо-
дарського призначення, як основного засобу ви-
робництва перед зняттям мораторію на продаж 
землі в Україні є головною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у формування вітчизняної наукової 
школи з дослідження екологічних аспектів аграр-
ного розвитку внесли провідні вчені-економісти: 

В. Геєць, Л. Гринів, В. Жук, С. Подолинський, М. 
Руденко, П. Саблук, В. Шевчук, М. Федоров та 
інші. Основна проблематика досліджень науков-
ців зводиться до вдосконалення методичних по-
ложень підвищення ефективності використання 
та відтворення земельних ресурсів України. Ви-
соко цінуючи надбання вітчизняних та зарубіж-
них вчених, звертаємо увагу на те, що саме по-
шук формування джерел на відтворення земель 
сільськогосподарського призначення потребує 
подальшого поглибленого вивчення і вдоскона-
лення. 

Мета роботи – теоретичне дослідження щодо 
визначення природної родючості ґрунту як осно-
вного засобу виробництва для нарахування зно-
су (амортизації) земель сільськогосподарського 
призначення. Відповісти на три взаємопов’язані 
запитання: «Що відбувається?», «Чому це відбу-
вається?» і «Як змінити весь процес на краще?». 

Виклад основного матеріалу. Статистичні 
дані щодо характеристики земель сільськогоспо-
дарського призначення в Україні на 2017 рік при-
ведено на рис.1.

Рис. 1 Статистика земель сільськогосподарського призначення

За останні 130 років чорноземи в Україні 
втратили 30-40% гумусу, тому перейшли в роз-
ряд ґрунтів із середньою родючістю. А з 26 млн га 

українського чорнозему не менше 15 млн га – де-
градовані [1].
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Ведення сільського господарства розглянемо 
як управління екосистемою з метою отримання 
продукції рослинництва і тваринництва, необхід-
ної для харчування людей, та сировини для пере-
робної промисловості. 

Екосистема – це система, що включає всі ор-
ганізми (сукупність популяцій рослин, тварин і 
мікроорганізмів) на певній території і взаємодіє з 
фізичним середовищем.

Оскільки екосистеми – відкриті системи, для 
свого існування вони постійно потребують над-
ходження енергії. Джерелом цієї енергії на Землі 
є сонце. 

Екологічні системи, як і всі живі істоти, під-
порядковані двом фундаментальним законам 
природи: першому та другому законам термоди-
наміки.

Перший закон термодинаміки – енергія не 
зникає й не виникає. Вона переходить з однієї 
форми в іншу. Загальна сума енергії залишається 
постійною. Вимірюється енергія в ергах, джоулях, 
калоріях.

Другий закон термодинаміки – ефективність 
переходу енергії з однієї форми в іншу ніколи не 
досягає 100 %. 

Усі системи прагнуть до мінімізації енергії. 
Цей закон називають законом ентропії. Напри-
клад, система «паливо – мотор – автомобіль - до-
вкілля». Під час спалювання палива найбільша 
частина енергії розсіюється, переходить у хаос. 
Ентропія – це міра хаосу, міра невпорядкованості. 

Розглянемо відповідність сільськогосподар-
ської діяльності в аграрній сфері законам приро-
ди. Основою існування біосфери (область перебу-
вання живих організмів Землі) є три процеси:

1. великий і малий кругообіг речовин у при-
роді;

2. трофічні ланцюги і їхня структура (пере-
дача речовини й енергії в органічному світі);

3. біорізноманіття - основа стабільності еко-
логічної ніші (сукупність екологічних умов (ре-
сурсів, простору) для існування екосистеми. 

Нічого не з’являється само по собі. Все ро-
дить на Землі мільйони років тільки завдяки кру-
гообігу речовин у природі та праці ґрунтової біоти 
(живе населення екосистеми – рослини, тварини, 
комахи, гриби, бактерії), яка перетворює рештки 
рослин в гумус. 

Гумус – це органічна речовина ґрунту, яка 
утворюється за рахунок розкладу рослинних та 
тваринних решток, продуктів життєдіяльності 
живих організмів. Кругообіг органіки постійно 
вертає в ґрунт майже все, що напрацьовано рос-
линами за рік. 

