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УДК 339.9 Л. Л. Кірова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
СВІТОВОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ 

В СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ УМОВАХ

Анотація. Охарактеризовано організаційно-економічні засади розвитку світового сільськогосподар-

ського ринку в сучасних світогосподарських умовах, проаналізовано розвиток світового сільськогосподар-

ського ринку, його можливості та загрози для різних країн, запропоновано організаційно-економічні засади 

формування механізму створення транскордонних кластерів в АПК прикордонних регіонів.

Ключові слова: агропродовольча система, міжнародна торгівля, трансфер капіталу, продовольча без-

пека, аграрний ринок, фінансові спекулянти, лібералізація, агрокомплекс.

Summary. Describe the organizational and economic principles of the global agricultural market in today’s global 

environment, to analyze the development of world agricultural market, its opportunities and threats for different coun-

tries offer organizational and economic principles of the formation mechanism of the creation of cross-border clusters 

in agricultural frontier regions.

Key words: agro-food system, international trade, capital transfers, food safety, agricultural market, financial 

speculators, liberalization, Agrokompleks.

Постановка проблеми. Сільське господарство 

має низку особливостей, які відрізняють його 

від інших економічних секторів. Вирощування 

аграрної продукції, перш за все, здійснюється пе-

реважно як приватна діяльність, яка виконується 

на обмеженій території в основному домашніми 

господарствами, але також має багато можливос-

тей для колективних дій. На економічний стан 

цього сектору суттєво впливають глобальні сили, 

а його структура і розвиток багато в чому залежать 

від державного втручання. Беручи до уваги факто-

ри, що можуть викликати зміни, можна визначи-

ти основні організаційно-економічні та соціальні 

характеристики агропродовольчої системи, які 

вимагають уваги з точки зору аграрної політики: 

динаміка виробництва, інтегрованість агропродо-

вольчої системи, міжнародна торгівля аграрною 

продукцією та продовольством, провали ринку, 

втручання держави в діяльність сектору, соціаль-

но-культурні зв’язки, неоднорідність і різнома-

нітність, колективні дії [1].

Аналіз перелічених характеристик сільського 

господарства дозволяє не погоджуватися з точкою 

зору тих авторів, які вважають, що єдиним шля-

хом розвитку національних агропродовольчих 

систем і подолання бідності в сільській місцевос-

ті є концентрація виробництва у великих агро-

продовольчих фірмах, здатних до впровадження 

новітніх технологій вирощування, збереження та 

переробки аграрної продукції [2]. На наш погляд, 

така точка зору, що передбачає лише один техно-

логічний напрямок, заперечує існування та пере-

ваги альтернативного шляху, або навіть декіль-

кох шляхів, до вирішення проблеми скорочення 

масштабів сільської бідності, досягнення вищих 

рівнів соціальної рівноваги та екологічної сталос-

ті в агропродовольчій системі.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми світо-

вого сільськогосподарського ринку досліджуються 

такими вітчизняними і зарубіжними науковцями, 

як О. Амоша, В. Білчак, В. Будкін, Б. Буркінський, 

О. Вишняков, Д. Віллерс, В. Євдокименко, З. Зьо-

ло, Є. Кіш, А. Кенард, М. Козоріз, М. Лендьєл, 

T. Лієвські, В. Ляшенко, Ю. Макогон, З. Макєла, 

Г. Медве-Белинт, A. Мельник, В. Мікловда, Н. Мі-

кула, Л. О’Довд, Р. Ратті, М. Перкман, С. Свенсон, 

І. Студенніков, Г.-М. Чуді та інші.

Мета дослідження. Cлід приділити увагу ор-

ганізаційно-економічним засадам розвитку сві-

тового сільськогосподарського ринку в сучасних 

світогосподарських умовах, можливим шляхам 

поліпшення відносин між складною агропро-

довольчою системою і соціальним розвитком 

сільської місцевості, особливо в тих країнах, де 

сільське господарство грає важливу роль у забез-

печенні зайнятості та доходів населення.

Виклад основного матеріалу. Впродовж остан-

ніх 20 років значні зусилля органів влади багатьох 

держав щодо забезпечення продовольчої безпеки 

були зосереджені на створенні умов, які зміцнять 

можливості національних агропродовольчих сис-

тем адаптуватися до різких коливань на світових 

ринках продовольства і забезпечити, перш за 

все, стабільність на внутрішньому ринку продо-

вольства. У стійкій і надійній агропродовольчій 

системі будь-які зміни у ринковій кон’юнктурі 

створюють стимули, які спонукають до інновацій, 

пошуку нових шляхів розвитку цієї системи [2].
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На сучасний момент проблема продовольчої 

безпеки населення землі, що зростає, загострюється 

у зв’язку з різким зростанням цін на сільськогоспо-

дарську продукцію на світовому ринку. Коливання 

цін на продовольство в 2010–2011 р. вже змінили 

економічний і геополітичний баланс сил, напри-

клад, в декількох країнах Близького Сходу. Це по-

требує детального аналізу причин високої волатиль-

ності сучасного світового сільськогосподарського 

ринку. Дослідження сучасних організаційно-еко-

номічних засад розвитку світового сільськогоспо-

дарського ринку доводить, що дійсно вирішальний 

вплив на його волатильність мають:

— підвищення торговельної взаємозалежнос-

ті країн;

— вузька спеціалізація на обмеженому набо-

рі аграрної сировини та напівпродуктів значної 

кількості країн, особливо тих, що розвиваються;

— наростання зв’язку аграрного ринку з рин-

ком енергоносіїв через сегмент біопалив;

— поширення після фінансової кризи 2008–

2009 р. присутності на ринках аграрних ресурсів, 

продукції та землі гравців, які покинули фінансо-

ві ринки, тобто спекулянтів.

На кінець 2010 р. майже чверть продовольства 

у світі розподілялося через механізми міжнародно-

го обміну (торгівлі і міжнародної допомоги), і цей 

показник постійно зростав за останні десятиліття.

Значний вплив цін світових ринків на вну-

трішнє національне ціноутворення на продукти 

харчування відбувається навіть на таких значно за-

хищених національних ринках, як у країн-членів 

Європейського Союзу, а також у Північній Кореї — 

найбільш автаркічному аграрному ринку у світі [3].

Загально визнано, що міжнародна торгівля 

через спеціалізацію дозволяє ефективно розпо-

діляти ресурси світового виробництва сільсько-

господарської продукції, але разом з тим робить 

ринок занадто чутливим до найменших коливань 

урожайності культур, клімату, втручання держав у 

експортно-імпортні операції тощо, що збільшує 

системні ризики продовольчої безпеки в націо-

нальних продовольчих системах.

Найбільш уразливими з точки зору продо-

вольчої безпеки є регіони Близького Сходу, Аф-

рики, Азії та Європи, рівень самозабезпеченості в 

яких недостатній.

Сучасне сільськогосподарське виробництво 

для того, щоб бути ефективним і досягти високої 

продуктивності, повинно максимально спеціа-

лізуватися на вирощуванні обмеженого набору 

культур і продуктів тваринництва. Наприклад, 

Малайзія виробляє лише 41 % необхідних їй 

зернових, при цьому 88 % всього обсягу вироб-

ництва сільгосппродукції — це експорт пальмо-

вого масла. Не тільки Малайзія, а й інші країни 

Африки, Латинської Америки та Азії до цих пір 

залишаються країнами «експортної монокульту-

ри», тобто фокусуються на єдиному виді сільгосп-

продукції. Унікальні кліматичні умови роблять 

рентабельним виробництво сільгосппродуктів 

у малій кількості країн, наприклад, какао (Кот 

д’Івуар, Гана, Індонезія — 72 % світового вироб-

ництва), пальмового масла (Індонезія, Малай-

зія, Папуа Нова Гвінея — 90 % світового вироб-

ництва). Таким чином, світовий ринок через 

вузьку спеціалізацію є вкрай чутливим до про-

блем, що виникають навіть в одній країні, яка 

виробляє конкретну аграрну продукцію.

Останніми роками активно розширюється 

виробництво біопалива. Біопаливо служить сво-

єрідним «містком», який пов’язує ринок продо-

вольства з мінливим ринком паливно-енерге-

тичних ресурсів. У всьому світі на виробництво 

біопалива у 2010 р. пішло менше 5 % світового ви-

робництва рослинної сировини, проте ця частка 

швидко зростає: ще в 2000 р. вона становила лише 

0,9 %. А якщо порівняти ці показники зі зростан-

ням глобального споживання продуктів харчуван-

ня за останнє десятиліття (+17,5 %), можна дійти 

висновку, що зростання виробництва біопалива 

значно і негативно вплине на пропозицію продо-

вольства на світовому ринку. Африка, з її значним 

потенціалом виробництва тростяного цукру, час-

то розглядається як регіон, який змог би отримати 

вигоду від виробництва біопалива (використову-

ючи позитивний досвід та технології, які застосо-

вано, наприклад, в Бразилії), але перешкоди на 

шляху реалізації цього глобального проекту (не-

розвинута інфраструктура, організаційна слаб-

кість, воєнно-політичні конфлікти тощо) занадто 

великі, щоб очікувати скорішої його реалізації. З 

іншого боку, виробництво біопалива не вирішує 

проблем нафтового ринку — лише 2,2 % мотор-

них палив у 2010 р. мали біологічне походження. 

А враховуючи те, що біопаливо не є повністю по-

новлюваним джерелом енергії, оскільки висна-

жує гумус в ґрунтах і просто переводить вуглець 

з однієї форми в іншу, тому користь від розши-

рення посівів технічних культур вкрай обмежена. 

Зрештою, конкурентоспроможність біопалива 

може бути розширена, якщо вигода від зниження 

викидів парникових газів у результаті заміни ета-

нолом бензину буде монетизуватися за рахунок 

торгівлі квотами (сертифікованих скорочень ви-

кидів парникових газів) у рамках механізму, запо-

чаткованого Кіотським протоколом.

Останній фактор, який суттєво посилює во-

латильність сучасного світового сільськогоспо-

дарського ринку, — фінансові спекулянти, що 

активно розігрівають організовані сільськогоспо-

дарські ринки на тлі величезної глобальної над-

лишкової ліквідності [4]. Поряд з описаним вище 

фактором (виробництво біопалива) механізм 

ф’ючерсних торгів аграрною продукцією, а також 

активна зацікавленість ними інвестиційних бан-
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ків і фінансових спекулянтів імпортує монетарну 

інфляцію на ринки сільгосппродукції.

До наведених вище факторів, що посилюють 

волатильність світового сільськогосподарського 

ринку, слід додати урядові обмеження на експорт 

аграрної сировини, введені деякими краї нами, і 

послаблення американського долару [4].

Таким чином, очевидно, що існуюча система 

виробництва і розподілу продовольства, засно-

вана на торговельній взаємозалежності, глибо-

кій спеціалізації, інтегруванні з волатильними 

ринками вуглеводнів та поширенні фінансових 

спекуляцій, не є стабільною. Крім того, агропро-

довольчі системи країн змінюються в результаті 

динамічної взаємодії цілої низки екологічних, 

соціальних і економічних факторів, у тому числі 

глобальних змін навколишнього середовища, ур-

банізації, інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва, його концентрації, вертикальної 

інтеграції та координації, індустріалізації, дере-

гулювання і лібералізації економіки.

Тому єдиним реальним шляхом вирішення 

проблеми забезпечення населення будь-якої краї-

ни необхідним раціоном харчування (як за кількіс-

тю, так і за поживністю продовольства) полягає в 

розвитку власного сільського господарства, перш 

за все там, де воно становить основу економіки і 

де брак їжі відчувають у першу чергу самі селяни. 

Але і в країнах, здатних оплачувати імпорт недо-

статніх власних продуктів харчування, сільське 

господарство потребує підтримки та захисту, якщо 

через об’єктивні природно-кліматичні умови його 

розвиток виявляється набагато більш трудо-, ка-

пітало- та енергоємним, ніж у конкурентів на сві-

товому ринку. Для цього є економічні і політичні 

підстави: забезпечення продовольчої безпеки, за-

побігання загрози безробіття, надмірної урбані-

зації, нерівномірності господарського освоєння 

території і запустіння історично освоєних районів.

Сучасні виклики, які постали перед аграрни-

ми виробниками, суттєво відрізняються від тих, 

відповіддю на які стала так звана «Зелена рево-

люція», в результаті якої було досягнуто стійке 

зростання продуктивності сільського господар-

ства лише кілька десятиліть тому. З 1980-х років 

відбулося істотне зниження підтримки державно-

го сектору в сільському господарстві і багато ви-

робників аграрної продукції втратили доступ до 

основних товарів і послуг, які раніше субсидува-

лися державою. У той час як державні агентства 

частіше були неефективними в надані цих послуг, 

вони, тим не менш, покращували доступ до рин-

ків для бідних сільських виробників. Сьогодні 

можливості для цих виробників інтегруватися у 

світову економіку ще більш обмежені. Дрібні ви-

робники на сучасний момент конкурують на сві-

тових ринках, які є набагато більш вимогливим з 

точки зору оцінки якості і стандартів безпеки хар-

чових продуктів, а також більш концентрованими 

і вертикально інтегрованими, ніж це було у мину-

лому [5]. Серйозну заклопотаність стосовно цієї 

концентрації викликає те, що декілька транснаці-

ональних корпорацій встановлюють контроль за 

прийняттям рішень в рамках всієї агропродоволь-

чої системи. Таким чином, сьогоднішній ризик 

багатьох сільських домогосподарств, пов’язаний 

із впливом ринкових сил, дуже відрізняється від 

минулого. Раніше ризик часто знижували дер-

жавні агентства через контрольовані урядом рин-

кові ради (у США) та подібні напівдержавні ор-

ганізації в інших країнах, які відповідали за збут 

аграрної продукції, контролювали структуру цін, 

ринки ресурсів і аграрної продукції, а також за-

безпечували доступ до удосконалених технологій 

і організовували навчання фермерів. Державні 

інвестиції в дослідження і розробки призвели до 

підвищення продуктивності фермерських госпо-

дарств як системи. Крім того, фермери до ново-

введень були заохочені через державні субсидії 

або інші інструменти регулювання. У більшості 

країн Азії та Латинській Америки ці нововведен-

ня спонукали багато фермерських господарств 

перейти на більш продуктивні і більш прибуткові 

системи господарювання [6].

Оскільки сільське господарство залежить від 

торгівлі більшою мірою, ніж більшість економіч-

них секторів, великий вплив на його стан мають 

умови, що визначають середовище торгівлі та 

торговельна політика. У той час як загальні торго-

вельні бар’єри в промислово розвинених країнах 

значно знизилися за останні десять років, «зали-

шок» бар’єрів зосереджено на сировинній про-

дукції сільського господарства та продукції трудо-

містких виробництв, відносно яких країни менш 

розвинені володіють порівняльними перевагами у 

міжнародній конкуренції. Крім того, в економіч-

но розвинених країнах поширена практика змін у 

структурі тарифів шляхом встановлення високих 

тарифів на продукти з більш високим ступенем 

переробки. Ці тарифи націлені на захист перероб-

ної і харчової промисловості в промислово розви-

нених країнах, і вони є по суті податком на розви-

ток, тому що обмежують можливості розвиватися 

сировинним виробництвам з низькою доданою 

вартістю, які превалюють в агропродовольчих 

системах економічно відсталих країн.

Ситуація суттєво змінилася і для фермер-

ських господарств у Європейському Союзі, перш 

за все, в результаті реформування аграрної полі-

тики, яка проводиться Європейською Комісією. 

За період з початку 1960-х років, коли в ЄС була 

започаткована Спільна аграрна політика (САП), 

аграрний сектор країн Союзу зазнав великих змін. 

Змінилися його економічне становище та соці-

альна структура, посилилася технологічна скла-

дова, підвищилися вимоги як до охорони навко-
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лишнього середовища, так і до якості продуктів 

харчування. У міру того, як розширювався Євро-

пейський Союз, ставав все більш різноманітним 

його сільський ландшафт, при цьому одночасно 

наростала соціальна диференціація фермерських 

господарств. Глобалізація суттєво змінила конфі-

гурацію світових сільськогосподарських ринків, 

а фінансова підтримка європейських фермерів в 

окремі періоди сягала майже двох третин загаль-

ного бюджету ЄС. Усе це призвело до зміни цілей 

САП як за їх ієрархією, так і за змістом.

Нарощування сільськогосподарського ви-

робництва більше не є пріоритетною ціллю для 

Європейського Союзу. Замість цього на перший 

план виходить такі питання:

— підвищення рентабельності сільськогоспо-

дарського виробництва;

— розвиток нових перспективних напрямків 

сільського господарства та переробки сільгосп-

сировини (наприклад, органічного виробництва, 

тобто вирощування і переробка аграрної продук-

ції з метою отримання екологічно чистого та без-

печного продовольства);

— оптимальне використання природних ре-

сурсів, захист і поліпшення навколишнього сере-

довища.

Стосовно підтримки аграріїв парадигма САП 

також змінилася: якщо в перші десятиліття її функ-

ціонування вона була покликана гарантувати ста-

більні доходи фермерів, то тепер акцент робиться 

на поліпшення якості життя сільського населення 

та на комплексний розвиток сільської місцевості.

Перший напрямок (підтримка виробництва) 

спрямовано на вирішення питань організації сіль-

ськогосподарських ринків і підтримки фермер-

ських доходів. Ця «опора» використовує переваж-

но спільні (наднаціональні) заходи регулювання 

внутрішніх ринків та сільгоспвиробництва, в осно-

вному за допомогою системи загальної організації 

ринків (на теперішній момент в ЄС діє 21 органі-

зований ринок, у тому числі: зерна, свинини, яло-

вичини, м’яса птиці і яєць, молочних продуктів, 

фруктів і овочів, вина, цукру та ін.). Для деяких 

товарів (наприклад, бавовни) діють спеціальні ре-

жими підтримки виробників. За межами цієї сис-

теми залишена лише невелика частина продукції 

аграрного сектору (наприклад, мед, кава, кони-

на, шовкопряди), проте частково САП охоплює і 

цю продукцію. Наприклад, з бюджету ЄС виділя-

ються кошти на боротьбу із хворобами бджіл і на 

просування меду на внутрішньому ринку Союзу; 

з коштів Євросоюзу також фінансуються заходи 

законодавчого захисту товарних марок кави з під-

твердженим географічним походженням з ЄС.

Порівняно з першими етапами САП помітно 

зросло значення інструментів безпосереднього 

(неринкового) впливу на аграрний сектор. Зни-

ження інтервенційних цін ЄС під тиском вимог 

СОТ, зростання внутрішнього попиту, здешев-

лення імпорту через зменшення світових цін (до 

2006 р.), а також підвищення курсу євро — усе це 

різко знизило ефективність і значення втручання 

ЄС на більшості організованих ринків. Витрати 

на ці заходи в 2000–2006 рр. становили 10 % від 

загального бюджету першого напрямку САП. Та-

кож знизилося значення експортних субсидій (те-

пер на них припадає менше 9 % загальних витрат 

у цій «опорі»). У той же час помітно (майже до 

80 %) зросли витрати на прямі субсидії, пов’язані 

з виробництвом конкретних продуктів і зі скоро-

ченням оброблюваних площ [7]. До 2013 р. прямі 

платежі складуть 91 % витрат в рамках першого 

напрямку і будуть здійснюватися переважно у ви-

гляді єдиних аграрних платежів. Причому повна 

виплата цих субсидій буде здійснюватися на умо-

вах взаємної відповідності (тобто лише за умов до-

тримання фермерами екологічних норм і стандар-

тів якості). Це дозволить скоротити забруднення 

навколишнього середовища, зменшити площу 

оброблюваних земель, а також зайняти частину 

орних земель (до 15 % до 2020 р.) культурами для 

виробництва біопалива.