Отже, життя сільськогосподарських рослин 
забезпечує саме симбіоз ґрунтових організмів, мі-
неральних речовин та органіки, підвищуючи ди-

намічну родючість ґрунту. Динамічна родючість 
– це біологічне перетворення енергії старої орга-
нічної речовини в нову біологічну масу. Родючість 
– головний засіб виробництва в сільському гос-
подарстві.

Справжнє джерело додаткової вартості міс-
титься не у м’язах людини, а у гумусовому шарі 
планети, зумовлюючи її родючість. А «родючість 
землі, яка стоїть в основі абсолютної доданої вар-
тості – це, зрештою, накопичена протягом мі-
льярдів років сонячна енергія» [2]. 

Саме родючість ґрунту – основа всіх засобів 
виробництва. Чим більше гною та соломи розкла-
дається безпосередньо в полі, тим більше енергії 
Сонця накопичується в урожаї. 

За історичний період людство втратило 2 
млрд. га родючих ґрунтів, перетворило їх у пустелі 
та непридатні для землеробства простори, так зва-
ні «бедленди». Це більш, ніж уся площа сучасного 
світового землеробства, яка складає приблизно 
1,5 млрд. га.

Першою реалістичною пропозицією щодо 
виходу людства з глобальної екологічної ситуації 
були доповіді «Римському клубу». Головним ви-
сновком роботи Римського клубу є те, що решта 
так званих глобальних проблем людства є похід-
ними від екологічної.

Дослідження екологічної ситуації має старі 
і напрацьовані традиції, починаючи від Канта. 
Сформувались навіть цілі наукові школи. Але пе-
реважна більшість учених намагаються відповісти 
на третє запитання, не маючи відповіді на перше. 
Власне, ми підсвідомо погоджуємось з тим, «що 
відбувається», інтерпретуючи означені глобаль-
ні проблеми в екологічному аспекті і механічно 
проектуючи їх на територію України, для пошуків 
відповіді на запитання «Що відбувається?». Цю 
відповідь починали шукати у своїх працях Тюнен 
і Вебер, Кристалер і Льош, Хегерстранд і Перру, 
Ізард і Хаггет, Чорлі і Родоман та інші. 

 Історія останніх століть показала, що 
жодний суспільно-економічний лад не гарантує 
абсолютного забезпечення продовольчої, еконо-
мічної та екологічної безпеки, а жодна економіч-
на теорія до кінця його не обґрунтувала [3].

Згідно з концепцією ноосфери 
В.І.Вернадського, життєздатність біосфери ціл-
ком і остаточно залежить від господарської ді-
яльності людини. Враховуючи сучасні тенденції 
речовинно-енергетичного обміну людської ци-
вілізації з біосферою цей обмін у загальноплане-
тарному масштабі є від’ємним. Більше того, за 
сучасних масштабів ресурсоспоживання (всі види 
ресурсів, включаючи просторові та інформаційні) 
він ніколи не буде позитивним. Освоєння люди-
ною поверхні планети з самого початку було ан-
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тропоцентричним, таким воно залишається нині 
і залишатиметься надалі. 

 За декілька тисячоліть до початку ери 
індустріалізації «визволення» земель під сіль-
ськогосподарське виробництво уже призвело до 
витиснення та руйнування значних масивів при-
родної біоти (сукупність рослинних та тварин-
них організмів), глобальних масштабів цей про-
цес досяг з початком промислової революції. «…
Працьовиті землероби думали про врожай одного 
року, - писав Л.М. Гумильов, - перетворили в пі-
сочні бархани береги Єцзін-гола, Хотан-дарьї та 
озера Лобнор, зорали землі Сахари та дозволили 
самумам розвіяти їх» [4, с.560]. Вчений система-
тично виклав своє уявлення про етноси як спо-

лучний ланцюг між природою та людиною, дав 
пояснення, чому виникають та зникають народи 
(етноси). 

Як показав аналіз, забезпечення зростаючих 
потреб у продовольстві спочатку відбувалося за 
рахунок постійного розширення площ землі в об-
робітку, що реально зумовило втілення в життя 
прогнозу А.Сміта щодо введення у виробництво 
гірших за родючістю земель. 

Процес сільськогосподарського освоєння 
людиною нових територій проходив у різних кра-
їнах по-різному. Але загальною його рисою для 
всіх країн і природних зон є те, що спочатку не 
людина, а рельєф визначав структуру сільськогос-
подарських угідь (рис. 2).