Другий напрямок САП (соціально-структур-

ний) покликаний підтримувати збалансований 

розвиток сільських територій, сприяти підвищен-

ню рівня життя на селі, а також зменшенню соці-

ально-економічних диспропорцій між сільськими 

місцевостями країн і регіонів ЄС. У теперішній час 

за масштабами фінансування ця «опора» перевер-

шує колишні структурні заходи САП і додаткові 

структурні заходи за реформою Макшеррі.

Фактична структура витрат, як і взагалі заходи 

політики другої «опори» САП, конкретизується в 

національних Програмах розвитку сільських те-

риторій. Національні програми розробляються на 

основі Загальних напрямків аграрного розвитку 

ЄС і реалізуються на принципах сумісного фінан-

сування. Наприклад, витрати, що заплановано на 

період 2007–2013 р. за національною програмою 

Німеччини, складають 13 млрд. євро, з них 60 % — 

асигнування з бюджету ЄС, а 40 % — з національ-

них та місцевих бюджетів. В Ірландії із коштів ЄС 

буде покрито понад 50 % витрат національної про-

грами, в Польщі та Литві — майже 80 % [7].

У 2011 р. спеціальна група з реформування 

САП, яка створена Європейською Комісією, по-

дала свої пропозиції у вигляді пакету норматив-

них актів, які мають вступити в дію після 2013 

року. Заявлена   мета цієї реформи полягає в за-

безпеченні європейських громадян безпечними 

і якісними продуктами харчування, зберігаючи 

при цьому навколишнє середовище. Відповід-

но до цих пропозицій трьома загальними цілями 

майбутньої CAП є:

— «життєздатне виробництво продуктів хар-

чування»;
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— «стале управління природними ресурсами»;

— «збалансований розвиток сільських те-

риторій» (остання ціль кореспондується із ціля-

ми регіональної політики ЄС, що фінансується 

Структурним фондом, у тому числі із заходами 

щодо створення життєздатних кластерів).

Висновки. Вважається, що дотримання цих 

трьох цілей, у поєднанні із запропонованими 

змінами в інструментах САП, безпосередньо за-

безпечать своєчасне реагування органів ЄС, які 

реалізують САП, на економічні, екологічні та 

територіальні виклики, що можуть з’явитися у 

майбутньому. У теперішній час Європейським 

парламентом і Радою Європи розглядаються ці 

пропозиції, а затвердження та початок реаліза-

ції відповідних нормативних актів очікується до 

кінця 2013 р., тобто нова реформа CAП може на-

бути чинності з 1 січня 2014 р.

Економічним стрижнем пропозицій стосов-

но реформування спільної аграрної політики ЄС 

є суттєве скорочення заходів підтримки аграрно-

го сектору, що відносяться до так званої «жовтої 

скриньки». Це буде нелегко, оскільки відмова від 

експортних субсидій і ослаблення або скасуван-

ня заходів внутрішньої підтримки зажадають до-

корінної зміни всієї «архітектури» САП, а також 

забезпечення більшої відкритості європейських 

ринків аграрної продукції та продовольства. Реа-

лізація цих заходів поставить європейських фер-

мерів перед вибором: чи забезпечити життєздат-

ність власним господарствам в умовах посилення 

конкуренції, чи вийти з ринку. Одночасно ці ре-

форматорські заходи створять стимули для екс-

портної експансії на ринки ЄС сільгоспвиробни-

ків з інших країнах, які мають або будуть здатні 

створити відчутні конкурентні переваги.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, пов’язаних із застосуванням ком-

петентнісного підходу в сучасній освіті. Автором детально розглянута сутність зазначеного підходу, його 

зміст та призначення. Окрему увагу приділено принципам, на яких повинно базуватися компетентністне 

навчання, відмінностям компетентнісного підходу від традиційних методик навчання. Крім того, також 

зазначені труднощі та перешкоди впровадження компетентнісного підходу в сучасний освітній процес.

Ключові слова: компетентісний підхід, освіта, освітній процес, освітня система.

Summary. The article investigates the current problems associated with the use competence-based approach 

in modern education. The author discussed in detail the nature of this approach, its content and purpose. Special 

attention is paid to the principles on which it should be based competence-based learning differences of competence-

based approach from traditional teaching methods. In addition, also difficulties and obstacles of implementation of the 

competence-based approach in the modern educational process are pointed.

Key words: competence-based approach, education, the educational process, the educational system.

Постановка проблеми. Однією з найважливі-

ших проблем у сфері освіти на сьогоднішній день 

є зміст методів навчання як у теоретичному, так і у 

практичному плані, від вирішення якої залежить 

ефективність усього навчального процесу, резуль-

тативність викладацької діяльності, ступень за-

своєння матеріалів учнями. Виховання соціально 

і професійно активної особистості вимагає від 

вчителів застосування абсолютно нових методів, 

прийомів і форм роботи [1]. Щоб сформувати 

компетентного випускника у всіх потенційно зна-

чущих сферах професійної освіти і власної життє-

діяльності, необхідно застосовувати активні ме-

тоди навчання, технології, що розвивають, перш 

за все, пізнавальну, комунікативну і особистісну 

активність нинішніх учнів, набуття ними життєво 

важливих компетентностей, які дозволять орієн-

туватися у сучасному інформаційному суспіль-

стві, швидких змінах на ринку праці та в подаль-

шому здобутті освіти.

У цьому контексті, з урахуванням сучас-

них вимог, змінюється концептуальний ба-

зис освітньої системи, основу якого складає 

компетент нісний підхід. Найбільш значущими 

завданнями національних систем освіти за ком-

петентнісною концепцією ЮНЕСКО визначено 

такі: «навчитися пізнавати», «навчитися жити 

разом», «навчитися бути», «навчитися робити» 

[2]. Цими чотирма ключовими освітніми цілями 

визначаються життєво важливі компетентності, 

на формування яких повинна спрямовуватись 

сучасна освіта. Практична спрямованість ком-

петентнісного підходу була задана матеріалами 

Симпозіуму Ради Європи, де підкреслюється, 

що для результатів освіти важливо знати не тіль-

ки що, але і як робити [6].

Реалізація компетентнісного підходу вимагає 

нового проектування як результатів освіти, так і 

самого навчального процесу та механізму управ-

ління ним. Таким чином, компетентнісний підхід 

займає провідне місце в процесі модернізації сис-

теми освіти, саме тому висвітлення його основних 

положень є назрілою потребою часу, що обумов-

лює актуальність обраної теми дослідження та 

підтверджує її практичну значущість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок в розвиток компетентнісного підхо-

ду внесли такі вітчизняні вчені, як: О. Овчарук, 

О. Пометун, М. Пустовий, М. Сосніна, Н. Та-

бачук, М. Філатов, А. Хуторський, Ю. Швалба 

та ін. Аналіз зарубіжного досвіду впровадження 

компетентнісного підходу на всіх освітніх рівнях 

наведений в роботах Ю. Кулюткина, Г. Сухоб-

ської, Л. Монахової, В. Федотової, В. Павлової, 

Н. Ситіної та ін.

Разом з тим слід відзначити, що на сьогодні 

все ще бракує робіт, які б мали прикладну спрямо-

ваність, також недостатньо висвітленими залиша-

ються питання дослідження генезису концепції 

компетенції та її взаємозв’язку з іншими освітні-

ми парадигмами.

Мета статті. З урахуванням зазначеного, мета 

статті полягає у дослідженні особливостей реалі-

зації компетентнісного підходу в сучасній освіті.

Виклад основного матеріалу. Компетентнісний 

підхід, як і саме поняття «компетенція», не є вина-

ходом останніх десятиліть. Як відзначають дослід-

ники, «компетентнісний рух» прийшов у сферу 

освіти з галузі економіки, а саме — з менеджменту і 

став «одночасно і реакцією, і джерелом компетент-

нісного підходу» [3]. Таким чином, було сформо-

вано визначення компетентнісного підходу в освіті 
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як сукупності загальних принципів встановлен-

ня цілей освіти, відбору змісту освіти, організації 

освітнього процесу та оцінки освітніх результатів. 

При проектуванні навчального процесу в логіці 

компетентнісного підходу одиницею побудови 

змісту є професійне завдання. У теперішній час 

компетентнісний підхід розглядається як один з 

головних шляхів підвищення якості не тільки про-

фесійної, але й загальної середньої освіти, як клю-

чова методологія його модернізації.

Основу компетентнісного підходу складають 

три ключових принципи:

1. Основу освіти повинні складати базові 

знання та відповідні вміння, способи навчання, 

навички.

2. Зміст освіти повинні складати дійсно важ-

ливі і необхідні, а не другорядні знання.

3. Гуманне ставлення до особистості.

Перехід до компетентнісної освіти потребу-

ватиме сутнісних змін у всіх ланках педагогічної 

системи, а значить, в ній самій як цілісності.

Компетентнісний підхід не заперечує акаде-

мічних концептів, а поглиблює, розширює і допов-

нює їх. Компетентнісний підхід більш відповідає 

умовам ринкового господарювання, оскільки він 

припускає, крім орієнтації на формування поряд з 

професійними знаннями і вміннями (головне для 

академічного підходу), що трактуються як воло-

діння професійними технологіями, ще й розвиток 

універсальних здібностей і готовностей (ключових 

компетенцій), які затребувані сучасним ринком 

праці. У той же час головні відмінності компетент-

нісного підходу від традиційного полягають у:

— врахуванні думки експертного співтова-

риства про головні тенденції та перспективи роз-

витку професії;

— зміщенні акценту в підготовці з дослід-

ницького на діяльнісний підхід;

— моделюванні професійної діяльності на 

базі різних дисциплін.

У табл. 1 наведено порівняння традиційного 

та компетентнісного підходів в освіті.

Компетентнісний підхід розглядає освіту і 

освіченість як уміння вирішувати проблеми, не-

залежно від їх складності, спираючись на наявні 

знання. Це підхід, який акцентує увагу на резуль-

таті освітнього процесу, причому в якості резуль-

тату розглядається не засвоєння суми інформа-

ції, а здатність людини самостійно діяти в різних 

проблемних ситуаціях, застосовуючи знан ня і 

породжуючи нові [4].

Завданнями компетентнісного підходу в су-

часній освіті є:

— формування у учнів якостей, що необхідні 

для реалізації професійної діяльності, тобто мають 

бути сформовані якості, які необхідні роботодавцю;

— критерії та параметри оцінки результатів 

сучасної освіти мають бути уніфіковані і повин-

Таблиця 1

Порівняння традиційного та компетентнісного підходів 
в освіті

Критерії Традиційна освіта
Компетентнісний 

підхід

Орієнтова-

ність

Вивчення «чогось» 

(певної теми) 

Навчання «чогось» 

(що отримують) 

Основний 

упор

Аналіз причинно-

наслідкових зв’язків

Розвиток 

здатності, уявлення 

і результату

Спрямова-

ність
В минуле В майбутнє

Зміст

Навчання 

«правильним» 

знанням і діям

Процес виявлення 

та усунення 

проблем

Установка
Помилка карна; 

жорсткий розклад

На помилках 

вчаться; гнучкий 

підхід

Результат 

підготовки
Людина, що знає Людина, що думає

ні виражатися в термінах і результатах, які мо-

жуть бути інтерпретовані і враховані в будь-якому 

освітньому закладі будь-якої країни.

Компетентнісний підхід, будучи орієнтова-

ним насамперед на нове бачення цілей та оцін-

ку результатів професійної освіти, висуває свої 

вимоги і до інших компонентів освітнього про-

цесу — змісту, педагогічних технологій, засобів 

контролю та оцінки. Головне — це проектування 

і реалізація таких технологій навчання, які ство-

рювали б ситуації включення учнів у різні види 

діяльності (спілкування, вирішення проблем, 

дискусії, виконання проектів).

Виокремимо чинники, які сприяють форму-

ванню ключових компетенцій в сучасній освіті:

— діяльнісний характер навчання, тобто 

трансформація змісту навчання в цілісний проект 

діяльності, якою повинні оволодіти учні;

— орієнтація навчального процесу на різні 

види діяльності, що сприяють розвитку різних 

якостей особистості;

— перенос акцентів у навчанні зі збільшен-

ня обсягу інформації, призначеної для засвоєння 

учнями, на формування умінь її добувати і вико-

ристовувати;

— розширення застосування отриманих знань, 

дій і відносин на рівні реалізації міжпредметної 

діяльності;

— розвиток самостійності і відповідальності 

учня за результати своєї діяльності;

— побудова навчальної діяльності, що вима-

гає співробітництва, взаємодії, комунікації, само-

контролю та рефлексії;

— забезпечення різноманіття форм взаємодії;

— подання проектованої діяльності в проце-

суальній формі у вигляді системи завдань і ситуа-

цій, що забезпечують орієнтування як у предмет-

ній, так і в ціннісній сфері;
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— мотиваційне забезпечення і ціннісна орієн-

тація діяльності на основі створення можливостей 

самореалізації учасників навчального процесу.

При безперечних плюсах компетентнісно-

го підходу його впровадження супроводжується 

низкою труднощів. Причини цього пов’язані не 

тільки з особливостями організації навчального 

процесу, консервативністю педагогічної спіль-

ноти, недостатньою обізнаністю батьківської 

громадськості. Незважаючи на наочну спільність 

деяких елементів компетентнісного підходу і тра-

диційних для педагогіки уявлень про уміння і на-

вички, ці феномени концептуально різні. На фі-

лософському рівні теорія і практика професійної 

освіти пов’язані з класичною університетською 

традицією, тоді як компетентнісний підхід базу-

ється на неокласичних уявленнях позитивізму і 

прагматизму [5].

Розглядаючи подібності та відмінності реа-

лізації компетентнісного підходу в європейській і 

вітчизняній системі освіти, слід зробити наголос 

на такому. В обох випадках компетенції сформу-

льовані в термінах «володіти, мати уявлення, вміти 

тощо», тобто в термінах, що виражають практичну 

готовність учнів до реалізації того чи іншого виду 

діяльності — це є головною подобою обох систем. 

Основна відмінність же полягає в тому, що україн-

ська система освіти все-таки прагне зберегти свої 

відмінні характеристики, а саме — не просто підго-

тувати вузькопрофільного спеціаліста в конкретній 

сфері професійної діяльності, а фахівця, здатного 

до реалізації різних видів професійної діяльності в 

рамках одного напряму підготовки.

Крім того, спрямований на підвищення якості 

освіти компетентнісний підхід не вирішує пробле-

му мотивації студентів для реалізації таких важли-

вих вимог, як безперервна освіта протягом усього 

життя і розробка індивідуальної освітньої траєкто-

рії. Досягнення зазначених завдань потребує по-

тужної мотивації для самоосвіти і самовиховання.

Висновки. Таким чином, підводячи підсум-

ки проведеного дослідження, можна зробити 

такі висновки. Сучасні вимоги, які висуваються 

до професійної підготовки учнів, припускають 

досягнення інтегрованого кінцевого результату 

освіти, в якості якого розглядається сформова-

ність у випускника ключових компетенцій як єд-

ності узагальнених знань і умінь, універсальних 

здібностей і готовності до вирішення великих 

груп завдань — від особистісних до соціальних і 

професійних, а також спеціальних професійних 

компетенцій, що обумовлює актуальність та не-

обхідність застосування компетентнісного підхо-

ду в сучасній освіті. Компетентнісний підхід тісно 

пов’язаний з провідними теоретичними ідеями і 

підходами, складовими наукової основи сучасно-

го навчання. Сьогоднішній день намітив, з одного 

боку, необхідність, а з іншого — неминучість реа-

лізації компетентнісного підходу, який дозволить 

перевести освіту як процес накопичення знання в 

діяльнісний процес, реалізувати зміну парадигми 

з «освіта на все життя» в «освіта через усе життя».

Компетентнісний підхід акцентує увагу на 

здатності використовувати отримані знання. За 

такого підходу цілі освіти описуються в термінах, 

що відображають нові можливості учнів, зростан-

ня їхнього особистісного потенціалу.

Безумовною перевагою компетентнісного 

підходу є визнання результатів освіти значущими 

за межами системи освіти, оскільки суспільство 

чекає від висококваліфікованого фахівця здат-

ності бути носієм вільного духу, демократичних 

переконань і гуманістичних цінностей успішної 

діяльності в обраній професійній сфері.
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 
ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Анотація. Стаття розкриває зміст соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною 

безпекою держави.

Ключові слова: економіка, економічна безпека регіонів, соціальна безпека регіонів.

Summary. The article reveals the content of socio-economic security of the region and its relationship with the 

national security state.

Key words: economy, economic security regions, social security regions.

Постановка проблеми. Нагальною для Украї-

ни є проблема щодо соціально-економічної без-

пеки регіонів (а саме це області та місто Київ). Її 

актуалізація початково пов’язувалася із чисельни-

ми негативними наслідками, які виникли внаслі-

док розпаду Радянського Союзу і реформування 

економіки та суспільства під нову суверенну дер-

жаву — Україну. А саме [4, с. 3]: 1) дезінтеграція 

регіональних виробничих структур і розбалансо-

ваність між їх видобувними та переробними лан-

ками; 2) розрив господарських зв’язків суб’єктів 

ринку з країнами колишнього СРСР; 3) згортання 

внутрішнього ринку та дисбаланс регіонального 

розвитку: 4) втрата конкурентоспроможності на-

ціональних виробників; 5) наростання соціальної 

напруги. Аналіз окреслених негативних наслідків 

наведено у табл. 1.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Так, 

більшість виокремлених негативних наслідків від 

реформування економіки та суспільства не лікві-

довані і сьогодні, що створює труднощі щодо за-

безпечення стійкого і збалансованого розвитку 

економіки та соціуму регіонів країни у довгостро-

ковій перспективі. Саме тому і сьогодні питання 

соціально-економічної безпеки актуальні (як га-

рантія безпеки країни у цілому) й активно вивча-

ються вітчизняними та зарубіжними науковцями, 

такими як: Я. А. Жаліло [6, с. 24–27], В. М. Геєць, 

Т. С. Кизим [4], В. І. Криленко [8, с. 1], В. Г. Тка-

ченко [12, с. 69–90], Н. А. Гук [5], І. П. Мойсе-

єнко та В. М. Корб’як та низкою інших [2]. Так, 

В. І. Криленко, В. М. Геєць, Т. С. Кизим та ін. за-

значають, що забезпечення інтересів країни ба-

зується на розвитку її регіонів, через реалізацію 

цілей і завдань у сфері регіональної соціально-

економічної політики, яка відображає формуван-

ня можливостей системи цілеспрямованих дій на 

загрози регіонального рівня [8, с. 1; 4].