Рис. 2 Зміни землі в обробітку за 1961-2007 роки
Так, якщо в цілому у світі площі землі в об-

робітку з 1961 по 2007 рік, за даними ФАО, зросли 
на 127, 6 млн. га, або на 10 %, то розвинуті країни 
вивели із сільськогосподарського використання 
34,3 млн. га орних земель, або 5,3 %. Країни, що 
розвиваються, навпаки, збільшили ці площі на 
161,9 млн. га, або на 25,7 %, а країни Південної 
Америки – навіть на 68,8 %. При цьому відбува-
ється значне скорочення земель сільськогоспо-
дарського призначення внаслідок деградації ґрун-
тів від ерозії, забруднення ґрунтів промисловими 
викидами і стоками та нестачі води для зрошення, 
виснаження ґрунтів і зміни клімату [5].

Процес подальшого освоєння сільськогоспо-
дарської території продовжується по лінії погли-
блення спеціалізації сільського господарства на 
вирощуванні тих або інших видів продукції рос-
линництва, що має місце і сьогодні. Бурхливий 
розвиток альтернативних джерел енергії призвів 
до збільшення використання сільськогосподар-
ської продукції для виробництва біоеталону (з ку-
курудзи, сої, цукру) і біодизелю (з ріпаку).

Причому, відчужуючи значну частку біома-
си у вигляді зерна, стебел, коренеплодів, людина 
робить останній крок до порушення речовин-
но-енергетичного балансу в ґрунтах. Прагнення 
людини компенсувати нестачу азоту в ґрунті за 
рахунок мінеральних добрив призвело до мінера-
лізації гумусу. Європейські країни уже вносять до 

1000 кг мінерального добриво на 1 га, забезпечу-
ючи значний ріст виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Але рослини з урожаєм виносять 
з ґрунту не тільки NPK, але й десятки мікроеле-
ментів, амінокислот і т.п., які аграрії не компенсу-
ють. Їх у ґрунті та сільськогосподарській продук-
ції з кожним роком стає все менше і менше, про 
що свідчать зарубіжні публікації. 

Дефіцит мікроелементів в організмі людини 
призводить до серйозних захворювань. Афорис-
тично це звучить у східній мудрості: «Бог (життя) 
спить у мінералах, просипається у рослинах, руха-
ється в тваринах і думає в людині» [ 6].

Мінеральні добрива не мають відношення до 
регулювання родючості ґрунту. Навпаки, добри-
ва – симптом відсутності родючості ґрунту. Вони 
живлять рослини за рахунок зовнішньої енергії – 
як розчин у колбі. Самостійність ґрунту до відтво-
рення вони не збільшують, а зменшують. 

Шкідливий вплив мінеральних добрив ви-
никає при їх проникненні у водні джерела, нако-
пиченні у недопустимих дозах у рослинах, фіто-
токсичній дії і порушенні природного кругообігу 
елементів. 

З одного боку, метали – мікроелементи, які 
впливають на формування врожаю і якості про-
дукції, є важливим компонентом ґрунтів, а з ін-
шого – надмірне надходження важких металів у 
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біосферу в результаті сільськогосподарської ді-
яльності викликає забруднення ґрунтів і рослин.

Слід зауважити, що на відміну від атмосфери 
і гідросфери, де відбувається самоочищення від 
важких металів, ґрунти такої здатності не мають, 
в результаті чого вони стали основним середови-
щем, яке накопичує важкі метали. Забруднення 
ґрунтів важкими металами негативно впливає на 
мікроорганізми порушується передача речовини 
енергії в органічному світі.

З економічної точки зору ми погоджуємося 
з думкою О.В. Тарханова: «…дохід від добрив – 
40%, а мінімальний збиток – близько 300 %. Ми 
цього не бачимо, тому що рахуємо по-хитрому: 
купив на 100, приріст продав на 200, а інше – тра-
ва не рости! Так вона й перестає рости. І ґрунт 
рятувати «розробленими методами» - повна уто-
пія. На одне тільки застосування добрив та вапна 
з моменту їх виробництва витрачається близько 
600 МДж/га непоновлюваної енергії палива – на 

порядок більше, ніж засвоюється на гектарі енер-
гії Сонця. А на порятунок ґрунту її потрібно ще в 
кілька разів більше» [7].