Метою статті є визначення сутності соціаль-

но-економічної безпеки регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-

статуємо, що аналіз наявних наукових праць у ви-

значеній площині виявляє відсутність консенсусу 

щодо категорії «соціально-економічна безпека 

регіону». Окреслене становище пов’язано з такою 

проблематикою:

— розглядом категорії як синоніму «еконо-

мічної безпеки регіонів», що ідентифікується нау-

ковцями у різних ракурсах, а саме як певна «здат-

ність», «сукупність від’ємних властивостей» або 

«міра розвитку» регіональної економіки. Основ ні 

підходи до визначення категорії «економічна без-

пека регіонів» наведені автором у табл. 2.

Констатуємо, що сьогодні загальноприйняте 

розуміння безпеки пов’язують із «певним станом, 

за якого будь-який суб’єкт захищений і не зазнає 

збитків від негативного впливу будь-яких фак-

торів» [8]. Крім того, враховуючи, що саме еко-

номіка формує багатство регіону від сукупності 

створених і накопичених працею регіонального 

суспільства матеріальних та духовних благ, її стан 

фактично визначає економічну незалежність ре-

гіону (а саме незалежність у формуванні та роз-

витку продуктивних сил, техніко-економічних 

відносин, власності, господарського механізму), 

яка є передумовою: 1) сталого розвитку як такого, 

що характеризується керованістю, а отже, і мож-

ливостями захисту від негативного впливу зов-

нішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів; 

2) стійкого розвитку, що характеризується здат-

ністю до прогресу та збереженням своїх власти-

востей у довгостроковій перспективі.

Таким чином, аналіз основних підходів до ви-

значення «економічної безпеки регіонів» [7–8; 9; 

13; 14] дозволяє автору ідентифікувати її як стан 

регіональної економіки, за якого певна територія, 

що характеризується цілісністю та взаємозв’язком 

її складових елементів (регіон), є економічно не-

залежною, що створює можливості для сталого і 

стійкого розвитку.

Економіка — це основний вид діяльнос-

ті суспільства та фундаментальна економічна 

основа регіону, оскільки існує зв’язок економіч-

ної безпеки із економічним зростанням регіону. 

Тому слід погодитися із судженням О. С. Власю-

ка, що субкатегорія «економічної безпеки регіо-

нів» може інтерпретуватися як найбільш важли-

ва у забезпеченні національних інтересів країни 
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Таблиця 1

Негативні наслідки, які виникли внаслідок розпаду СРСР та реформування економіки і суспільства 
під нову суверенну державу — Україну

Негативні наслідки Характеристика кризових явищ, які виникли 
Стан ліквідації 

наслідків

дезінтеграція регіональних 

виробничих структур1

Наростають з 1990-х років — кризові явища початкового періоду 

незалежності, які призвели до перебудови економіки регіонів та 

кардинальної зміни умов життєдіяльності, деформації суспільної 

свідомості. З 2000 р. спостерігається посилення регіональних дезін-

теграційних тенденцій внаслідок прагнення регіональних лідерів до 

економічної і політичної самостійності, відсутності ефективно ді-

ючого Центру.

Наявне 

і сьогодні

розбалансованість між їх 

видобувними 

та переробними ланками

Структура промислового (видобувного та переробного) комплексу 

регіонів за останні роки не зазнала вагомих змін, тому для більшості 

регіонів вирішальне значення продовжує відігравати одна-дві галузі. 

Наявне 

і сьогодні

розрив господарських 

зв’язків суб’єктів ринку з 

країнами колишнього СРСР

Україна, фактично, мала економічні зв’язки приблизно з 123 краї-

нами світу, але основні рішення щодо їх розвитку приймалися цен-

тралізовано в Москві. Аналогічне становище щодо зовнішньоеконо-

мічної діяльності було наявне і з підприємствами України. Сьогодні, 

внаслідок підписання Україною асоціації з ЄС, виник розрив госпо-

дарських зв’язків з Російською Федерацією.

Наявне 

і сьогодні

неконкурентоспроможність 

національних виробників

З промислових товарів на ринках дальнього зарубіжжя у 1990-х рр. 

могли конкурувати не більше 1 % товарів. Сьогодні, згідно з оцінкою 

рівня міжнародної конкурентоспроможності країн Інституту страте-

гії та конкурентоспроможності при Гарвардському університеті та 

Всесвітнього економічного форуму у Давосі, конкурентоспромож-

ність національних виробників залишається досить низькою (наша 

країна за 2013–2014 рр. у рейтингу міжнародної конкурентоспро-

можності втратила 11 позицій та перемістилася з 73 на 84 місце (зі 

148 країн світу, що враховувалися) [17].

Наявне 

і сьогодні

згортання внутрішнього 

ринку, дисбаланс 

регіонального розвитку

Наочно прослідковується за структурними даними індексів про-

мислової продукції за регіонами. Так, індекси зменшуються в пе-

реважній більшості регіонів, причому за період з травня 2013 р. до 

квітня 2013 р. у 24 регіонах, найбільше у Чернівецькій області — на 

29 %, ріст спостерігався лише у 3 регіонах, найбільше на Сумщині — 

11,4 %. Порівняно з відповідним місяцем 2012 року, у травні місяці 

скорочення відбулося у 23 областях з 27, найбільше на Тернопільщи-

ні — на 24 %, ріст на Сумщині — 26,2 %. Що стосується порівняння 

більшого часового періоду — січня-травня 2013 р. та січня-травня 

2012 р., то картина за цей період має дещо кращий вигляд, адже ріст 

відбувся у 12 територіально-адміністративних одиницях державного 

значення, а спад — у 151. 

Наявне 

і сьогодні 

наростання соціальної 

напруги

Наочно простежується за наявністю протестних дій в Україні з 1990 

по 2014 рр., які досягали пікового значення у 2001 р. (акції протесту 

в рамках акції  «Україна без Кучми), у 2004 р. (масова мирна акція 

протесту «Помаранчева революція»), у 2014 р. і дотепер (масові акції 

протесту «Євромайдан», Кримська криза та ін.).

Наявне 

і сьогодні

1 розроблено автором на основі [4; 11; 10].

[4, c. 16–17]. Однак розгляд категорії соціально-

економічного розвитку як синоніму «економіч-

ної безпеки регіону» недоцільний, що, на нашу 

думку, пов’язано зі специфікою регіональної 

економіки, орієнтованою на ринок;

— вивченням категорії через призму взаємо-

пов’язаних субкатегорій «економічна безпека 

регіонів» та «соціальна безпека регіонів (табл. 1). 

Фактично, ринково орієнтована регіональна еко-

номіка не завжди забезпечує зростання добробуту 

всіх прошарків населення в умовах економічної 

сталості через прагнення бізнесу до максимізації 

прибутку. Так, неминуче породжуване ринковою 

економікою безробіття, соціальні проблеми та 

інші наслідки конкурентної боротьби можуть ви-

кликати соціальний вибух. Саме тому доцільним 

є підхід, який ґрунтується на розгляді категорії 

соціально-економічної безпеки регіону як на спо-

лученні двох взаємопов’язаних субкатегорій «еко-

номічної» та «соціальної» безпеки. При цьому 

вважаємо за доцільне інтерпретувати субкатего-

рію «соціальна безпека регіону» як таку, що пря-

мопропоційно залежить від економічної безпеки 

регіону, яка, однак, не є її гарантією.

Констатуємо, що ринково орієнтована регіо-

нальна економіка не завжди забезпечує зростан-



Економіка та управління національним господарством

19

Таблиця 2

Підходи до визначення субкатегорії «економічна безпека регіонів»*

Автор Сутність визначення
Конкретизація основних 

положень підходу 

Структуризація 

категорії

В. І. Криленко 

[8, с. 1]

— здатність регіональної економіки функціо-

нувати в режимі розширеного відтворення (як 

стійкого економічного зростання) і максималь-

но забезпечувати прийнятні умови життя та роз-

витку особистості для більшості населення;

— спроможність економіки протистояти деста-

білізуючій дії соціально-економічних чинників, 

і не створювати загрози для інших елементів ре-

гіону та зовнішнього середовища. 

Здатність регіональної 

економіки до:

1) стійкого економічно-

го зростання;

2) забезпечення при-

йнятних умов життя та 

розвитку соціуму.

Ідентифікує 

соціальну без-

пеку як складову 

економічної, 

тим самим ото-

тожнюючи її із 

соціально-еко-

номічною без-

пекою регіону.

Н. Д. Найденов [9]

В. В. Криворотов,

А. В. Калина

[7, с. 76]

— діапазон рівнів економічних і соціальних 

показників, у межах яких регіон протягом 

довготривалого періоду стійко розвивається; 

комплекс заходів, що спрямовані на стійкий, 

постійний розвиток та вдосконалення економі-

ки регіону, що включає протидію зовнішнім та 

внутрішнім загрозам (через взаємодію виробни-

чої, соціальної та природної сфери). 

Здатність регіональної 

економіки (через ефек-

тивну протидію ризи-

кам) до:

1) сталого, стійкого роз-

витку,

2) постійного оновлен-

ня та вдосконалення. 

Звертають увагу 

на соціальну 

безпеку як на 

субкатегорію, 

взаємопов’язану 

із економіч-

ною безпекою 

регіону. 

В. Х. Цуканов

[13, с. 39]

О. Л. Резніков

[11, с. 40]

— сукупність умов та факторів, що забезпечують 

незалежність національної економіки у цілому, 

її сталість, стійкість та здатність до постійного 

оновлення і вдосконалення (через взаємодію ви-

робничої, соціальної та природної сфери);

— сукупність поточного стану, умов і факторів, 

які характеризують стабільність, стійкість та по-

ступовість розвитку економіки регіону (через вза-

ємодію виробничої, соціальної та інших сфер).

Я. Жаліло [6, с. 25].

— спроможність національної економіки до роз-

ширеного самовідтворення з метою збалансова-

ного задоволення потреб населення країни, про-

тистояння дестабілізуючому впливу внутрішніх і 

зовнішніх чинників, забезпечення конкуренто-

спроможності у світовій системі господарювання. 
Сукупність від’ємних 

властивостей регіональ-

ної економіки, з точки 

зору здатності забезпе-

чити прогресивний роз-

виток усіх її складових. 

Звертають увагу 

на соціальну 

безпеку як на 

складову еконо-

мічної безпеки 

регіону.
А. Б. Чімітова, 

Е. А. Микульчинова 

[14, с. 54–55]

— характеристика складових національного 

господарського комплексу, з точки зору його 

здатності до прогресивного розвитку на шляху 

стійкого зростання добробуту всіх прошарків 

населення, в умовах соціальної та економіч-

ної сталості, ефективної міжнародної співпраці 

(спрямованої на ефективне вирішення внутріш-

ніх і зовнішніх проблем, що створюють загрози 

для життєздатності інтересів суспільства) 

* розроблено автором.

ня добробуту всіх прошарків населення в умовах 

соціальної та економічної сталості. Неминуче 

породжувані нею безробіття, соціальні проблеми 

та інші наслідки конкурентної боротьби можуть 

викликати соціальний вибух (так, наприклад у 

середньому по провінціям Італії, які займають 3-є 

місце за рівнем економічної безпеки регіонів по 

Єврозоні (Валле-д’Аоста, Ломбардія, Сардинія і 

Сицилія та ін.) — 13 % безробітних. При тому се-

редній по найслабшим регіонам показник Євро-

зони становить 11,96 %) Відповідно до результатів 

аналізу підходів до визначення субкатегорії «со-

ціальна безпека регіонів», що наявні у науковій 

літературі, автором запропоновано її визначення 

як такий стан правового захисту прав і свобод лю-

дини, згідно з Конституцією України (розділ 2), 

життєво важливих соціальних інтересів особи та 

фінансового забезпечення офіційно встановле-

них соціальних стандартів та гарантій, що забез-

печують сталий розвиток суспільства (у т. ч. по-

переджують наростання соціальної напруги, що 

може викликати соціальний вибух).

Так, соціальна безпека регіону має бути орі-

єнтована на забезпечення: 1) прав людини — 

особисті (природні, громадянські), політичні, 

со ціальні, економічні, культурні, екологічні та 

сімейні права; 2) свобод людини, а саме: люди на-

роджуються вільними, рівними у своїй гідності 

і правах; людина має право робити все, що пря-

мо не заборонено діючим законодавством; люди 
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рівні в правових можливостях, правовому спри-

янні і правовій охороні; 3) соціальні стандарти 

та гарантії, а саме: соціальні норми — показники 

необхідного споживання продуктів харчування, 

непродовольчих товарів і послуг; соціальні нор-

мативи — показники забезпечення освітніми, 

медичними, житлово-комунальними, соціально-

культурними послугами; нормативи витрат (фі-

нансування) — показники поточних і капітальних 

витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення за-

доволення потреб на рівні, не нижчому від дер-

жавних соціальних стандартів і нормативів.

Відповідно до вищенаведеного доцільним є 

розуміння категорії «соціально-економічна без-

пека регіонів» як такого стану регіону, за якого 

наявні можливості до захисту його території від 

негативного впливу зовнішніх і внутрішніх дес-

табілізуючих факторів та сталого, стійкого роз-

витку (у т. ч. суспільства), у якому базову роль 

відіграють: 1) фундаментальна економічна осно-

ва (регіональна економіка); 2) правовий захист 

прав і свобод людини, соціальних інтересів особи 

і забезпечення соціальних стандартів та гарантій. 

Фактично, окреслене нами визначення дозволяє 

стверджувати, що соціально-економічна безпека 

будь-якого регіону можлива виключно у випадку, 

коли враховуються інтереси всіх учасників проце-

су регіонального розвитку: бізнесу, галузей, міст, 

районів, населення тощо.

Констатуємо, що у зв’язку із відсутністю кон-

сенсусу щодо сутності категорії соціально-еконо-

мічної безпеки регіону не виокремлено і єдино-

го підходу щодо її складових (базових елементів). 

Окреслене наочно проілюстровано даними табл. 3.

Таблиця 3

Складові (базові елементи) соціально-економічної безпеки регіону (розроблено автором)

Автор підходу

Складові (елементи) соціально-економічної безпеки
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Криленко В. І. [8, с. 1] + + + + + + + + — — — — —

Резніков О. Л. [11, с. 1] + + — + — + — + + + — + —

Бєлай С. В. [1] + + — + — + — — + + — + —

Примітка: (1) ресурсна база, умови, що забезпечують інтеграційні процеси, система відтворення; (2) фінансова та регіо-

нальна бюджетні системи; (3) НТП, рівень модернізації виробництва, кваліфікація та чисельність персоналу, зайнятого 

в наукових дослідженнях і розробках; (4) соціальна диференціація суспільства, рівень бідності, депопуляція населення, 

доступність освіти, культури, медичного обслуговування, житла, послуг зв’язку тощо; (5) галузева регіональна спеціа-

лізація, рівень безробіття, система завдань і функцій, що реалізовуються спеціалістами; (6) криміналізація суспільства, 

тіньова економіка, корупція тощо; (7) забезпеченість продовольством, якість продуктів харчування; (8) забруднення до-

вкілля; (9) правовий захист прав і свобод людини, соціальні стандарти та гарантії; (10) система державних і недержав-

них стосунків соціальних (суспільних та політичних) інститутів регіону, що виконують певні політичні функції; (11) 

державний механізм протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру.

У більшості випадків до складових соціаль-

но-економічної безпеки включені зовнішні та 

внутрішні фактори, що її дестабілізують, у т. ч.: 

криміналізацію суспільства, тіньову економі-

ку, корупцію; рівень модернізації виробництва, 

кваліфікацію та чисельність персоналу, зайня-

того в наукових дослідженнях і розробках, та ін. 

Це у більшості характерно, у т. ч., для підходу 

В. І. Криленко [8, с. 1], О. Л. Резнікова [11, с. 1] та 

С. В. Бєлай [1].

Враховуючи, що фундаментальна економічна 

основа соціально-економічної безпеки регіону — 

це територіальна організація виробництва, що 

проявляється у економічних процесах та явищах, 

які пов’язані з ринковим розвитком господарства 

регіону та його інфраструктурними ознаками, ав-

тором виокремлені складові соціально-економіч-

ної безпеки регіону (рис. 1):

1) безпосередньо територія регіону із влас-

тивими йому ознаками, такими як: матеріально-

технічна база, природні умови та економічне ста-

новище та ін.;

2) основне виробництво та виробнича інфра-

структура регіону (комплекс галузей, що обслуго-

вують основне регіональне виробництво і забез-

печують його ефективну економічну діяльність);

3) соціальна інфраструктура як сукупність 

об’єктів, які забезпечують задоволення культур-

них, соціально-побутових та інших потреб насе-

лення регіону.

Виокремлені нами складові (елементи) со-

ціально-економічної безпеки регіону є основою 

формування внутрішніх і міждержавних відносин, 

що у сукупності визначають національну безпеку 

країни, на основі взаємозв’язку їх об’єктів. Це 

проілюстровано на рис. 2.
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Об’єкти безпеки — 

це економічна, 

соціальна та природна 

сфери

Ця ознака може 

ідентифікуватися за 

блоками: природно-

сировинні; природно-

кліматичні та екологічні 

ознаки

основне виробництво та 

виробнича інфраструктура  

регіону:

1) галузі виробничої 

сфери регіону, що ви-

робляють матеріальну 

продукцію та сам про-

цес виробництва;

2) комплекс галузей, які 

надають послуги галузі 

виробничої сфери 

регіону (ремонтні, 

транспортні, складські, 

інструментальні  госпо-

дарства)

Визначає 

особливості

Суб’єкт безпеки — це виконавчі та 

законодавчі органи влади держаного 

та регіонального рівнів, бізнес (у т. ч. 

корпорації вітчизняні та іноземні із 

монопольним станом на ринку, суб’єкти 

тіньової економіки) 

Напрямки:  економічна та соціальна 

сталість, незалежність; підвищення рівня 

саморозвитку; конкурентоспроможність  

регіону на внутрішньому та 

міжнародному ринках; впровадження 

обсягів використання інновацій, ін.

Фундаментальна економічна основа соціально-економічної безпеки регіону —

це територіальна організація виробництва, що проявляється у економічних 

процесах та явищах, які пов’язані з ринковим розвитком господарства регіону

територія регіону із влас-

тивими йому ознаками:

1) ознаки навколиш-

нього середовища та 

природних ресурсів 1;

2) ознака за населенням 2;

3) виробнича ознака 3;

4) організаційно-управ-

лінська ознака 4;

5) геополітична ознака 5

Ця ознака може 

ідентифікуватися за 

блоками: демографічна; 

трудова; освітня; 

споживацька; наукова; 

політична; культурно-

творча; соціально-

психологічна.