Отже, ми десятиліттями вносимо на поля 
масу енергії у вигляді мінеральних добрив, паль-
ного, техніки, праці, а продуктивність земель 
сільськогосподарського призначення до кінця ХХ 
століття знизилась в півтора рази, а продукція по-
дорожчала. Ми просто віднімали у поля торішню 
енергію Сонця. 

Отже, величина врожаю сільськогосподар-
ських культур залежить від двох видів витрат 
енергії (рис. 3):

• природної (відтворювальної) - родючість
ґрунту, сонячна енергія, опади, атмосферне те-
пло;

• антропогенної (не відтворювальної) –
споруди, мінеральні добрива, пестициди, техніка, 
енергоносії.

Рис. 3 Види витрат енергії при виробництві сільськогосподарської продукції
З наведених витрат енергії людина має по-

вний вплив лише на антропогенні ресурси, а на 
природні - тільки на родючість ґрунту. 

В аграрному секторі природна родючість бере 
участь у виробничому процесі і має переносити 
частину своєї вартості на готовий продукт у ви-
гляді амортизаційних нарахувань. Необхідно по-
вернути «органічну речовину» зібраного врожаю. 
Це в свою чергу потребує розширення об’єктів 
бухгалтерського обліку природно-ресурсного по-
тенціалу – облік біоенергетичних активів. Біо-
енергетичні ресурси – гумус, зерно, солома, ху-
доба, гній. Їх сукупність являє собою абсолютний 
біоенергетичний капітал. 

Фізичний знос динамічної родючості – це 
порушення кругообігу речовин. 

Причини зносу: 1) мінеральні добрива (зовні 
вони підвищують врожай за гроші, але пригні-
чують природну родючість, мінеральні добрива 
мають: виправляти недоліки органіки та оптимі-
зувати розвиток і екологію агроландшафтів); 2) 
оранка з оборотом ґрунту (механічне руйнування 
ґрунту).

Висновок. Глобальна екологічна ситуація в 
сільському господарстві є прямим результатом 
прорахунків не тільки в сфері виробництва, але 
й у галузі економічних теорій. Панує хибне твер-

дження про землі як про незношуваний та вічний 
засіб виробництва, що має властивості до само-
відновлення. В теорії фізичної економії вперше 
окреслено необхідність покриття витрат з висна-
ження землі. Основним засобом є динамічна ро-
дючість, а не земля. Кругообіг органічної речови-
ни є основою родючості ґрунту. 

Саме нехтування необхідністю дотримання 
природних законів у сільському господарстві по-
роджує деструктивне господарювання, наслід-
ками якого стає дедалі зростаюче антропогенне 
та похідне від нього техногенне навантаження 
на землі сільськогосподарського призначення. 
Отже, щоб змінити весь процес на краще (відпо-
відь на третє питання), необхідна розробка нової 
економічної теорії, яка має відповідати фізичним 
законам (енергетичний підхід) та враховувати 
домінуючу роль екологічної системи у відтворю-
вальному процесі земель сільськогосподарського 
призначення.  
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Ашмарина Т.И., Сосенков А.В. Вовлечение 
в оборот неиспользуемых селькохозяйственных 
земель

Аннотация. В статье произведен анализ ис-
пользования земель сельскохозяйственного на-
значения и рассмотрена проблема вовлечения 
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения. Отражены причины сокра-
щения площадей сельскохозяйственных земель и 
невозможности вовлечения их в экономический 
оборот. Намечены перспективы использования 
данных земель. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, оборот земли, анализ, учет, де-
градация. 

Мармуль Л.А., Романюк И.А. Потенциал 
конкурентоспособности предпринимательской 
деятельности в области сельского зеленого ту-
ризма

Аннотация. Осуществлена оценка потен-
циала конкурентоспособности (развития) пред-
принимательства в сфере сельского зеленого 
туризма с целью определения направлений его 
функционирования на перспективу и принятия 
обоснованных управленческих решений по вы-
бору соответствующих тактик и стратегий. Выяв-
лено 4 группы районов по критерию пригодности 
для организации и развития малых предприятий 
сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, 
потенциал, конкурентоспособность, предприни-
мательская деятельность, ранжирование, ресурс-
ные преимущества, развитие.

Рунчева Н.В. Организационно-экономиче-
ский механизм корпоративных отношений аграр-
ного производства

Аннотация. Статья раскрывает сущность и 
виды корпоративных отношений аграрного про-
изводства. Рассмотрены формы интеграционных 
преобразований в сельском хозяйстве Украины.

Ключевые слова: корпорация, корпоратив-
ные отношения, государственное регулирование.

Фролова В.Ю. Актуальные проблемы дея-
тельности субъектов малого предприниматель-
ства в Украине

Аннотация. В статье проанализированы сущ-
ность, роль и особенности функционирования 
субъектов малого предпринимательства в Укра-
ине. Определены существенные преимущества, 
которые предоставляет развитый сектор мало-
го предпринимательства государству, обществу, 
предпринимателям. Дана аналитическая харак-

теристика современного состояния малого пред-
принимательства в Украине и выделены акту-
альные проблемы, с которыми оно сталкивается 
в процессе функционирования. Предложены и 
систематизированы основные мероприятия, на-
правленные на активизацию развития предпри-
ятий исследуемого формата.

Ключевые слова: деятельность предприятий, 
малый бизнес, физическое лицо-предпринима-
тель, кредитование, налогообложение.

Мазуренко Е.В. Человеческий капитал жи-
вотноводства: отраслевая специфіка

Аннотация. Проанализированы результаты 
научных исследований по вопросам формирова-
ния и развития человеческого капитала в аграр-
ном производстве. Определено, что формирова-
ние человеческого капитала в животноводстве 
происходит в сложных условиях, под влиянием 
ряда негативных факторов, что значительно за-
медляет этот процесс. Обоснованы направления 
формирования и развития человеческого капи-
тала животноводства с учетом отраслевой спец-
ифики.

Ключевые слова: человеческий капитал, ин-
новационное развитие, инновационная деятель-
ность, отрасль животноводства, отраслевая спец-
ифика, квалификация.

Олейник О.А., Демьяненко И.В. Интеграци-
онные процессы в сельском хозяйстве: становле-
ние, выбор формы, развитие

Аннотация. Рассмотрено становление и раз-
витие интеграционных операций корпоративного 
слияния или поглощения в аграрном секторе эко-
номики Украины как необходимого условия по-
вышения эффективности агробизнеса, что имеет 
крупномасштабные организационно-экономи-
ческие и финансовые возможности реализации 
инвестиционно-инновационных проектов с по-
следующей вертикальной и горизонтальной ре-
структуризацией.

Ключевые слова: агроинтеграция, агробиз-
нес, горизонтальная и вертикальная формы инте-
грации.

Уманская Ю.Н. Формирование конкурент-
ной стратегии предприятий машиностроения

Аннотация. В статье рассмотрена сущность 
понятия «конкурентная стратегия», его взаи-
мосвязь с составляющими потенциала предпри-
ятия, выделены две группы стратегий. Проведена 
оценка уровня конкурентоспособности инно-
вационной продукции машиностроительных 
предприятий дифференциальным методом на 
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основе потребительских и экономических пара-
метров с учетом эластичности спроса. С целью 
обеспечения постоянного развития определены 
количественная мера конкурентоспособности и 
зависимость цены от объема продаж на основе 
инновационного направления при формирова-
нии стратегий.

Ключевые слова: стратегия, конкурентоспо-
собность, инновации, инновационная продук-
ция, инновационный потенциал, инновационная 
активность, инновационная деятельность, инве-
стиции, основной капитал.

Антошкин В.К. Социально-экономическая 
безопасность регионов Украины: проблемы из-
мерения и перспективы развития

Аннотация. На современном этапе развития 
в Украине и мире наблюдается усиление эконо-
мической и социальной нестабильности, которая 
распространяется в региональном масштабе. Сле-
довательно, возникает необходимость использо-
вания новых концепций, методических подходов 
к изучению методов оценки и условий обеспече-
ния стабильности экономического и социального 
развития, а также системы социально-экономи-
ческой безопасности в целом. Автор акцентирует 
внимание, что системный подход в исследовании 
социально-экономической безопасности реги-
она делает необходимым формирование единой 
многоуровневой системы показателей и индика-
торов, в которую будут встроены все аспекты без-
опасности. К тому же, механизм обеспечения со-
циально-экономической безопасности регионов 
не может иметь полностью централизованный ха-
рактер. Так, макроуровень предлагается составить 
из характеристики региона как подсистемы на-
циональной экономики. Мезоуровень содержит 
управленческие цели региона по организации 
обеспечения социально-экономической безопас-
ности. Есть также локальные показатели, по ко-
торым регион выступает управляющей системой, 
то есть показатели микроуровня.