Відповідно до окреслених ознак повинна існувати 

соціальна інфраструктура (підрозділи громадського 

харчування, охорони здоров’я, дитячих дошкільних 

закладів, закладів освіти, житлово-комунального 

господарства, організації відпочинку, для заняття 

фізкультурою та спортом)
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Рис. 1. Складові (елементи) соціально-економічної безпеки регіону (розроблено автором на основі [7])*

Примітка: (1) натуральні сировинні запаси та джерела, природні умови та економічне становище; (2) наявні суб’єкти 

матеріального виробництва і споживання, соціального та духовного життя; (3) знаряддя та засоби праці, матеріально-

технічна база; товарна продукція, промислове та сільськогосподарське виробництво і надання послуг); (4) система за-

собів та методів управління соціально-економічними процесами у межах регіону, а саме: господарські механізми, ступінь 

освоєння ринкових відносин, ефективність проведення соціально-економічної політики (у т. ч. у частині правового захис-

ту прав і свобод людини та розробки заходів щодо запобігання виникнення деструктивних факторів), розвиток місцевого 

самоврядування; (5) місце регіону у системі міжрегіональних економічних та політичних зв’язків, а також комунікатив-

них систем.

Так, внутрішні регіональні та міжрегіональ-

ні відносини спрямовані на використання вну-

трішніх ресурсів регіонів, з метою вдосконалення 

структури матеріального виробництва, розвиток 

соціальної та виробничої інфраструктури, еколо-

гічну та соціальну безпеку.

При цьому регіони, що мають передумови 

участі у міжнародному поділі праці, також праг-

нуть до активізації зовнішньоекономічної діяль-

ності (що підвищує економічну безпеку регіонів 

за рахунок поповнення бюджету), у т. ч. стимулю-

вання міжнародної торгівлі, притоку новітніх тех-

нологій та фінансових інвестицій.

Висновки з проведеного дослідження. Окрес-

лені відносини визначають і саму специфіку 

міждержавних відносин (у т. ч. спрямовують 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності на 

користь народу) та забезпечують сталий, стійкий 

розвиток різних сфер життєдіяльності держави 

та її суверенність.

Література

1. Бєлай С. В. Концепція стратегії соціаль-

но-економічної безпеки регіонів України [Елек-

тронний ресурс] / С. В. Бєлай // Державне бу-

дівництво. — 2012. — № 2. — Режим доступу : 
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Регіони 

Особливості соціально-економічної 

безпеки.

Економічна незалежність, мож-

ливості для сталого, стійкого 

розвитку*.

Сталий розвиток суспільства (у 

т.ч. попереджує наростання соці-

альної напруги, що може викликати 

соціальний вибух)

Внутрішньорегіональні та міжре-
гіональні відносини забезпечують 

вдосконалення структури матері-

ального виробництва, розвитку со-

ціальної та виробничої інфраструк-

тури, екологічну та соціальну 

безпеку. Регіони, що мають переду-

мови участі в міжнародному поділі 

праці, забезпечують активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності, 

яка визначає напрямок міждер-

жавних відносин.

Формування внутрішніх
і міждержавних відносин 

міждержавні відносини — сукуп-

ність інтеграційних економічних, 

політичних, правових, диплома-

тичних, військових зв’язків між 

державами, їх системами, різними 

державними та суспільними інсти-

тутами, діючими на міжнародній 

арені.

конституційні права та свободи 

людини і громадянина держави

Держава

Об’єкти регіональної безпеки: 

Економіка 

регіону

взаємодія

Природна сфера 

у регіоні

Суспільство 

у регіоні

 самобутність та чинники само-

розвитку нації та інших націо-

нальних спільнот

конституційний лад держави, її 

суверенітет, територіальна ціліс-

ність і недоторканність

інформаційне і навколишнє 

природне середовище (у т. ч. 

його екологічний безпосередній 

стан) і природні ресурси

суспільні інтелектуальні та ма-

теріальні цінності (духовні, мо-

рально-етичні, культурні, істо-

ричні)

функціональні ролі та чинники 

розвитку соціальних спільнот 

(за сферами суспільного життя)

Особливості національної безпе-

ки: сталий розвиток суспільства, 

економічна незалежність, за якої 

забезпечуються сталий, стійкий 

розвиток різних сфер життєді-

яльності держави, суверенність.

Об’єкти національної безпеки 
держави:

Рис. 2. Логіка взаємозв’язку соціально-економічної безпеки регіону та національної безпеки країни 

(розроблено автором)
Примітка. *Має умовний характер внаслідок економічної та політичної залежності регіону від державного центру та 
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НАУКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Анотація. Проаналізовано досвід країн світу у використанні державно-приватного партнерства для 

активізації розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Визначені напрями використання державно-приват-

ного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері. Подано структуру індексу конкурентоспроможності 

рекреаційно-туристичної сфери України. Розкриті основні методи створення готельних мереж: франчай-

зинг, контракт на управління, лізинг. Наведено приклади реалізації державних мегапроектів у Радянському 

Союзі та на пострадянському просторі. З’ясовані позитивні аспекти використання державно-приватного 

партнерства для органів влади та приватного бізнесу.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, мультиплікатор, індекс конкурентоспроможності, 

методи створення готельних мереж.

Summary. The experience of the world in the use of public-private partnerships to enhance the development of rec-

reation and tourism. The directions to use public-private partnerships in recreation and tourism sector. Posted structure 

Competitiveness Index recreation and tourism Ukraine. The basic methods for creating hotel networks: franchising, 

management contract, leasing. The examples of the implementation of government mega-projects in the Soviet Union 

and the former Soviet Union. And analyzed the positive aspects of the use of public-private partnerships for government 

and private business.

Key words: public-private partnership multiplier competitiveness index, methods for creating hotel chains.

Постановка проблеми. Державно-приватне 

партнерство сприяє збільшенню інновацій в рекре-

аційно-туристичній сфері України. Його активіза-

ція потребує розробки методичних рекомендацій 

щодо підготовки проектів державно-приватного 

партнерства, які містять основні форми співробіт-

ництва, послідовність розробки проектів.

Аналіз останніх публікацій. Приклади реалі-

зації проектів державно-приватного партнерства 

свідчать щодо можливості отримання мультиплі-

кативного ефекту в супутніх рекреаційно-турис-

тичній сфері галузях, зокрема транспорті, соці-

альній інфраструктурі, житлово-комунальному 

господарстві [1–4].

Дослідження існуючих і перспективних форм 

організації державно-приватного партнерства в 

рекреаційно-туристичній сфері України свідчить 

щодо необхідності розробки та впровадження ор-

ганізаційно-економічного механізму активізації 

співпраці органів влади та приватного сектору [5].

Проаналізовано існуючі механізми, класифі-

кації та форми державно-приватного партнерства, 

що використовуються при реалізації проектів роз-

будови інфраструктури сфери послуг [6]. Проте 
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державно-приватне партнерство не обмежується 

тільки проектами розбудови інфраструктури.

Мета статті — проаналізувати досвід вико-

ристання державно-приватного партнерства в 

рекреаційно-туристичній сфері країн світу, роз-

крити основні методи створення готельних ме-

реж, визначити причини незадовільного розвит-

ку державно-приватного партнерства, з’ясувати 

позитивні аспекти використання державно-при-

ватного партнерства для органів влади та приват-

них партнерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вва-

жається, що реалізація значної кількості інвести-

ційних проектів у рекреаційно-туристичній сфері 

сприятиме активізації відтворювальних процесів у 

національній економіці. Це забезпечується муль-

типлікативним впливом на економічні процеси в 

супутніх галузях національного господарства.

Фахова література містить аргументацію 

важливості рекреаційно-туристичної сфери для 

національної економіки України. Така аргумен-

тація спирається на: докази прибутковості рекре-

аційно-туристичної діяльності для формування 

бюджетів, обґрунтуванні її пріоритетності серед 

інших галузей, значущості для активізації суміж-

них галузей економіки, оптимістичні прогнози 

розвитку рекреаційно-туристичної сфери у світі, 

порівнянні за різними об’єктами емпіричних ма-

теріалів. Наведені аргументи свідчать щодо необ-

хідності комплексного розгляду ролі рекреацій-

но-туристичної сфери в національній економіці 

України. Це орієнтує на формування та реаліза-

цію державної політики розвитку рекреаційно-ту-

ристичної сфери, яка враховує взаємодію еконо-

мічної, соціальної, політико-правової, освітньої, 

екологічної та регіональної сфер [4, с. 161–163].

Вплив рекреаційно-туристичної сфери на 

національну економіку відбувається завдяки за-

лученню іноземної валюти та зниження тиску на 

платіжний баланс країни. Оцінка економічно-

го ефекту, зокрема від міжнародного рекреацій-

но-туристичного обміну, передбачає визначення 

витрат відпочивальників під час перебування в 

країні. Визначення рекреаційно-туристичних ви-

трат відбувається у формах обігу та накопичення. 

Виокремлюють прямий та непрямий вплив. Пря-

мий вплив включає витрати відпочивальників із 

вирахуванням обсягів імпорту, який необхідний 

для їхнього матеріально-технічного забезпечен-

ня. Непрямий вплив визначається активізацією 

суміжних галузей національної економіки шля-

хом послідовного використання отриманих ви-

трат. Формалізація оцінки економічного впливу 

рекреаційно-туристичної сфери визначається за 

допомогою мультиплікаторів. Залежно від напря-

мів впливу використовуються мультиплікатори 

доходу, продажів, зайнятості та виробництва. До-

слідження мультиплікаторів спрямовано на вста-

новлення їх дії в окремих секторах національної 

економіки, оцінку ефективності державних та 

приватних інвестицій. Це дозволяє проводити 

більш детальний аналіз впливу сумарних рекреа-

ційно-туристичних витрат на загальний експорт 

та імпорт країни, частини рекреаційно-турис-

тичної сфери у формуванні валового національ-

ного доходу. У практичній діяльності визначення 

мультиплікаційних ефектів від внутрішньої ре-

креаційно-туристичної діяльності ускладнюється 

проблематичністю збору необхідних статистич-

них даних. Визначення економічного ефекту від 

міжнародної рекреаційно-туристичної діяльності 

є більш доступним, глибше методично опрацьо-

ваним та широко використовується в аналітичних 

дослідженнях. Мультиплікаційний експорт має 

стимулюючий вплив на економічне зростання 

пропорційно частки у валовому національному 

продукті. Платіжний баланс визначається різни-

цею витрат іноземних відпочивальників в Україні 

та витрат її резидентів за кордоном, залежить від 

поточного стану та балансу руху капіталів. Вели-

чина сальдо рекреаційно-туристичного балансу 

визначає надходження або зменшення обсягу іно-

земної валюти з країни [2, с. 172–173].

Визначення впливу рекреаційно-туристичної 

сфери на розвиток країни та її конкурентність на 

світових ринках необхідно для створення страте-

гічних концепцій реалізації соціально-економіч-

них ефектів. Це потребує проведення аналізу ролі 

державної влади на галузеві процеси, оцінки еко-

номічного внеску сфери відпочинку в національ-

ну економіку [1, с. 169].

Розробка концепцій активізації рекреаційно-

туристичної сфери має бути спрямована на забез-

печення структурної перебудови всієї національ-

ної економіки України. Рекреаційно-туристична 

сфера може стати дієвим інструментом переходу 

країни від індустріальної економіки до економіки 

знань, яка спирається на виробництві послуг. Для 

цього необхідно забезпечити досягнення опти-

мальних пропорцій у структурі національної еко-

номіки. У розвинених країнах частка рекреацій-

но-туристичної сфери досягає 5–8 % від валового 

національного продукту, а в Україні, за оцінками 

різних фахівців, не перевищує 2 % [3, с. 134].

Аналітичні матеріали світового економічно-

го форуму (СЕФ) свідчать щодо незадовільного 

рівня конкурентоспроможності рекреаційно-ту-

ристичної сфери України. За найбільш показови-

ми складовими, що утворюють структуру конку-

рентоспроможності, — пріоритетність розвитку 

(84 місце), авіаційна (78) та автотранспортна (73) 

інфраструктури, ціновою конкуренцією (110), 

привабливістю територій для зовнішніх відпочи-

вальників (101) країна значна відстає від світових 

лідерів. Позитивні зміни відбуваються майже за 

всіма показниками. Поліпшення інфраструктур-
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них показників (авіатранспортної (+0,4), авто-

транспортної (+0,3), рекреаційно-туристичної 

(+1,1) інфраструктур) свідчить щодо реалізації 

цілеспрямованої державної інфраструктурної по-

літики. Але в цілому місце України в рейтингу 

конкурентоспроможності рекреаційно-туристич-

ної сфери покращилося з 77 до 76 (табл. 1). Це 

дає підстави вважати, що необхідні більш суттєві 

зміни, ніж тільки інфраструктурне забезпечення 

структурних перетворень. Необхідні зміни мо-

жуть бути забезпечені формуванням та реаліза-

цією інноваційної політики рекреаційно-турис-

тичної сфери України, складовою частиною якої 

є розбудова необхідної інфраструктури та впрова-

дження концепції державно-приватного партнер-

ства. Визначення індексу конкурентоспромож-

ності орієнтує на проведення наукових робіт, які 

сприятимуть підвищенню пріоритетності рекре-

аційно-туристичної сфери в стратегічних планах 

України, посиленню цінової конкуренції, форму-

ванню пропозиції проектів розбудови авіаційної 

та автотранспортної інфраструктури.

Таблиця 1

Структура індексу конкурентоспроможності рекреаційно-туристичної сфери України у 2009–2013 роках

Індекс

2009 р. 2011 р. Зміна 

індексу 

в 2009–

2011 рр., 

+/–

2013 р. Зміна 

індексу в 

2011–

2013 рр., 

+/–

Зміна 

індексу в 

2008–

2013 рр., 

+/–

Зна-

чення 

індексу

Місце у 

рейтингу

Зна-

чення 

індексу

Місце у 

рейтингу

Зна-

чення 

індексу

Місце у 

рейтингу

1. Нормативно-правове 

регулювання 
4,7 62 4,6 64 -0,1 4,7 60 +0,1 +0,2

1.1. Політика норм 

і правил
3,8 104 3,8 107 0 3,9 111 +0,1 +0,2

1.2. Екологічна стійкість 4,3 79 4,2 88 -0,1 4,3 92 +0,1 +0,1

1.3. Охорона та безпека 4,7 86 4,5 82 -0,2 4,7 77 +0,2 +0,2

1.4. Охорона здоров’я 6,4 18 6,5 17 +0,1 6,6 8 +0,1 +0,2

1.5. Пріоритетність 

розвитку 
4,0 87 4,1 101 +0,1 4,2 84 +0,1 +0,4

2. Навколишнє бізнес-

середовище 

та інфраструктура

3,4 72 3,5 76 +0,1 3,6 71 +0,1 +0,4

2.1. Авіатранспортна 

інфраструктура
2,6 94 2,6 93 0 2,8 78 +0,2 +0,4

2.2. Масовий транспорт 3,3 72 3,4 74 +0,1 3,5 73 +0,1 +0,3

2.3. Туристична 

інфраструктура
3,7 55 4,4 53 +0,7 4,6 50 +0,2 +1,1

2.4. Комунікаційна 

інфраструктура
2,4 51 3,2 68 +0,8 3,1 70 -0,1 0

2.5. Цінова конкуренто-

спроможність
3,9 116 4,0 119 +0,1 4,0 110 0 +0,1

3. Людські, культурні 

та природні ресурси
3,5 103 3,3 118 -0,2 3,6 99 +0,3 +0,1

3.1. Людські ресурси 5,1 68 4,9 68 -0,2 4,9 65 0 0

3.2. Рекреаційно-турис-

тична привабливість
4,7 66 4,2 117 -0,5 4,3 101 +0,1 -0,5

3.3. Природні ресурси 2,4 112 2,3 119 -0,1 3,0 102 +0,7 +0,6

3.4. Культурні ресурси 1,8 88 1,9 86 +0,1 2,1 80 +0,2 +0,2

Загальний показник 3,8 77 3,8 85 0 4,0 76 +0,2 +0,2
Складено на основі джерел [7–10].

При реалізації великих інфраструктурних 

проектів національна економіка не завжди отри-

мує бажаний мультиплікативний ефект (табл. 2). 

Необхідно використання вагомих мотиваційних 

важелів. Одним із таких важелів може бути впро-

вадження організаційно-економічного механізму 

державно-приватного партнерства. Такий меха-

нізм сприятиме зростанню інвестиційної прива-

бливості національної економіки, розподіленню 

ризиків між державою та приватним сектором на-

ціональної економіки.

Державно-приватне партнерство в рекреа-

ційно-туристичній сфері — це співробітництво 

між різними за ієрархією державними органами, 

органами місцевого самоврядування з юридич-

ними чи фізичними особами, що здійснюється 

на основі договору в порядку, який встановлений 

законодавством. Для активізації розвитку рекре-
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Таблиця 2

Приклади реалізації державних мегапроектів у Радянському Союзі та сучасній Російській Федерації [11]

Приклад використання мультиплікаційного ефекту 
в національній економіці

Результат

Будівництво Трансібу в Російській імперії

Отримала розвиток металургія, функціонування заліз-

ничної дороги зіграло вирішальну роль в освоєнні Сибі-

ру та Далекого Сходу

Проект радянської нової економічної політики (НЕП), 

забезпечення грошової маси золотом 

(перехід до золотого червонця) 

Заміна продрозверстки на додаток дозволила різко на-

ростити виробництво зерна та інших продуктів

Проект колективізації сільського господарства 
Вважалося, що «інституційне» упорядкування забезпе-

чить ресурсами проект індустріалізації країни

Атомний проект 40–50-х років

Ефект мультиплікатора простежується в досить вузько-

му та ізольованому від усієї економіки сегменті військо-

во-промислового комплексу 

Космічна програма Радянського Союзу

Національна економіка користується знімками із кос-

мосу, використання супутникового зв’язку, отримання 

більш точного прогнозу погоду

Косигінські реформи 60-х років
Передбачалося надати більше господарської самостій-

ності державним підприємствам 

Будівництво БАМу (Байкало-Амурскої магістралі) 

в 70–80-х роках

Сподівання на швидке освоєння прилеглих територій, 

але ефекту не отримано

Проект мілітаризації радянської економіки, інвестиційні 

проекти з добичі та транспортування нафти та газу

Програш у глобальній конкуренції та геополітична ката-

строфа 1991 року — розвал Радянського Союзу

Гайдарівські реформи 90-х років
Були закладені необхідні умови для ефективного вико-

ристання нафтогазових грошей 2000-х років

Проект постачання російського газу до Китаю

Проект передбачає поставку Росії на ринок Китаю 

38 млрд. м3 газу в рік за ціною приблизно 350 дол. за 

1000 м3. Російській Федерації не вдалося досягнути ви-

користання трубопроводу через Алтай, що дозволило б 

з невеликими добудовами експлуатувати існуючу газо-

транспортну систему. Потрібно будувати новий газо-

провід з Ковиктинського та Якутського родовищ. Є 

сподівання, що цей інфраструктурний проект активізує 

кілька галузей національного господарства. 

аційно-туристичної сфери українським законо-

давством передбачено державно-приватне парт-

нерство у сферах природокористування, охорони 

здоров’я, управління нерухомістю, туризму, від-

починку, рекреації, культури та спорту [2].

Державно-приватне партнерство в рекреацій-

но-туристичній сфері характеризується як система 

юридично оформлених відносин між органами вла-

ди, що регулюють процеси організації відпочинку 

на макро-, мезо- та макрорівнях, а також держав-

ними рекреаційно-туристичними установами, при-

ватними підприємцями, за якої стає можливим до-

сягнення синергетичного ефекту та створення або 

поліпшення інфраструктури, товарів, послуг чи 

ресурсів, спираючись на принципи соціальної від-

повідальності, екологічності, економічної ефектив-

ності шляхом реалізації певних проектів. Процес 

супроводжується розподіленням ризиків, ресурсів 

та винагород між партнерами [12].

Сутність взаємодії в межах державно-при-

ватного партнерства полягає в узгодженні інте-

ресів влади та бізнесу разом із пріоритетністю 

ролі держави. Основоположною характеристи-

кою такої взаємодії є збалансованість інтересів, 

прав, ризиків, зобов’язань сторін в процесі реа-

лізації проектів [13, с. 107].

Світовий досвід свідчить щодо успішності за-

стосування державно-приватного партнерства у 

транспортній сфері (автодороги, залізниці, аеро-

порти, порти), соціальній інфраструктурі (охорона 

здоров’я, освіта, туризм), житлово-комунальному 

господарстві (водопостачання, електропостачан-

ня, газопостачання). Державно-приватне партнер-

ство широко вирисовується в США, Великобрита-

нії, Франції та Німеччині. Активно розвивається 

концепція державно-приватного партнерства в 

таких країнах Європи, як Австрія, Греція, Ірландія, 

Іспанія та в країнах Південно-Східної Азії [14].

В Угорщині Державна агенція з просування 

туризму (Magyar Turizmus) разом із приватними 

партнерами розробили маркетингову стратегію, 

орієнтовану на сусідні країни та оптимізовану за 

часом на переїзд/переліт. Співпраця Корейської 

туристичної організації з компанією «VISA card» 

сприяла появі нових фінансових послуг для влас-

ників платіжних карток [5, с. 473].

Орієнтуючись на іноземний досвід викорис-

тання державно-приватного партнерства, можна 
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рекомендувати розробку інвестиційних проектів, 

які спрямовані на регулювання соціально-еконо-

мічних процесів регіонів України. У Республіці 

Білорусь реалізовані: Спільний проект Білорусь-

кого суспільного об’єднання «Отдых в деревне» 

та ECEAT Deutschland e. V «Устойчивый сель-

ский туризм в Беларуси — сетевое объединение 

и поддержка основных игроков», Спільний про-

ект Поморського центру сільськогосподарсько-

го консультування та суспільного об’єднання 

«Отдых в деревне» «Поддержка развития пред-

принимательства в сельском хозяйстве и в сель-

ской местности Белоруссии», Проект «Возрождая 

кулинарные традиции — создаем общий турпро-

дукт», Проект «Белорусскому Полесью — устой-

чивое развитие», Проект «Информационно-

консультационный центр по агроэкотуризму 

как инновационный метод развития предпри-

нимательства на селе», Спільний проект суспіль-

ного об’єднання «Отдых в деревне» та ECEAT-

International «Живая деревня», Спільний проект 

суспільного об’єднання «Отдых в деревне» та 

ECEAT Deutschland e. V. «Сельский туризм в Бе-

ларуси: на пути к европейскому качеству», Про-

ект «Сельскому туризму — Европейское каче-

ство», Проект «Зеленые маршруты — создание 

экологически дружелюбных маршрутов в Бе-

ларуси», Проект «Сельский туризм и образова-

ние: новые возможности для синергии», Проект 

«Рекламный буклет как новое средство продви-

жения сельского туризма в Беларуси», Проект 

«Пионеры сельского туризма в Беларуси», Проект 

«Развитие сельского туризма в Беларуси», Проект 

міжнародної технічної допомоги «Укрепление 

общественного взаимодействия для устойчивого 

развития сельских районов», Проект «Туризм в 

рамках местных сообществ как средство сохране-

ния, формирования партнёрства и развития сель-

ских территорий», Проект міжнародної технічної 

допомоги AGORA 2,0 «Туризм наследия как сред-

ство повышения узнаваемости региона Балтий-

ского моря». Зараз реалізується Проект «Создание 

сельских туристических кластеров в Беларуси: 

инновации, интеграция и институциализация как 

основа устойчивого развития сельских регионов». 

У результаті реалізації цих проектів був сформова-

ний пакет пропозицій щодо організації відпочин-

ку, які містять перелік садиб, кінноспортивних 

центрів, музеїв, культурно-розважальних комп-

лексів, походів на плотах, оздоровчих центрів за 

адміністративними територіями [15].

Іноземний досвід використання державно-

приватного партнерства свідчить щодо вигіднос-

ті такої співпраці для обох сторін. Але в Україні 

державно-приватне партнерство не набуло по-

ширення, тому при розробці організаційно-еко-

номічного механізму його активізації необхідно 

враховувати як позитивні, так і негативні боки. 

До негативних фактів можна віднести: значний 

політичний вплив на процедурні та інституційні 

аспекти державно-приватного партнерства (при 

постійних змінах уряду відбуваються прецеден-

ти перегляду первинних контрактів), відсутність 

повноважень у місцевих органів влади, надмірне 

бюрократичне навантаження, що впливало на 

збільшення вартості проектів [16].

Наведені результати реалізації орієнтують на 

розробку пропозицій щодо створення організацій, 

які стимулюють розвиток рекреаційно-туристич-

ної сфери, сприяють розробці нових маршрутів, 

формуванню та реалізації маркетингових страте-

гій. Результати реалізації проектів державно-при-

ватного партнерства можуть бути матеріальними 

та нематеріальними. Приклади матеріальних ре-

зультатів містять: створення інформаційних цен-

трів, придбання нового обладнання, створення 

підприємства, тематичного парку, сільських садиб, 

тимчасових помешкань, оздоровчої стежки. Не-

матеріальними результатами можуть бути: ство-

рення кластера, рекреаційно-туристичної зони, 

дестинацій, репозиціонування дестинації, розроб-

ка програмного продукту, розвиток окремих видів 

відпочинку, впровадження стратегії розвитку спе-

ціалізованих підприємств, підвищення безпеки 

відпочивальників, управління заповідною терито-

рією, освітні програми [12, с. 198–200].

В Україні є досвіт реалізації інвестиційних 

проектів у межах державно-приватного партнер-

ства (табл. 3). Їх найбільша кількість реалізована 

у житлово-комунальній сфері та розбудові інф-

раструктури. У сфері туризму, відпочинку, рекре-

ації, спорту значна кількість проектів була спря-

мована на підготовку та проведення чемпіонату 

Європи з футболу — Євро-2012.

Реалізація інвестиційних проектів, цілеспря-

мо ва них на проведення в Україні Євро-2012, 

сприяла розширенню у практиці господарської 

діяльності податкових інновацій, звільнення від 

оподаткування прибутку суб’єктів господарської 

діяльності, отриманого від надання послуг розмі-

щення у готелях 3–5 зірок. Внаслідок у містах, де 

проходили заходи чемпіонату, кількість готелів 3–5 

зірок зросла на 45 об’єктів. Провідна роль у ство-

ренні сприятливих умов для залучення міжнарод-

них та вітчизняних інвесторів належить проектам 

державно-приватного партнерства [17].

Інструменти, які пропонуються органами вла-

ди для реалізації інвестиційних проектів: державні 

гарантії для виконання боргових зобов’язань, фі-

нансування з державного бюджету, компенсація 

відсотків за кредитом [19]. Але тільки фінансових 

інструментів недостатньо для активізації підпри-

ємницької ініціативи. Необхідні системні заходи 

щодо створення в Україні вітчизняних бізнесових 

структур, які спроможні реалізовувати договори з 

управління об’єктами державної та комунальної 
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Таблиця 3

Реалізовані інвестиційні проекти України в межах державно-приватного партнерства

Галузь національної економіки Кількість проектів, одиниць

Водопостачання 71

Виробництво, транспортування та постачання тепла 32

Будівництво та експлуатація транспортної інфраструктури 

(у тому числі морських та річкових портів) 
16

Туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт 9

Геологорозвідка і видобуток корисних копалин 8

Переробка відходів 7

Охорона здоров’я та енергетика 3

Складено на основі Інформаційного бюлетеня КМУ [18].

власності. Такий інструмент доречно використа-

ти у сфері управління готелями, санаторними за-

кладами, формуванні національних готельних та 

ресторанних мереж.

Серед методів формування готельних мереж: 

договір франчайзингу, контракт на управління, 

лізінг (оренда). Під франчайзингом розумієть-

ся співпраця між юридично та фінансово неза-

лежними сторонами, в межах якої одна сторона 

(франчайзер), яка володіє ефективним бізнесом, 

відомою торговою маркою, інноваціями, іншими 

нематеріальними активами, дозволяє іншій сто-

роні (франчайзі) користуватися цією системою 

на погоджених умовах. За договір франчайзингу 

самостійне підприємство виплачує «вступний 

внесок» та регулярні платежі у формі відсотку за 

обіги. Так, міжнародний ланцюжок готелів Holi-

day Inn оцінює свої ліцензії в 500 тис. фунтів, по-

точну платню — 3 %, платню за рекламу — 1 % 

з обороту [20, с. 492–493]. Конт ракт на управ-

ління — письмова угода, яка укладається між 

власником підприємства (готелю) і менеджером 

чи спеціалізованою компанією. Лізінг (оренда) 

потребує передання готелю в користування за 

плату на визначений строк та умови суборенди. 

Використання таких методів створення готель-

них мереж сприятиме підвищенню ефективності 

управління засобами розміщення.

Найбільш поширеною формою державно-

приватного партнерства в рекреаційно-туристич-

ній сфері України є концесія та оренда (табл. 4). 

Інші форми: створення спеціальних економічних 

зон, реалізація національних проектів, створення 

спільних підприємств, приватизація, договір на 

управління об’єктами державної та комунальної 

власності — не отримали широкого використання.

Для органів влади позитивний ефект від дер-

жавно-приватного партнерства полягає в: ско-

роченні витрат на надання послуг, активізації ін-

новаційної діяльності, підвищенні ефективності 

управління майном, економії державних фінансів, 

використанні досвіду приватних компаній, роз-

ділі ризиків, підвищенні ефективності функціо-

нування об’єктів інфраструктури, розвитку форм 

проектного фінансування, стимулюванні підпри-

ємницького мислення, підтриманні діалогу між 

владою та бізнесом, збереженні та створенні робо-

чих місць. Реалізуючи концепцію державно-при-

ватного партнерства, приватний бізнес отримає: 

залучення бюджетних коштів, доступ до сфер еко-

номіки зі значним обсягом державної власності 

(житлово-комунальне господарство, інфраструк-

тура), розширення можливостей отримання кре-

дитів завдяки державним гарантіям, спрощення 

співпраці із державними дозвільними органами, 

підвищення позитивного іміджу у суспільстві, пе-

рерозподіл ризиків від реалізації проектів.

Дієвість механізму активізації державно-при-

ватного партнерства в Україні була перевірена на 

етапі підготовки до Євро-2012. Замість прогнозо-

ваних 80–85 % обсягів позабюджетного фінансу-

вання заходів було отримано 20–30 % в залежнос-

ті від регіону. На початковому етапі планувалися 

витрати 12,7 млрд. грн. з державного бюджету, 

47 млрд. грн. — з місцевих, 101,2 млрд. грн. — ко-

штів приватних інвесторів. У розробленій Цільо-

вій програмі підготовки до Євро-2012 відбулися 

суттєві корегування: витрати бюджетів усіх рівнів 

становили 61 млрд. грн., а від приватних інвесто-

рів — 49 млрд. грн. Однією із причин незначно-

го розвитку державно-приватного партнерства 

вважають високу адміністративну та фінансову 

централізацію, яка зменшує мотивацію до вико-

ристання сучасних інструментів управління тери-

торіями, що пов’язані із формуванням сприятли-

вого інвестиційного клімату. Нестача фінансових 

ресурсів та адміністративних повноважень на 

регіональному рівні загальмували розвиток дер-

жавно-приватного партнерства і позбавили владу 

додаткових засобів стимулювання інвестиційної 

активності на етапі підготовки до чемпіонату. 

Друга причина — постійна зміна управлінських 

кадрів (під час підготовки до Євро-2012 змінилося 

три прем’єр-міністри, більше десяти міністрів та 

ін.). На місцевому рівні спостерігаються постій-

ні суперечності між гілками влади, звинувачення 

у корупції та некомпетентності, що ускладнює 

співпрацю з приватними партнерами [20].

Виокремлюють п’ять схем реалізації проектів 

державно-приватного партнерства для розбудови 
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Таблиця 4

Приклади використання державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України [21]

Назва проекту 
чи рекреаційно-туристичний 

об’єкт 

Приватний 
партнер 

Форма державно-
приватного 
партнерства

Строк Умови

Замок у Старому Селі 

(Пустомитівський р-н) 
ТОВ «Кріс» Концесія 49 років

збереження об’єкта культурної спад-

щини, використання його у суспіль-

них потребах, проведення відновлю-

вальних та реставраційних робіт 

Палац у с. Тартаків 

(Сокальський р-н, 

Львівська обл.)

ФОП «Новосад» Концесія 49 років

вивести з аварійного стану і ввести в 

експлуатацію палац в якості турис-

тично-відпочинкового центру

Мукачівський замок 

«Паланок» 

ТзОВ «Високий 

замок» 
Оренда

з 2010 р. 

до 2056 р.

Створення готельно-ресторанного 

комплексу

СП «Айсберг» з 2011 р.
Створення дегустаційного залу, ма-

газину з продажу вина та сувенірів

інфраструктури [6, с. 45]. Перша схема передбачає 

будівництво, володіння та експлуатацію об’єкта. 

Може бути використана для організації приватних 

музеїв, готелів. Друга — будівництво, експлуатацію 

та передання об’єкта у власність держави. Приват-

ний партнер має будувати об’єкти, які передбачені 

державними планами та програмами. Після будів-

ництва та експлуатації об’єкти передаються у влас-

ність державі. Третя схема — купівля, будівництво 

та експлуатація. Дозволяє підвищити ефективність 

експлуатації об’єктів інфраструктури, зокрема са-

наторно-лікувальних закладів. У четвертій схемі 

передбачено проектування об’єкта, будівництво 

та експлуатація. Приватний партнер вільний при 

орієнтації на сегмент споживачів. П’ята — будів-

ництво, розвиток, експлуатація. Схема може бути 

використана для реалізації проектів створення 

рекреаційно-туристичних зон. Може включати 

впровадження маркетингових заходів, зокрема 

створення сприятливого іміджу території.

Але, крім розбудови об’єктів інфраструктури, 

напрямами реалізації проектів державно-приват-

ного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері 

можуть бути: створення організацій і підприємств, 

розробка маршрутів, організація та проведення 

маркетингових кампаній, репозиціонування дести-

націй, активізація окремих видів відпочинку, управ-

ління заповідними територіями тощо [12, с. 200].

Використання державно-приватного парт-

нерства потребує розробки значної кількості про-

ектів, які пов’язані із розробкою нових маршру-

тів, екскурсій, модернізації засобів розміщення та 

об’єктів санаторно-курортного лікування, впро-

вадження інформаційних технологій, проведення 

заходів із формування іміджу міст та територій як 

дестинацій зі значними атрактивними можли-

востями. Розробка та реалізація таких проектів 

орієнтує на постановку наукового завдання щодо 

адаптації проектного підходу до потреб розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери.

Висновки. Подальше становлення конкурен-

то спроможності рекреаційно-туристичної сфери 

Ук раї ни потребує реалізації проектів державно-при-

ватного партнерства, які сприятимуть підви щенню 

цінової конкуренції, розширенню пропозиції проек-

тів розбудови авіаційної та автотранспортної інфра-

структури. Серед проектів, які реалізуються в межах 

державно-приватного партнерства для активізації 

рекреаційно-туристичної сфери країн світу: розроб-

ка маркетингових стратегій, розширення спектру по-

слуг, створення об’єктів сільського відпочинку.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ АПК В УКРАЇНІ

Анотація. Практика державного регулювання розвитку економіки АПК та її вплив на стан продоволь-

чої безпеки країни свідчать про те, що державне регулювання ринкової економіки по суті є юридичною, еко-

номічною, соціально-ідеологічною, освітньою та іншою діяльністю державних органів, що спрямована на 

сприяння ефективному функціонуванню ринкової економіки, її механізмів з метою підвищення рівня суспіль-

ного добробуту та їх доповнення в тих випадках, коли ринковий механізм недостатньо ефективно розв’язує 

завдання розподілення виробничих і споживчих благ.

Ключові слова: державне регулювання економіки, агропромисловий комплекс, продовольча безпека, ці-

льові, порогові, закупівельні ціни.

Summary. The practice of state regulation of the economy agriculture and its impact on food security suggests 

that state regulation of the market economy is essentially a legal, economic, social, ideological, educational and other 

activities of public bodies aimed at promoting the effective functioning of a market economy, its mechanisms to enhance 

public welfare and additions in cases where the market mechanism not effectively solve the problem of production and 

distribution of consumer goods.
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Актуальність статті. Управління розвитком 

економіки агропромислового комплексу (АПК) 

базується на прогнозних оцінках життєво важ-

ливих показників стратегії стабільного розвитку 

країни. Рівень продовольчої безпеки може слу-

жити безпомилковим орієнтиром для управління 

розвитком економіки АПК України. Об’єктами 

державного регулювання економіки є сфери, галу-

зі, регіони, а також ситуації, явища й умови соці-

ально-економічного життя країни, де виникли або 

можуть виникнути певні труднощі, проблеми, які 

не можна розв’язати автоматично на базі ринково-

го самоврядування або можна розв’язати в подаль-

шій перспективі, тоді як необхідність нормального 

функціонування економіки і підтримка соціальної 

стабільності вимагають негайного їх розв’язання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми продовольчої безпеки потрапили в поле 

зору представників вітчизняної економічної на-

уки порівняно недавно. Чинником виникнення 

та постійного посилення уваги до цих проблем 

є криза української економіки, яка охопила усі 

сфери і стала суттєвою перешкодою на шляху 

забезпечення стабільного розвитку економіки й 

суспільства. Тому питання встановлення рівня 

продовольчої безпеки територій з метою забезпе-

чення розвитку та передбачуваного регулювання 

економіки агропромислового комплексу може 

розглядатися як один із найважливіших націо-

нальних пріоритетів, що вимагає посиленої ува-

ги науковців, систематизації та концептуалізації 

цього поняття як наукової категорії. Питаннями 

забезпечення продовольчої безпеки та ціноут-

ворення в сільському господарстві України за-

ймаються вчені О. М. Шпичак, О. Г. Шпикуляк, 

О. В. Шубравська, В. І. Бойко, Л. В Дейнеко, 

Л. В. Страшинська та інші.

Метою статті є висвітлення механізму дер-

жавного регулювання цін на сільськогосподарську 

продукцію в економіці України, країн ЄС та США.