Ключевые слова: социально-экономическая 
безопасность, регионы, показатели социально-
экономической безопасности, методические ре-
комендации оценки уровня безопасности, много-
мерный анализ, интегральный показатель.

Пеньковский В.С. Социально-экономиче-
ская эффективность хозяйств и предприятий 
сельского зеленого туризма в Херсонской обла-
сти

Аннотация. Определены особенности осу-
ществления, статистики и учета предпринима-
тельской деятельности в сфере сельского зе-

леного туризма. Обоснованы количественные 
показатели оценки ее социально-экономической 
эффективности по данным о результатах хозяй-
ствования, полученным в результате опроса пред-
принимателей. Выявлены резервы и возможности 
их роста на перспективу. Осуществлена каче-
ственная оценка социальных эффектов, которые 
являются очень важными для повышения уровня 
жизни населения и развития сельских террито-
рий. Полученные результаты рассматриваются 
как основание для повышения конкурентоспо-
собности хозяйств и предприятий, а также при-
нятия управленческих решений по их перспек-
тивному развитию.

Ключевые слова: хозяйства, предприятия, 
сельский зеленый туризм, социально-экономи-
ческая эффективность, затраты, прибыли, агро-
усадьбы, развитие, управленческие решения, 
конкурентоспособность.

Черний Б.С. Социально-экономическая эф-
фективность функционирования малых предпри-
ятий сельского зеленого туризма Черновицкой 
области

Аннотация. В статье выявлены особые усло-
вия формирования и развития малых предпри-
ятий сельского зеленого туризма на уровне Чер-
новицкой области. Определены их конкурентные 
преимущества относительно других отраслей и 
регионов на основе возможностей привлечения 
ресурсов и рынка реализации услуг. Осуществле-
на оценка показателей эффективности функци-
онирования малых предприятий в денежном и 
натуральном выражении. Выявлены проблемы и 
тенденции их развития. Обоснованы предложе-
ния по дальнейшему совершенствованию и эко-
номическому росту малых предприятий сельского 
зеленого туризма Буковины (усиление экологиче-
ских функций, использование труда незанятого 
сельского населения, разработка креативных ту-
ристических продуктов и услуг).

Ключевые слова: малые предприятия, сель-
ский зеленый туризм, социально-экономическая 
эффективность, повышение, тенденции, разви-
тие, совершенствование, экологические функ-
ции, сельское население, туристические продук-
ты, разработка, креативные.

Антошкина Л. И. Факторы стандартизации 
высшего образования в Украине

Аннотация. Определены факторы стандарти-
зации высшего образования в Украине, в частно-
сти охарактеризованы функции системы высшего 
образования, его структура, уровни подготовки 
специалистов в сфере высшего образования.
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Ключевые слова: система высшего образова-
ния, стандарты образования, функции, структу-
ра, уровни.

Бескровный Н.Ф. Университетская система 
организации информационно-консультационной 
деятельности

Аннотация. Статья посвящена анализу со-
временного состояния развития информацион-
но-консультационной деятельности в аграрной 
сфере и организационным мерам улучшения этой 
деятельности путем привлечения высших учеб-
ных заведений аграрного направления. Принятие 
поправки к законопроекту будет способствовать 
расширению сети сельскохозяйственных совеща-
тельных служб, а также созданию дополнительных 
рабочих мест в сельской местности и уменьше-
нию нагрузки на социальные фонды. А аграрные 
вузы получат возможность участвовать в конкурсе 
по предоставлению социально направленных со-
вещательных услуг на общих основаниях.

Ключевые слова: организационные формы 
консультационных служб, консультационные 
услуги, сельскохозяйственная совещательная де-
ятельность, совещательные службы учебных уч-
реждений.

Ксенжик И.В. Формирование видов корпо-
ративной социальной ответственности в аграр-
ном секторе экономики Украины

Аннотация. Сгруппированы и теоретически 
обобщены виды осуществления корпоративной 
социальной ответственности предприятий аграр-
ного сектора национальной экономики. Уста-
новлены сферы их влияния на микро-, макро- и 
мезоуровнях. Определены инструменты реализа-
ции программ корпоративной социальной ответ-
ственности.

Ключевые слова: аграрный сектор, нацио-
нальная экономика, корпоративная социальная 
ответственность, виды, уровни, инструменты.

Шинкарюк О.В. Сигайов А.А. Институа-
лизация ведущих элементов механизма государ-
ственного регулирования регионального челове-
ческого развития (ЧАСТЬ ІІІ)

Аннотация. В статье раскрыты сущность и 
содержание, методы и процедуры мониторин-
га показателей общей оценки социально-эко-
номического развития регионов и, в частности, 
регионального человеческого развития. Акцен-
тировано внимание на использовании методов 
кластерного анализа и определении пороговых 
значений индикаторов экологической, социаль-
ной и экономической безопасности региона.

Раскрыто состояние институализации основ-
ных составляющих мониторинга регионального 

развития и отмечена необходимость перехода к 
его осуществлению на основе комплексной оцен-
ки уровня и динамики показателей устойчивого 
развития регионов.

Приведенны результаты мониторинга пока-
зателей матрицы задач и индикаторов Целей Раз-
вития Тысячелетия по Украине, Хмельницкой и 
Черновицкой областям.

Ключевые слова: мониторинг, показатели, 
факторы, регион, развитие общества, кластер 
ный анализ, экологическая и социально-эконо-
мическая безопасность.

Юрченко Ю.Ю. Инфраструктурное обе-
спечение дестинаций внутреннего молодежного 
туризма

Аннотация.  В статье рассматриваются вопро-
сы молодежного туризма, влияние его на между-
народные и внутренние социальные и культурные 
контакты. На основе результатов социологиче-
ских исследований представлена характеристика 
туристических дестинаций как объекта молодеж-
ного туризма. Выявлены причины, сдерживаю-
щие развитие молодежного туризма, предложены 
меры по улучшению инфраструктурного обеспе-
чения туристических дестинаций.

Ключевые слова: молодежный туризм, тури-
стические дестинации, инфраструктурное обе-
спечение, туристический продукт, рейтинговая 
оценка.

Артеменко Д. Н.  Особенности определения 
рыночной стоимости прав требования по обяза-
тельствам, возникающим вследствие осущест-
вления банком кредитных операций с учетом раз-
мера их кредитного риска

Аннотация. В статье предложены унифици-
рованные механизмы оценки прав требования по 
обязательствам, возникающим вследствие осу-
ществления банком кредитных операций с уче-
том размера их кредитного риска и обеспечения 
залогом. Рассмотрены конкретные подходы и 
методы оценки, которые соответствуют действу-
ющему законодательству по осуществлению про-
фессиональной оценочной деятельности в Укра-
ине, а также национальным и международным 
стандартам оценки и удовлетворяют требованиям 
положений Национального банка Украины об 
определении банками Украины размера кредит-
ного риска по активным банковским операциям.

Предложенная модель оценки позволяет 
определить стоимость прав требования обяза-
тельств по сложившимуся кредитному портфелю 
банка при минимальных затратах и  ограничен-
ном объеме достаточной информации относи-
тельно объекта оценки.
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Ключевые слова: рыночная стоимость, кре-
дитная операция, оценочные процедуры, подход 
к оценке, кредитный портфель, риск кредита, 
обеспечение, принципы оценки, вероятность де-
фолта, экспозиция под риском, средняя ожидае-
мая доля потерь средств в случае дефолта.

Буряк А.В. Финансовый механизм интегри-
рованных аграрных предприятий: теоретический 
аспект

Аннотация. Рыночный прогресс националь-
ной экономики обусловил трансформацион-
ные процессы организационно-правовых форм 
аграрных предприятий как первичного их зве-
на, определив стратегию хозяйствования и ус-
ловия внешнего окружения с возникновением 
бизнес процессов. Преобразования отношений 
собственности, управления финансами, произ-
водственным потенциалом отражают тенденции 
монополизации, характеризующейся корпора-
тивными процессами для отечественного това-
ропроизводителя сельскохозяйственной продук-
ции, которые могут стать одним из источников 
инвестиционного оживления аграрной отрасли.

Ключевые слова: финансовый механизм, ин-
тегратор, агропромышленные предприятия, де-
нежные потоки, финансовый мониторинг.

Комарова И.В. Акцизное налогообложение в 
Украине в контексте европейских тенденций 

Аннотация. Проведено сравнение ставок ак-
цизного налога в Украине и ЕС. Выявлено фи-
скальное значение акцизного налога в Украине и 
европейских странах.