Виклад основного матеріалу. Головною метою 

державного регулювання економіки агропромис-

лового комплексу є економічна й соціальна ста-

більність держави та закріплення існуючого ладу 

як всередині країни, так і за кордоном, адапта-

ція його до мінливих умов буття. Від цієї голов-

ної мети опосередковується і розгалужується так 

зване дерево конкретних цілей, без яких не може 

бути досягнута і головна ціль. Ці конкретні цілі 

невід’ємно пов’язані з об’єктами державного ре-

гулювання економіки (рис. 1).

Державне регулювання сільського господар-

ства для європейських країн — явище не випад-

кове, оскільки ефективність агропромислового 

комплексу — незмінна передумова процвітання 

всього суспільства. У межах державного регулю-

вання розв’язуються різні завдання: підтримка 

цін і доходів сільськогосподарських товарови-

робників, цілеспрямоване формування належних 

умов збуту та виробництва, ресурсозбереження, 

природоохоронна діяльність, соціальна підтрим-

ка виробників та інфраструктурна політика щодо 

сільської місцевості. Відповідно застосовується й 

різноманітний арсенал методів і засобів [1].

Аналіз вітчизняного та іноземного досвіду 

переконливо свідчить про те, що формування 

конкурентних ринків і подолання монополіс-

тичних тенденцій в економіці є можливим лише 

в результаті цілеспрямованої діяльності інститу-

тів державного управління. Динаміка цін є таким 
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СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ АПК Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

належної якості продовольчих товарів

доступності харчових продуктів усім верствам 

населення незалежно від доходів

ресурсної достатності продовольчих товарів 

за рахунок власного виробництва та імпорту

стабільності продовольчого постачання 

протягом року за різних умов на всій території 

країни

раціональної структури споживання

Рис. 1. Дерево цілей державного регулювання 

економіки агропромислового комплексу

результуючим показником стану господарства, 

в якому знаходять відображення всі без винятку 

економічні процеси. Саме тому система цін є най-

важливішим об’єктом державного регулювання.

Розглядаючи саму систему регулювання цін 

(це регулювання стосується оптових, роздрібних і 

фермерських цін), слід пам’ятати про кілька цілей 

такого регулювання:

— стабілізація цін з їхнім коливанням у від-

носно вузькому коридорі;

— підтримка фермерських цін для розшире-

ного відтворення товарного виробництва;

— за допомогою політики цін регулювати об-

сяги та структуру відтворення.

Схема державного регулювання цін практич-

но в усіх країнах з розвинутою ринковою еконо-

мікою приблизно однакова — це встановлення 

звичайно верхніх і нижніх меж коливання цін та 

індикативної або умовної ціни, яку держава нама-

гається підтримувати. Одночасно застосовується 

скупка або продаж продукції нешвидкого псуван-

ня в цілях товарної інтервенції та підтримки бажа-

ного рівня цін (рис. 2, 3).

Звідси введення прямого планування обсягів 

виробництва з переходом на контрактну систе-

му договорів із фермерами. На практиці можли-

вим є застосування двох варіантів — підписання 

контрактів щодо обмеження посівів цієї культу-

ри і виведення цієї землі з обороту з відповідною 

компенсацією або введення прямого квотування 

обсягів виробництва.

Максимальна закупівельна ціна застосову-

ється саме для припинення зростання індексу цін 

за відповідний період цінового регулювання.

Ринкові 

ціни Рівень 

мінімальних 

цін

Урядові 

платежі

Ціни

Місяць року

Рис. 2. Механізм дії ринкової мінімальної ціни
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Рис. 3. Механізм дії ринкової максимальної ціни

Цінове регулювання не орієнтоване лише на 

внутрішньодержавні цілі. Його механізм активно 

задіяний і в зовнішньоторгівельній сфері й сто-

сується насамперед захисту внутрішніх ринків та 

віт чизняного виробництва.

Цікавим є досвід Європейського Союзу (ЄС) 

в цій галузі [2]. Функціонування ринків сільсько-

господарських продуктів у рамках ЄС являє со-

бою складну систему, в якій провідні позиції зай-

має система державного регулювання. Причому 

втручання держави, її вплив на внутрішній ринок 

має систематичний характер і здійснюється за різ-

ними напрямами. При державних закупках сіль-

ськогосподарських продуктів або при реалізації їх 

з державних запасів органи втручання виступають 

як безпосередній ринковий агент. 

Особливу вагомість являє собою механізм ре-

гулювання ринку за допомогою підтримки цін, що 

здійснюється наднаціональними органами, почи-

наючи з 1967–1968 років. Рівні підтримки (про-

цент номінального підвищення) визначаються 

Комісією Європейських співдружностей (КЕС), 
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яка є вищим органом управління ЄС. Остаточні 

рішення про зміни цін підтримки приймає Рада 

міністрів ЄС на рівні міністрів сільського госпо-

дарства. Ціни фіксуються в євро.

Для підтримки цін в ЄС характерним є різно-

манітність форм залежно від виду продукції. За ці-

ною втручання (або інтервенційною) закупівельні 

організації ЄС зобов’язані купувати пропоновану 

їм фермерську продукцію. Тим самим гарантується 

певний обсяг обов’язкових закупок за мінімальни-

ми цінами. Для забезпечення гнучкості ринку пе-

редбачено збільшення ціни втручання на величину 

від 2 % до 40 % залежно від виду продукції (так зва-

ний ринковий елемент ціни) для продажу її за межа-

ми району виробництва дещо за вищою ціною [3].

Останнім десятиріччям на ринках тих сіль-

ськогосподарських товарів, за якими у рамках 

ЄС була досягнута повна самозабезпеченість, 

органи Союзу стали приймати заходи, що об-

межують виробництво, а саме: введення квот на 

виробництво і реалізацію, відхід від принципу 

гарантування цін для будь-якої кількості товарів, 

що постачаються на ринок, а також поступове 

зниження цін втручання.

Квоти були встановлені на закупівлю за га-

рантованими цінами зерна, молока, твердої пше-

ниці, цукру, бавовни, соняшнику, рапсу, ізюму та 

низки інших продуктів. Це зобов’язує виробни-

ків пристосовуватися до ринкових обмежень і 

зберігати при цьому колишні рівні своїх прибут-

ків. Тому закупівельні організації закуповують 

за гарантованими цінами лише певну кількість 

продукції, вище якої плата проводиться за ниж-

чою ціною. Так, у рамках ЄС визначається за-

гальна гранична величина обсягу виробництва, 

яка потім розподіляється між країнами-членами 

ЄС. Встановлюючи вільну ціну, яка є орієнтиром 

для контрагентів на ринку, органи Союзу (КЕС, 

Рада міністрів країн ЄС) визначають найбільш 

оптимальний рівень ринкових цін.

Орієнтовна ціна утворюється при додаван-

ні до диференційовано збільшеної (залежно від 

виду продукції) на величину від 2 % — 40 % ціни 

втручання транспортних витрат від району ви-

робництва до району основного споживання. 

Інакше кажучи, це ціна, якої союз хотів би до-

могтися на оптових ринках основного спожи-

вання певних видів продукції.

Важливою категорією в системі ЄС є порого-

ва (або імпортна) ціна, яка визначає рівень мит-

ного захисту внутрішніх фермерських цін. Вели-

чина порогової ціни дещо нижча за цільову, однак 

з урахуванням транспортних видатків на одиницю 

продукції вона повинна бути вища за цільову ціну. 

Цільова та порогова ціни являють собою верхню 

межу в системі захисту цін і виконують функцію 

верхньої межі на ту продукцію, за якою країнам 

ЄС ще не досягнуто самозабезпеченості.

Таким чином, ціновий механізм являє со-

бою важливий засіб фінансування сільського 

господарства за рахунок споживачів. Ці вну-

трішні ціни, що перевищують рівень світових 

цін, дають змогу здійснювати фінансування 

фермерів, перешкоджають проникненню на 

внутрішні ринки Союзу виробників, у яких со-

бівартість продукції є нижчою.

Крім цінового механізму, спільні для ЄС нор-

ми організації та регулювання ринків сільсько-

господарської сировини і продовольчих товарів 

включають контролювання за наданням бюджет-

них дотацій, а також загальноєвропейські заходи, 

спрямовані на забезпечення доходів виробників, 

підтримку на певному рівні роздрібних цін, що 

дає можливість уніфікувати умови конкуренції як 

у галузі виробництва, так і в галузі збуту.

Спостерігається прагнення наднаціональних 

органів Союзу знайти такі засоби та заходи у сфе-

рі підтримки виробника, які б забезпечували йому 

приблизно рівні позиції в окремо взятій країні. 

Встановлено, що право на одержання бюджетної 

допомоги мають економічно сильні ферми, під-

приємства харчової промисловості та збуту. При 

цьому національна політика у сфері бюджетного 

фінансування знаходиться в тісній залежності від 

ринкової організації тієї чи іншої галузі (наприклад 

недопущення перевиробництво певної продукції у 

рамках ЄС). Існує й галузевий аспект надання суб-

сидій та інших виплат урядами країн ЄС. Це суб-

сидії виробникам молока, цитрусових, переробни-

кам картоплі на крохмаль, виноробам тощо.

У ЄС національні дотації надаються в рамках 

загальноєвропейської дотаційної політики відпо-

відно до її принципів. Будь-яка інша допомога, 

яка б створювала «умови найбільшого сприяння» 

в межах будь-якої окремої країни, заборонена. 

До такого роду допомоги належать: цінові втру-

чання (надбавки до цін), регулювання обсягів 

виробництва, висока компенсація за експортну 

продукцію. Разом із тим національний уряд бере 

участь у проведенні заходів щодо поліпшення 

якості продукції, що виробляється, забезпечення 

ветеринарного нагляду, запровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, охорони довкілля, 

стимулювання виробництва в так званих про-

блемних районах, забезпечення мінімального рів-

ня прибутку дрібним господарствам.

Крім того, бюджетна політика може надава-

тися як державами-членами ЄС, так і автоном-

ними утвореннями (автономні райони Італії, 

департаменти та райони Франції) або федераль-

ними державами (землі Германії), що мають свої 

місцеві бюджети.

Отже, загальноєвропейська політика в аграр-

ному секторі спрямована на чітку організацію 

ринків збуту, підтримку фермерських доходів, до-

помогу в реалізації надлишків продукції тощо.
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Можна зробити висновок, що в рамках ЄС 

стихійні механізми поєднуються з регулюванням 

із боку країн-членів і Союзу в цілому. Необхідно 

виокремити такі головні риси механізму регулю-

вання ринків у ЄС:

— по-перше — прагнення органів ЄС до вве-

дення єдиних на всій території Союзу цін для сти-

мулювання оптимального розміщення сільсько-

господарського виробництва;

— по-друге — встановлення закупівельних 

цін нижче внутрішнього ринку з тим, щоб ви-

робники самі реалізовували свою продукцію, а не 

здавали її органам втручання.

Досвід цінового регулювання сільськогоспо-

дарського виробництва в ЄС є досить корисним, 

особливо враховуючи розміри України та її при-

родні умови.

Цікавою є практика державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва в США. Тут 

основними виробниками сільськогосподарської 

продукції є великі комерційні фірми, які станов-

лять 3,6 % від загальної кількості та виробляють 

близько 50 % продукції. На цих фермах викорис-

товується наймана праця, а дрібні сімейні ферми 

(50 %) виробляють усього близько 3 % продукції.

Турбота про добробут нації знаходиться в 

прямій залежності від розвитку аграрного сектору 

економки, що має чітке вираження в реалізації ці-

леспрямованої американським урядом сільсько-

господарської політики.

У сфері розробки та реалізації сільськогос-

подарських програм у США слід виокремити три 

основні моменти, які на них суттєво впливають:

— принцип добровільності для участі в про-

грамах;

— введення цільових або планових цін на 

«програмну» продукцію;

— введення урядових програм щодо створен-

ня продовольчих запасів.

Основні інструменти регулювання сільсько-

господарського виробництва в США — цільові 

(планові) ціни. Вони були введені в 1973 році 

Законом «Про продовольство в сільському гос-

подарстві». За визначенням, наведеним в еконо-

мічному звіті, цільова (планова) ціна — це рівень 

цін, встановлений законом. Її встановлюють на 

такі види продукції: пшеницю, кукурудзу, сор-

го, ячмінь, овес, рис, довговолокнисту бавовну. 

Фермери, які беруть участь у державних програ-

мах щодо зазначених культур, одержують різни-

цю між плановою ціною або ринковою протягом 

періоду, визначеного законом, залежно від того, 

яка із цін вища.

Із введенням планових цін виникло три типи 

проблем:

— визначення рівня планових цін;

— розроблення формули або методу для про-

ведення корегування планової ціни;

— визначення кількості продукції, що потре-

бує захисту за допомогою планової ціни.

Спочатку рівень планових цін встановлювали, 

виходячи з видатків виробництва пшениці, куку-

рудзи, довговолокнистої бавовни. Передбачалося 

їх корегування відповідно до змін видатків вироб-

ництва. У 1981 році було відмінено основу форму-

вання планових цін «за видатками», оскільки вона 

призвела до швидкого росту інфляції наприкінці 

70-х років. У зв’язку з цим на період 1982–1985 

років були встановлені планові ціни з урахуван-

ням очікуваних темпів інфляції. Але навіть після 

тривалого періоду застосування планових цін так і 

не було знайдено оптимальний метод для їх визна-

чення. Встановлюваний нині рівень планових цін 

перевищує загальні видатки виробництва.

Крім прямих виплат, фермери одержують і 

компенсаційні. Їх виплачують тим фермерам, що 

беруть участь у програмах з виробництва пшени-

ці, фуражного зерна, рису та бавовни. Розмір цих 

виплат визначають із розрахунку за бушель, фунт, 

центнер продукції, виходячи з різниці між ціновим 

рівнем, прийнятим за Законом (плановою ціною), 

і ринковою ціною, або заставною, залежно від того, 

яка з них вища. Якщо середня ціна перевищує пла-

нову, виплати не здійснюються. Регулювання ви-

робництва за допомогою стимулювання фермерів 

брати участь у виробництві планових культур до-

рого коштує американському уряду. Підтримка 

планових цін на високому рівні призводить до рос-

ту видатків на реалізацію продовольчих програм. 

Участь у програмах є вигідною і для виробників, 

тому що завдяки ним фермерські ціни та доходи 

підтримуються вище рівня вільного ринку.

Проведене в нашій країні реформування 

аграрної галузі та персоніфікація землі мали за-

безпечити комерціалізацію всіх ланок АПК, 

створити ринкові інфраструктури завдяки ви-

робленню оптимальної цінової, податкової, кре-

дитної й митної політики, виробничого підходу 

в державній підтримці суб’єктів сільськогоспо-

дарського виробництва, а також за допомогою 

заходів, що забезпечують науково-технічне, тех-

нологічне та кадрове зміцнення галузі, виріши-

ти складне та важливе завдання забезпечення 

продовольчої безпеки держави на рівні сучасних 

потреб розвитку цивілізації. Але практика по-

казала, що через незадовільне наукове обґрун-

тування питань прогнозування стану об’єктів і 

обсягів своєчасного регулювального втручання, 

недосконалість інструментів аграрної стратегії, 

низьку кваліфікацію управлінського персона-

лу, повільне впровадження ринкових механізмів 

державне регулювання економіки АПК поки що 

є малоефективним. Створення в Україні збалан-

сованого продовольчого господарства можливо 

лише за умов здійснення прогнозованого меха-

нізму державного регулювання АПК, що вклю-
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чає широкий комплекс заходів щодо впливу дер-

жави на систему економічних відносин.
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Актуальність теми. Основою сучасного роз-

витку економік провідних держав світу є високий 

рівень інноваційної діяльності на усіх рівнях все-

редині цих країн, а також значний обсяг інвести-

цій, що надходять як в економіку цих держав, так 

і в конкретні підприємства загалом. В Україні ж 

на сучасному етапі розвиток економіки відбува-

ється низькими темпами. Українські підприєм-

ства у своїй основній масі мало звертають увагу 

на питання інвестування у розвиток технологій 

виробництва, методів обробки і переробки сиро-

вини і матеріалів, у розвиток інтелектуального ка-

піталу та «ноу-хау» тощо. Це стосується не лише 

вітчизняних інвесторів, але й потенційних інвес-

торів із-за кордону, які бояться вкладати кошти у 

промисловість України. Така ситуація пов’язана 

з багатьма обставинами, які створили несприят-

ливий інвестиційний клімат в Україні, зокрема 

такими можна вважати: жорстку податкову по-

літику, бюрократичність управління, відсутність 

належного правового забезпечення більшості ви-

дів діяльності, неналежну регулятивну політику з 

боку органів державної влади, відсутність стиму-

лювальних чинників (дотацій, пільг, асигнувань з 

боку держави), нестабільну політичну ситуацію в 

державі. Занепокоєння викликає той факт, що у 

вітчизняній промисловості не набули поширення 

інноваційні процеси. Кількість підприємств, які 

впроваджують інновації, щорічно зменшується 

і становить приблизно 12–14 %, а це у 3–4 рази 

менше, ніж у інноваційно розвинених державах.

Важливість цієї проблеми полягає у тому, що 

реальна можливість залишитись на наявних світо-

вих ринках, як мінімум на існуючих позиціях, ви-

магає значних фінансових, матеріальних, техніч-

них та нематеріальних вкладень у промисловість 

загалом та в підприємства зокрема. Без належних 

засобів для розвитку та так званої «новизни роз-

витку», під якою розуміються інновації, в сучасно-

му світі у нашої держави немає шансів не тільки на 
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розвиток, а й на виживання. Тому важливо зверну-

ти увагу саме на розвиток інноваційної діяльності 

у промисловості України. Вагомий внесок у дослі-

дження питань, пов’язаних з інноваційною діяль-

ністю підприємств та проблемами розвитку підпри-

ємств, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, 

як І. Алєксєєв, Є. Баляснікова, В. Геєць, Н. Гонча-

рова, С. Ільєнкова, Н. Краснокутська, О. Кузьмін, 

О. Лапко, Д. Львов, І. Макаренко, Б. Патон, С. По-

кропивний, Й. Петрович, П. Перерва, А. Савченко, 

А. Старостіна, М. Чумаченко, Н. Чухрай, Й. Шум-

петер, А. Яковлєв та інші. Практичні аспекти роз-

роблення і впровадження інноваційних проектів 

освітлені у працях таких науковців, як С. Бушуєв, 

В. Воропаєв, І. Каленюк, В. Савчук, Г. Тарасюк, 

І. Чумаченко, О. Чикаренко. У працях цих авторів 

дається визначення інновацій та розвитку діяль-

ності, відображається роль інноваційних процесів 

для підприємств, регіонів та суспільства, розгля-

дають проблеми ефективного управління розви-

тком підприємств тощо. Незважаючи на значні на-

працювання у цій сфері, існує ціла низка питань, 

які потребують подальших досліджень, зокрема 

дослідження інноваційно-проектного напрямку 

розвитку підприємств. З огляду на це, питання на-

буває особливого значення та потребує проведення 

подальших досліджень.