Ключевые слова: акцизный налог, алкоголь-
ная продукция, табачная продукция, энергоноси-
тели, фискальное значение, доходы бюджета.

Голуб Н.А. Учет воссоздания земель сель-
скохозяйственного назначения

Аннотация. Проанализирована экологиче-
ская ситуация в сельском хозяйстве. Обоснованы 
теоретические аспекты энергетического подхода 
к воспроизводству земель сельскохозяйственного 
назначения и учету биоэнергетических ресурсов.

Ключевые слова: биоэнергетические ресур-
сы, динамическое плодородие, воспроизводство, 
износ, учет.
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ського університету менеджменту і бізнесу, док-
тор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти в 
Україні
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Безкровний Микола Федорович, доцент кафе-
дри аграрного консалтингу та сервісу Національ-
ного університету біоресурсів і природокористу-
вання України, кандидат технічних наук, доцент

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15
Наукові інтереси: дорадництво в сільському 

господарстві

Ксьонжик Ірина Володимирівна, професор 
кафедри обліку та оподаткування Миколаївсько-
го національного аграрного університету МОН 
України, доктор економічних наук, доцент,

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе (Па-
ризької комуни), 9

Наукові інтереси: соціальна інфраструктура 
села

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри 
обліку і фінансів Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, 
доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління діяльністю 
аграрних підприємств

Олійник Євген Олегович, старший викладач 
кафедри економіки підприємства Полтавської 
державної аграрної академії, кандидат економіч-
них наук.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
Наукові інтереси: управління та ефективність 

використання трудових ресурсів аграрного ви-
робництва

Шинкарюк Оксана В’ячеславівна, доцент 
кафедри обліку і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент

02217, м. Київ, вул. Драйзера, б. 9, кв. 227
Наукові інтереси: механізм державного регу-

лювання та фінансового забезпечення регіональ-
ного людського розвитку

Сігайов Андрій Олександрович, професор ка-
федри економіки і підприємництва Національно-
го технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
доктор економічних наук, професор

03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37,
Наукові інтереси: фінанси і математичне мо-

делювання

Артеменко Дмитро Михайлович, незалеж-
ний оцінювач ТОВ «Інвестиційно-правова група»

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 
145/1, кв. 166.

Наукові інтереси: вартісна оцінка майна та 
майнових прав

Буряк Аліна Вікторівна,  доцент кафедри фі-
нансів Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат еконо-
мічних наук, доцент.

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11.
Наукові інтереси: корпоративне управління і 

корпоративні фінанси

Комарова Інна Валентинівна, проректор з 
наукової роботи Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, 
доцент

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансо-
вої політики України

Голуб Наталя Олександрівна, доцент кафе-
дри обліку та оподаткування Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету, канди-
дат економічних наук, доцент

72310, м. Мелітополь, Запорізька обл., про-
спект Б. Хмельницького, 18

Наукові інтереси: ноосферна філософія, еко-
логічний облік, теорія та історія аграрної політики

Юрченко Юлія Юріївна, завідувач кафедри 
економіки Бердянського університету менедж-
менту і бізнесу, доктор економічних наук, профе-
сор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А

Наукові інтереси: туризм в Україні



БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Наукове видання

ВІСНИК 
БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Випуск 1(37)’2017

Науковий економічний журнал

Українською, російською та англійською мовами

Технічний редактор О. В. Ткачук

Підписано до друку 28.02.2017 р. 
Формат 60х84/8. Папір офсетний. 

Гарнітура «Newton С». Друк — лазерний. 
Ум. друк. арк. 13,60. Обл.-вид. арк. 13,44. 

Наклад 150 прим. Зам. № 225.

Âèäàâíèöòâî òà äðóê Òêà÷óê Î.Â. 
71110, Çàïîðіçüêà îáë., ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Êіðîâà 52/49, 53 

Òåë. (097)918-66-41, (066) 106-29-93; e-mail: 
Tizdat@gmail.com 

http://izdatelstvo.at.ua 
Ñâіäîöòâî ïðî âíåñåííÿ ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè äî 

Äåðæàâíîãî ðåєñòðó âèäàâöіâ, âèãîòіâíèêіâ і 
ðîçïîâñþäæóâà÷іâ âèäàâíè÷îї ïðîäóêöії 

ÄÊ № 3377 âіä 29.01.2009 ð. 