Україна переживає складні наслідки економіч-

ної та політичної кризи, що істотно позначається 

на становленні соціально орієнтованої ринкової 

економіки, розвиток якої потребує дослідження 

та формування ефективної системи інноваційного 

розвитку суб’єктів господарювання. Перед підпри-

ємствами поставлена значна соціальна місія — їх 

розвиток сприятиме прискоренню економічного 

розвитку держави, що дозволяє знизити рівень без-

робіття та інші негативні явища і забезпечити ефек-

тивний шлях самореалізації людини. Перед держа-

вою постає не менш важливе завдання — створення 

стратегії інноваційного розвитку, що передбачає 

запровадження нових технологій та трансформації 

структури активів, досягнення високого рівня ви-

робничого потенціалу шляхом впровадження ефек-

тивних систем проектного менеджменту.

Дослідження сучасного стану інноваційного 

розвитку України вимагає насамперед з’ясування 

сутності поняття «інновації».

Термін «інновація» (з англ. innovation — ново-

введення) утворено з двох словосполучень: лат. 

novatio — новація, новизна, оновлення, заміна і 

англ. префікса in — в.

Між тим потрібно розмежовувати поняття 

«новація» та «інновація», оскільки новація — 

продукт інтелектуальної діяльності, а інновація — 

кінцевий результат інноваційної діяльності.

Основоположником терміна «інновація», за-

провадженого в економічну науку, вважається ав-

стрійський учений Й. А. Шумпетер, який у праці 

«Теорія економічного розвитку» 1912 року вводить 

словосполучення «нова комбінація покращання 

якості виробництва, не шляхом дрібних поліпшень 

старого устаткування, а введення абсолютно нових 

основних засобів виробництва» [1, с. 7].

Згодом, удосконалюючи свою теорію, 

Й. А. Шум петер словосполучення «нова ком-

бінація» заміняє терміном «інновація» у праці 

«Кон’юнктурні цикли» 1939 року, де дає таке ви-

значення: «...інновація — зміни з метою впрова-

дження і використання нових видів споживчих 

товарів, нових виробничих і транспортних засо-

бів, ринків і форм організацій» [2, с. 53].

Успіх інноваційної політики промисловості 

України на глобальному ринку має визначатися об-

сягами інвестицій, які вона отримує ззовні, а також 

із внутрішніх джерел для розвитку високотехноло-

гічного виробництва, зростання частки високотех-

нологічного експорту, підвищенням зацікавленос-

ті зарубіжних корпорацій і висококваліфікованих 

спеціалістів співпрацювати з українськими під-

приємствами, а також масштабами використання 

заощаджень населення з метою інвестування у на-

ціональну економіку. Визначення й активна реа-

лізація пріоритетів інноваційного розвитку Украї-

ни, які мають сприяти зміцненню на світовому і 

європейському рівнях іміджу України як держави 

зі значним науковим і освітнім потенціалом, що 

здатна створювати найсучаснішу високотехноло-

гічну продукцію, повинні ґрунтуватися на світо-

вих стратегічних критеріях і механізмах підвищен-

ня конкурентоспроможності промисловості на 

зовніш ніх і внутрішніх ринках [3, с. 192–193].

Сьогодні конкурентоспроможність вітчизня-

них підприємств та їхній інноваційний потенціал 

доволі низько оцінюються в світі. Причини такого 

стану полягають передусім у зниженні технологіч-

ного розвитку економіки України, відсутності ваго-

мих зрушень в інноваційних процесах та згортанні 

масштабів наукових досліджень. Доволі вагомою 

проблемою є те, що ті моделі та стратегії іннова-

ційного розвитку, які діють у економічно розви-

нутих країнах світу, не є адекватними українським 

реаліям, тому не приносять очікуваних результатів, 

а навпаки, збільшують інноваційний розрив. Крім 

того, жорсткі вимоги відносно безпеки, комфорт-

ності використання та застосування, збереження 

екологічного середовища, що висувають промис-

лово розвинуті країни до інноваційно спрямова-

них підприємств, вимагають постійної розробки 

нових інноваційних процесів у різних сферах ді-

яльності складових техносфери. Комплексний 

вплив на інноваційний розвиток підприємств по-

винен здійснюватись за рахунок формування сфер 

інноваційної пропозиції та інноваційного попиту, 

розуміння обґрунтованих потреб у необхідності ін-

новаційного продукту, розроблення і впроваджен-

ня інноваційних проектів [4].
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Під інноваційним розвитком загальноприй-

нято розуміти сукупність безперервно здійснюва-

них у просторі та часі якісно нових, прогресивних 

змін. Інноваційний розвиток вітчизняних підпри-

ємств можна оцінити за рівнем впровадження ін-

новацій. Інновації є результатом інтелектуальної 

діяльності людини, її творчого процесу, відкрит-

тя, винаходу та раціоналізації у вигляді нових чи 

відмінних від попередніх об’єктів. Інновації ха-

рактеризуються введенням на ринок принципово 

нових (істотно удосконалених) продуктів (послуг) 

інтелектуальної діяльності людини, які мають ви-

щий науково-технічний потенціал, нові споживчі 

якості. Інновація — це не кожна новація чи но-

вовведення, а тільки така, яка істотно підвищує 

ефективність чинної системи, вироб ництва, про-

дукту [5, с. 17]. Інноваційна діяльність промисло-

вих підприємств сприяє інтенсивному розвитку 

економіки, забезпечує прискорення впроваджен-

ня у виробництво останніх досягнень науково-

технічного прогресу. При цьому важливою умо-

вою ефективної реалізації інноваційних процесів 

є відповідне фінансове забезпечення усіх етапів 

інноваційної діяльності. Під таким забезпечен-

ням розуміють систему економічних взаємин з 

приводу пошуку, залучення і результативного ви-

користання фінансових ресурсів під час здійснен-

ня інноваційної діяльності.

У рейтингу використання інновацій Украї-

на перебуває на 86 місці, а за інноваційним по-

тенціалом — на 39. Понад 90 % продукції, виго-

товленої на вітчизняних підприємствах, не має 

відповідного науково-економічного забезпечен-

ня, а наукоємність промисловості не перевищує 

0,3 %, що у 20 разів менше від показників розви-

нутих держав. Розмір інвестицій, які вкладають-

ся у вітчизняну науку, не перевищує 1 % ВВП, що 

не дозволяє їй реалізувати свою функцію ефек-

тивного наукового забезпечення інноваційного 

розвитку економіки [6].

Загальний стан інноваційної діяльності в 

Україні продовжує переживати негативні тенден-

ції, починаючи від років незалежності. Майже 

вдвічі скоротилася кількість підприємств, які ви-

користовували інновації, кількість поданих заявок 

на винаходи зменшилася на 30 %, а кількість вина-

ходів, що реалізовуються, зменшилася удесятеро, 

чисельність працівників, що виконують розробки 

та дослідження у наукових підрозділах промисло-

вих підприємств, скоротилася майже на 60 % [7].

Основним бар’єром на шляху інноваційного 

розвитку промисловості залишається недостатнє 

фінансування. Система фінансування інновацій-

ної діяльності є складним переплетенням форм 

і джерел фінансування. Основним джерелом 

фінансування інноваційного розвитку у 2000–

2013 рр. були власні кошти підприємств, частка 

яких у 2011 р. становила 53 % від загального об-

сягу фінансування, а саме — 7,6 млрд. грн. (проти 

4,8 млрд. грн. у 2010 р.) (табл. 1) [8].

Таблиця 1

Джерела фінансування інноваційної діяльності України у 2000–2013 рр., млн. грн.

Роки Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних
Державного 

бюджету

іноземних 

інвесторів
інших джерел

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0

2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1

2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4

2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4

2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2

2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0

2007 10850,9 799,6 144,8 321,8 2384,7

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

Джерело: [8].

Аналіз динаміки інвестиційно-інноваційних 

процесів в Україні дає змогу зробити висновок, 

що активна фаза їх розвитку в 2005–2008 рр. змі-

нилася спадом у 2009–2010 рр., що істотно стри-

мує темпи економічного розвитку країни. Незва-

жаючи на збільшення рівня інноваційних витрат 

у 2011–2013 р., їх обсяг є вкрай недостатнім. 

Необхідно зазначити, що фінансування іннова-

ційної діяльності у промисловості України відбу-

вається в складних умовах, пов’язаних як зі світо-

вою фінансовою кризою, так і з певною низкою 

внутрішніх чинників, ускладнених військовими 
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діями в країні, що зумовлюється недостатністю 

коштів на інноваційні проекти.

Джерелом власних коштів підприємств, що 

спрямовуються на інноваційну діяльність, є при-

буток та амортизаційні відрахування, більшість 

підприємств у процесі своєї діяльності отримує 

збиток, а ті, що отримують прибуток, не поспіша-

ють ним ризикувати, адже інноваціям притаман-

ний високий рівень ризику. Необхідною умовою 

для розвитку інноваційної діяльності промис-

лового сектору постає необхідність активізації 

банківського сектору у частині фінансування 

перспективних науково-технічних досягнень. За 

даними Держкомстату України, у 2011 р. частка 

банківського сектору у фінансуванні інновацій 

становила 38 %, кредити у розмірі 5489,5 млн. 

грн. (проти 626,1 млн. грн. у 2010 р.) отримало 50 

підприємств. Значно скоротилося фінансуван-

ня інноваційної діяльності іноземними інвесто-

рами: з 2411,4 млн. грн. у 2010 р. до 1253,2 млн. 

грн. — у 2013 р.

Бюджетні кошти є обмеженими та виділя-

ються відповідно до цілей і пріоритетів державної 

інноваційної політики і, як правило, спрямову-

ються на фінансування: державних інноваційних 

фондів; цільових інноваційних програм і високо-

ефективних інноваційних проектів; програм дер-

жавної підтримки інноваційної діяльності. Від-

бувається зменшення фінансування інноваційної 

діяльності з боку держави, так, у 2013 р. лише 

24,7 млн. грн. було виділено на інноваційну ді-

яльність підприємств з боку Державного бюджету, 

яку отримало 51 підприємство, у 2008 р. цей по-

казник становив 336,9 млн. грн. [9].

Дані у табл. 2 свідчать про недостатній рівень 

інноваційної активності підприємств України [10].

Таблиця 2

Динаміка інноваційної активності підприємств України у 2000–2013 рр.

Роки Питома вага підприємств, що займалися інноваціями Загальна сума витрат

2000 18,0 1760,1

2001 16,5 1979,4

2002 18,0 3018,3

2003 15,1 3059,8

2004 13,7 4534,6

2005 11,9 5751,6

2006 11,2 6160,0

2007 14,2 10850,9

2008 13,0 11994,2

2009 12,8 7949,9

2010 13,8 8045,5

2011 16,2 14333,9

2012 17,4 11480,6

2013 16,8 9562,6

Джерело: [10].

Світові глобалізаційні процеси вимагають 

зростання питомої ваги інноваційної продукції та 

збільшення обсягів наданих високотехнологічних 

послуг фактично в усіх галузях та підприємствах. 

Одним із найважливіших показників, що характе-

ризують інноваційну сферу країни, є частка інно-

ваційно активних підприємств, тобто питома вага 

підприємств, що активно проводять інноваційну 

діяльність. Щодо впровадження інновацій безпо-

середньо на промислових підприємствах, то пито-

ма вага підприємств, що впроваджували інновації, 

варіюється від 10 до 15 %, порівняно з закордонни-

ми підприємствами. Це дуже низький показник. У 

2013 р. лише 809 видів техніки було освоєно на ви-

робництві, частка реалізованої інноваційної про-

дукції у загальному обсязі становила 3,3 % (табл. 3) 

[11]. Варто зазначити, що у країнах ЄС зазначений 

показник перебуває на рівні 40–60 % [12, с. 127].

Активізація фінансування інноваційної діяль-

ності можлива лише на основі розвиненої системи 

фінансування, що покликана забезпечувати вико-

нання таких найважливіших завдань: збереження і 

розвиток інноваційно-промислового потенціалу у 

стратегічних та пріоритетних напрямках розвитку; 

створення необхідних передумов для своєчасного 

й ефективного впровадження технічних та техно-

логічних новацій в усіх сферах національної еко-

номіки, забезпечення її структурно-технологічної 

перебудови; створення необхідних матеріальних 

умов для збереження кадрового наукового потен-

ціалу, запобігання його відтоку за кордон.

Висновок. Провівши це дослідження, можна 

зробити висновок про низький рівень інноваційної 

діяльності вітчизняної промисловості. Подолання 

кризових явищ в економіці України, покращення 

інвестиційної привабливості вітчизняних галузей 

народного господарства потребує докорінних змін 

та впровадження ефективних заходів. Сьогодні дуже 

важливим є поєднання інвестиційної та інновацій-

ної діяльностей в єдиний процес, перетворення їх в 
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Таблиця 3

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України у 2000–2013 рр.

Роки

Питома вага 

підприємств, 

що впроваджували 

інновації, %

Впроваджено нових 

технологічних 

процесів

Освоєно 

виробництво 

інноваційних видів 

продукції, 

найменувань

З них нові 

види 

техніки

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в обсязі 

промислової, %

2000 14,8 1403 15323 631 6,9

2001 14,3 1421 19484 610 6,8

2002 14,6 1142 22847 520 7,0

2003 11,5 1482 7416 710 5,6

2004 10,0 1727 3978 769 5,8

2005 8,2 1808 3152 657 6,5

2006 10,0 1145 2408 786 6,7

2007 11,5 1419 2526 881 6,7

2008 10,8 1647 2446 758 5,9

2009 10,7 1893 2685 641 4,8

2010 11,5 2043 2408 663 3,8

2011 12,8 2510 3238 897 3,8

2012 13,6 2188 3403 942 3,3

2013 13,6 1576 3138 809 3,3

Джерело: [11]

одну взаємопов’язану систему. Керівництву держави 

варто вжити рішучих заходів щодо подолання не-

гативного інвестиційного клімату у нашій державі, 

зокрема створити реальну систему забезпечення за-

хисту прав інвесторів, забезпечити реальні умови для 

інвестування в усі галузі економіки. Отже, можна 

стверджувати, що майбутнє промисловості України 

напряму залежатиме від подолання проблем іннова-

ційно-інвестиційної сфери економіки, а також на-

лежного стимулювання розвитку наукового потен-

ціалу та належного забезпечення розвитку НДДКР.

Питання розроблення ефективних напрямів 

інноваційної діяльності вітчизняної промисловос-

ті не втрачають своєї актуальності. Подальші до-

слідження мають бути спрямованні на виявлення 

потенціалу розвитку інновацій у вітчизняній про-

мисловості, пошук можливих варіантів вирішення 

проблем функціонування галузей народного гос-

подарства, встановлення можливості обмеження 

впливу негативних чинників та стимулювання по-

зитивних чинників впливу на розвиток інновацій-

ної діяльності вітчизняної економіки.
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УДК 331.5 О. О. Добренко

ВПЛИВ ДІЮЧОЇ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ 
НА ПРОФЕСІЙНИЙ РИНОК ПРАЦІ

Анотація. У статті розглянута сучасна система навчання та впровадження компетентнісного під-

ходу щодо молодого працівника. З’ясовано, що відсутня належна навчально-технічна база для організації і 

здійснення неперервного навчання, відзначено її застарілість, низьку участь роботодавців у формуванні нав-

чання за професіями та спеціальностями. Вказано на необхідність посилення ролі навчання працівників на 

підприємствах в процесі їхньої трудової діяльності.

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, неперервність навчання, про-

фесійне навчання.

Summary. The article describes the current system of training and the introduction of competence-based ap-

proach with respect to young workers. Found that there is no proper training — technical basis for the organization and 

implementation of lifelong learning, its obsolescence; low participation of employers in shaping learning trades and 

professions. The need to strengthen the role of training of employees in enterprises in the course of their employment.

Key words: competence, competence approach, continuous learning, professional training.

Постановка проблеми. У сучасних умовах на 

передній план виходять проблеми, пов’язані із 

встановленням відповідності між розвитком ви-

робництва та послуг і вимогами роботодавців до 

якості робочої сили, модернізацією системи ви-

щої і професійної освіти, забезпеченням їхнього 

взаємозв’язку з розвитком професійного ринку 

праці, узгодженістю між системами кваліфікацій 

професійно-технічної, вищої та післядипломної 

освіти, розробкою професійних стандартів, удо-

сконаленням державних освітніх стандартів, при-

веденням їх у відповідність до міжнародних вимог.

Ефективне вирішення зазначених проблем 

можливе за умови створення національної систе-

ми кваліфікації, що забезпечить розширене від-

творення кваліфікованої робочої сили.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичні та методологічні аспекти основних проблем 

діючої в Україні системи кваліфікацій професій-

ного ринку праці, його конкурентоспроможності, 

формування професійно-кваліфікаційного складу 

робочої сили, попиту і пропозиції на неї, зайнятос-

ті, безробіття, відсутність системи неперервного 

професійного навчання населення постійно зна-

ходяться в полі зору як зарубіжних, так і вітчизня-

них науковців: В. Антонюк, Л. Антошкіної, А. Ба-

зилюк, І. Бажан, І. Бондар, С. Бондура, Т. Заяць, 

А. Колота, І. Манцурова, Е. Лібанової, Т. Кір’ян, 

В. Лича, В. Покрищука, О. Пазюк, О. Пономарьо-

вої, О. Волкової, О. Рудченко, Н. Ушенко та інших. 

Однак вплив системи кваліфікацій на професій-

ний ринок праці в умовах інноваційного розвитку 

економіки не повною мірою досліджено.

Мета статті — розглянути сучасну система нав-

чання та впровадження компетентнісного підходу 

стосовно молодого робітника, а також з’ясувати, 

чому відсутня належна навчально-технічна база 

для організації і здійснення неперервного навчан-

ня та існує низька участь роботодавців у формуван-

ні навчання за професіями і спеціальностями.

Виклад основного матеріалу. Реалізація на-

ціональних систем кваліфікацій у світі розпо-

чалася в кінці минулого сторіччя, знайшла своє 

продовження в Копенгагському та Болонському 

процесах, рішеннях Європейської Комісії та на-

працюваннях в різних країнах Європейського 

Союзу. Ці та інші рішення Європейських інсти-

туцій започаткували необхідність створення На-

ціональних систем кваліфікацій.

Україна є однією із країн, які приєднались 

до процесу формування та удосконалення На-

ціональної системи кваліфікацій. Але реалізація 

цієї проблеми потребує вирішення цілої низки 

проблем, пов’язаних із: серйозними змінами в 

законодавстві про освіту і працю; формуванням 

відповідних інституційних механізмів; суттєвими 

змінами в діючих класифікаціях та стандартах; 

створенням ефективних механізмів прогнозуван-

ня потреб професійного ринку праці у відповід-

них професіях, кваліфікаціях та компетентностях.

Незважаючи на те, що діюча в Україні сис-

тема кваліфікацій певною мірою ґрунтується на 

світовому досвіді, поки що вона з причин різно-

го характеру слабо адаптована до міжнародних 

вимог. Крім того, вона не відповідає вимогам 

внутрішнього ринку праці, оскільки відстає від 

розвитку багатьох сфер економіки, зокрема пріо-

ритетних її напрямів. Це створює цілу низку про-

блем, пов’язаних із формуванням, розподілом та 

використанням робочої сили, зокрема низькою 

конкурентоспроможністю випускників профе-

сійно-технічних і вищих навчальних закладів на 

професійному ринку праці, невідповідністю рів-

ня підготовки кадрів вимогам роботодавців, над-

лишком окремих професій та спеціальностей і 

дефіцитом інших на професійному ринку праці.
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Серед основних проблем діючої в Україні 

системи кваліфікацій до найбільш важливих 

слід віднести:

1. Відсутність ринку кваліфікацій.

Сучасна система навчання продовжує ґрун-

туватися на отриманні дипломів, основою яких 

є обов’язкове оволодіння студентом (слухачем) 

необхідних знань за певним переліком дисциплін. 

Основним додатковим документом до диплому є 

посвідчення про те, що завершеність навчання 

підтверджується позитивними знаннями дисци-

плін в основному загального для усіх сфер еконо-

мічної діяльності змісту.

Оскільки сучасний професійний ринок пра-

ці висуває нові вимоги до шукачів робочих місць 

(уміння діяти у непередбачуваних ситуаціях, при-

йняття відповідних рішень, критичне мислення, 

готовність до підвищення професійної кваліфіка-

ції, роботи в команді, кооперування і т. д.), то під-

приємствам потрібні креативні працівники, готові 

швидко реагувати на зміни. Тобто теперішні запи-

ти роботодавців формуються не стільки в ракурсі 

знань, які мають властивість все більше і більше за-

старівати, скільки в умінні домогтися високих ви-

робничих результатів завдяки своїм діловим якос-

тям і навичкам. Зараз перед вітчизняною системою 

кваліфікацій постає питання про зміну акцентів в 

отриманні документів про освіту. Замість існую-

чого зараз ринку дипломів доцільно запровадити 

ринок кваліфікацій, заснованих на компетенції, чи 

більш правильніше — на компетентностях.

Причому є декілька варіантів компетентнісних 

характеристик (компетенція, компетентність), що 

свідчить про те, що цей підхід охоплює багато осо-

бистісних параметрів (мотиви, особливості характе-

ру, здатність і т. д.), виявити і оцінити які можливо 

тільки за тим, як веде себе особистість [1].

Застосування компетентнісного підходу по-

требує впровадження модульної форми освітньо-

го процесу, тобто поетапне вивчення окремого 

напрямку у сфері освіти, у виробничій чи органі-

заторській діяльності, що має закінчуватись отри-

манням відповідного документа. У сучасній наці-

ональній практиці навчання поки що такі підходи 

тільки почали застосовувати.

Виходячи із зазначеного, впровадження ком-

петентнісного підходу щодо молодого працівника 

має формуватись, починаючи із навчання у про-

фесійних навчальних закладах. Тому важливо ор-

ганізувати активну підтримку кар’єрних прагнень 

випускників і сформувати кар’єрні компетенції 

як з боку організацій-роботодавців, так і з боку 

вищих навчальних закладів. При цьому вищий 

навчальний заклад має взяти на себе певну соці-

альну відповідальність за успішний початок про-

фесійного шляху молодого спеціаліста.

З цією метою вищі навчальні заклади мають 

проводити маркетингові дослідження ринку пра-

ці на ринку освітніх послуг, гнучко перебудову-

вати основні напрями підготовки фахівців, тобто 

вища школа має брати активну участь в управлінні 

кар’єрним просуванням своїх випускників. Підви-

щення ефективності сприяння працевлаштуванню 

випускників вітчизняних ВНЗ потребує адекват-

ного механізму формування системи сприяння ви-

щим навчальним закладам зайнятості випускників, 

створення центрів сприяння зайнятості випускни-

ків, асоціації центрів сприяння зайнятості випус-

кників вищих навчальних закладів України.

В управлінні кар’єрою молодих фахівців ма-

ють брати участь і роботодавці: із числа найбільш 

активних та успішних студентів старших курсів 

вони можуть формувати своєрідний «кадровий ре-

зерв» для своїх організацій, готуючи майбутнього 

випускника до специфічної професійної діяльнос-

ті через: спільно з навчальним закладом складе-

не завдання на виробничу практику; замовлення 

на виконання дипломної роботи, що має реальне 

практичне значення для конкретного виробництва 

або діяльності компанії на ринку; організацію ста-

жувань на робочому місці; фінансування цільової 

підготовки майбутнього спеціаліста [2].

2. Відсутність системи неперервного професій-

ного навчання.

Перед країною з розвиненою ринковою еко-

номікою стоїть завдання формування науково-

технічного потенціалу, адекватного викликам 

світового технологічного розвитку, на основі яко-

го вона в змозі забезпечити підвищення якості 

життя населення, національну безпеку і високі 

темпи економічного зростання. Усе це підтвер-

джує необхідність підготовки фахівців з іннова-

ційно-професійною освітою. При цьому систему 

інноваційної освіти необхідно розглядати не як 

самоціль, а як ефективний інструмент насиченос-

ті економіки висококваліфікованими кадрами.

Одним із механізмів досягнення таких ці-

лей є розвиток неперервної освіти. Його безпе-

речною перевагою є те, що така освіта робить 

більш продуктивною працю кожної людини; ви-

сококваліфіковані кадри мають підвищені зді-

бності до сприйняття і використання на практиці 

нових наукових ідей, технічних засобів і методів 

виробництва й управління, тобто вони не тільки 

працюють більш продуктивно, із застосуванням 

більш складних засобів праці, але й краще розпо-

ряджаються ресурсами.

Таким чином, неперервна освіта виступає як 

необхідний елемент, як один із факторів приско-

рення НТП і підвищення суспільної продуктив-

ності праці, формування економіки знань країн 

світу. Іншими словами, вигоди від неперервного 

навчання очевидні. Разом з тим в Україні розви-

ток системи професійного навчання персоналу на 

виробництві має свої суттєві особливості порів-

няно з розвиненою ринковою економікою. Так, 
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спад обсягів ВВП у 1990–1999 рр., зростання при-

хованого та відкритого безробіття в Україні нега-

тивно вплинули на якість трудового потенціалу. 

Чисельність працівників, які були навчені новим 

професіям на виробництві за 1985–1999 рр., ско-

ротилася з 1265 тис. осіб у 1985 р. до 278,3 тис. осіб 

у 1999 р., або майже в 4,5 раза.

Припинення економічної кризи в 2000 р. та 

перші ознаки виходу на стабільний економічний 

поступ перервали цю негативну тенденцію. Зрос-

тання реального ВВП у 2000–2008 рр. значною 

мірою обумовило деяке збільшення професійного 

навчання персоналу в організаціях. Між тим про-

фесійне навчання персоналу за цей період не пе-

ретворилося на один із найважливіших чинників 

підвищення продуктивності праці, забезпечен-

ня випуску конкурентоспроможної на світовому 

ринку продукції і послуг, інтеграції держави у сві-

тове економічне співтовариство.

Незважаючи на те, що з 2000 р. до 2007 р. 

спостерігалася тенденція щодо збільшення обся-

гів навчання персоналу на виробництві, ситуація 

останнім часом не змінилася суттєво на краще. 

Так, в Україні у 2007 р. питома вага працівників, які 

пройшли професійне навчання на виробництві, до 

загальної облікової кількості штатних працівників 

становила лише 11,9 %. Порівняно з 2000 р. зазна-

чений показник у 2007 р. збільшився тільки на 3,2 

відсоткових пункти. Водночас у країнах із розвине-

ною ринковою економікою професійним навчан-

ням щороку охоплюється більшість працівників.

Стагнація професійного навчання персона-

лу на виробництві стала однією із причин того, 

що Україна в 2008–2010 рр. так гостро відчула на 

собі наслідки світової фінансової та економічної 

кризи, оскільки ця стагнація сприяла збереженню 

застарілої техніки і технологічної бази на вітчиз-

няних підприємствах, гальмувала розвиток націо-

нальної інноваційної системи.

Зазначена криза також негативно вплинула на 

розвиток системи професійно-технічних закладів 

освіти. Так, в Україні чисельність працівників, які 

пройшли професійне навчання у ПТЗО, з 2001 р. 

по 2007 р. мала стабільну тенденцію щодо збіль-

шення, але починаючи з 2008 р. спостерігається 

зменшення цієї категорії працівників. У 2010 р. 

порівняно з 2008 р. вона зменшилась на 21,6 тис. 

осіб і становила лише 48,3 тис. осіб, або 28,2 % до 

загальної чисельності осіб, які пройшли профе-

сійне навчання у 2010 р. (172004 осіб). Структу-

ра загальної чисельності громадян, які пройшли 

професійно-технічне навчання, за видами нав-

чання за 2001–2010 рр. зазнала значних змін. Так, 

в 2010 р. в більшості професійне навчання відбу-

валося через підвищення кваліфікації, що склало 

85,2 % від загальній чисельності осіб, які пройшли 

професійне навчання, порівняно з 21,2 % в 2001 р. 

Важливий вид навчання «перепідготовка» можна 

констатувати як занепад. Це свідчить про те, що 

цей процес стримує інноваційний розвиток еко-

номіки, де все більше потрібна перепідготовка 

фахівців у зв’язку із впровадженням нової техніки 

і технології. Цей факт негативно вплинув на фор-

мування професійного ринку праці (рис. 1).

В Україні існує ціла низка обмежувальних фак-

торів для здійснення професійного неперервного 

навчання, які витікають як із нинішньої фінансової 

та економічної кризи, так і недосконалості механіз-

мів впровадження навчання. До них слід віднести:

— відсутність передумов для професійного нав-

чання, маючи на увазі незначні темпи інноваційних 

впроваджень у сферу економічної діяльності, низь-

ка орієнтація країни на підвищення наукомісткості 

економіки, низькі темпи розвитку високотехноло-

гічних видів економічної діяльності;

— відсутність належної навчально-технічної 

бази для організації і здійснення неперервного 

навчання (інститути післядипломної освіти, на-

вчальні центри, курси перепідготовки і підви-

щення кваліфікації, профтехучилища, коледжі і 

технікуми), її застарілість;

— відсторонення держави від проблем роз-

витку системи неперервного навчання, практична 

відсутність фінансової підтримки цього навчання 

з боку держави. Підприємства здійснюють непе-

рервне навчання, як правило, за власні кошти, що 

не стимулює роботодавців і доросле зайняте на-

селення навчатися впродовж життя;

— специфічна ментальність окремих прошар-

ків населення відносного того, що отриманого 

диплому у ПТНЗ або у ВНЗ достатньо для того, 

щоб забезпечити себе роботою і гідним заробіт-

ком на все життя.

3. Низька участь роботодавців у формуванні 

навчання за професіями та спеціальностями.

Як зазначають дослідження науковців, зараз 

співробітництво підприємств з багатьма навчаль-

ними закладами згортається, тому що бізнес пере-

стає вірити в існуючу систему професійної освіти, 

котра не готова до ефективного співробітництва, 

оскільки не створює для бізнесу інституціональ-

не середовище і не шукає нових форм взаємодії з 

ним. Роботодавці слабо впливають на формування 

критеріїв якості підготовки фахівців. Саме цьому, з 

точки зору бізнесу, традиційна освіта неефективна. 

Наприклад, у 2005 р. дві третини підприємств вза-

галі відмовились від співпраці з ВНЗ [3].

Основні невирішені питання, які заважають 

підняти рівень співробітництва між роботодавця-

ми і освітніми закладами у навчанні кадрів за про-

фесіями і спеціальностями, впливати на їх опти-

мальність і відповідність потребам професійного 

ринку праці, полягають у такому:

— занепад системи стажування (виробничої 

практики) учнів та студентів на підприємствах і 

необхідність її відновлення. Причому ефектив-
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Рис. 1. Структура чисельності громадян, що пройшли професійне навчання у 2001–2010 рр. 

(за видами навчання) (джерело: складено автором за даними Статистичних щорічників України)

ність від цих заходів буде значущою, якщо вироб-

ничою практикою охоплюватимуться як студен-

ти, які навчаються за кошти держбюджету, так і за 

власні кошти та кошти юридичних осіб;

— відсутнє розуміння необхідності спільної 

участі між роботодавцями і освітніми закладами в 

оцінці освітніх програм і навчально-методичного 

забезпечення;

— відсутня практика представництва на-

вчальних закладів у роботі комісій з прийому пра-

цівників на роботу на підприємствах;

— важливе значення для підвищення спів-

праці мали б заходи фінансової підтримки як 

навчальних закладів, так і підприємств з профе-

сійного навчання персоналу. Зокрема, зараз по-

трібно більш гостро поставити питання перед від-

повідними центральними органами виконавчої 

влади про доцільність підтримки підприємств, 

які співпрацюють з навчальними закладами. Це 

питання не раз піднімалося на рівні зацікавлених 

міністерств і відомств, але воно не доведено до 

логічного завершення. Крім того, назріла необ-

хідність підняти питання про доцільність надан-

ня суб’єктами господарювання стипендій для 

студентів, які активно співпрацюють з підприєм-

ствами і в яких роботодавці мають зацікавленість.

Частину цих заходів застосовують зарубіжні 

компанії. Для нас це позитивний досвід. І голо-

вне, що (за виключенням фінансових питань) не 

потребує значних зусиль.

4. Необхідність посилення ролі навчання пра-

цівників на підприємствах в процесі їх трудової 

діяль ності.

Зараз у формуванні національної системи 

кваліфікацій акцент робиться на розвиток освіти 

через систему навчальних закладів, тоді як роль 

навчання працівників на підприємствах суттєво 

не дооцінюється.

Основні проблеми, які зараз заважають під-

вищити дієвість професійного навчання на під-

приємствах в процесі трудової діяльності праців-

ників, такі:

— не повною мірою вирішені питання щодо 

законодавчої бази відтворення кваліфікованої 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

44

робочої сили підприємств, установ і організацій, 

яка б відповідала потребам професійного ринку 

праці. Так, до цього часу не затверджено Вер-

ховною Радою України проект Закону України 

«Про професійний розвиток працівників», який 

має за мету вирішити питання щодо формування 

обсягів професійного навчання за професіями і 

спеціальностями, їх відповідності потребам про-

фесійного ринку праці, підвищення якості робо-

чої сили, питання фінансування цієї сфери, інші 

питання;

— незацікавленість роботодавців вкладати 

кошти у професійне навчання працівників на 

підприємствах через те, що не працює механізм 

їхнього заохочення у вигляді зменшення подат-

ків на професійне навчання працівників за ко-

шти організації;

— не вирішені питання щодо застосування 

певних санкцій для працівників, які навчались за 

кошти підприємств і не відпрацьовували певний 

термін часу на цьому підприємстві після закін-

чення навчання, що призводить до неефективних 

витрат суб’єктів господарювання на навчання і 

зниження якісної структури працівників;

— обмежений відсоток відрахувань від фон-

ду оплати праці, що спрямовується на професій-

не навчання персоналу підприємств. Зазначені 

витрати включаються до валових витрат тільки у 

розмірі 3,0 % фонду оплати праці звітного періоду, 

що змушує роботодавців, особливо успішні пра-

цюючі компанії з великим кадровим потенціалом 

і науково-технічними досягненнями застосувати 

непрозорі схеми для збільшенні обсягів навчання;

— укладання отримання ліцензій на навчан-

ня на професії і спеціальності, що є профільним і 

надзвичайно необхідним для підприємства;

— відсутність ефективної системи оцінки 

якості підготовки кадрів на інституційному рів-

ні. Це питання надзвичайно актуальне, оскільки 

існуюча система оцінки навчання працівників, 

коли персонал навчального закладу, викладачі 

чи майстри виробничого навчання, які здій-

снюють процес навчання, самі ж і оцінюють 

його якість, занадто застаріла. Тому зараз без 

ефективної системи оцінки якості підготовки 

кадрів складно вирішувати питання підвищен-

ня ефективності професійного навчання кадрів 

у навчальних закладах або професійного нав-

чання персоналу на підприємствах.

В Україні у рамках Болонського процесу в 

2008 р. прийнято рішення про початок формуван-

ня та розвитку системи кваліфікацій. У липні цьо-

го ж року розроблено відповідний план реалізації 

заходів. До них, насамперед, слід віднести розро-

блення проекту Концепції Національної системи 

кваліфікацій і проект Закону України «Про На-

ціональну систему кваліфікацій», в яких значне 

місце відводиться питанням розвитку системи 

оцінки якості навчання. Але ці документи потре-

бують подальшого доопрацювання, у тому числі 

і наукових досліджень, щодо місця і ролі оцінки 

якості навчання в системі Національної системи 

кваліфікацій та його впливу на збалансованість 

між попитом і пропозицією на ринку освітніх по-

слуг і професійному ринку праці.

Зазначеним проектом Концепції передба-

чалося, що реалізація її положень здійснювати-

меться поетапно протягом 2008–2012 років від-

повідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 

України плану заходів. Однак Уряд України не 

затвердив вказаний план заходів, внаслідок чого 

не була удосконалена чинна нормативно-право-

ва база, не були здійснені структурні зміни у сис-

темі професійної освіти і навчання, не розпоча-

та повною мірою робота з реформування вищої 

освіти відповідно до вимог Болонського процесу. 

Тому запропонований проект Концепції потре-

бує суттєвого доопрацювання.

Реформування Національної системи квалі-

фікацій зачіпає не тільки сферу освіти, а і сферу 

праці та виробництва, сферу послуг та інтереси 

роботодавців і найманих працівників. Тому роз-

роблення та запровадження Національної систе-

ми кваліфікацій повинні ґрунтуватися на більш 

глибоких концептуальних засадах.

Висновки. У сучасних умовах на передній 

план виходять проблеми, пов’язані із встанов-

ленням відповідності між розвитком виробни-

цтва та послуг і вимогами роботодавців до якос-

ті робочої сили, модернізацією системи вищої 

і професійної освіти, забезпеченням їхнього 

взаємозв’язку з розвитком професійного ринку 

праці, узгодженістю між системами кваліфікацій 

професійно-технічної, вищої та післядиплом-

ної освіти, розробкою професійних стандартів, 

удосконаленням державних освітніх стандартів, 

приведенням їх у відповідність до міжнародних 

вимог. Ефективне вирішення зазначених про-

блем можливе за умови створення Національної 

системи кваліфікацій, що забезпечить розшире-

не відтворення кваліфікованої робочої сили.

Перед вітчизняною системою кваліфікацій 

постає питання про зміну акцентів в отриманні 

документів про освіту. Замість існуючого зараз 

ринку дипломів доцільно запровадити ринок ква-

ліфікацій, заснованих на компетенціях, чи більш 

правильніше — на компетентностях. Застосу-

вання компетентнісного підходу потребує впро-

вадження модульної форми освітнього процесу, 

тобто поетапного вивчення окремого напрямку 

у сфері освіти, у виробничій чи організаторській 

діяльності, яка має закінчуватись отриманням 

відповідного документа. У сучасній національній 

практиці навчання поки що такі підходи відсутні.

Спостерігається відсторонення держави від 

проблем розвитку системи неперервного навчан-
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ня; підприємства здійснюють неперервне навчан-

ня, як правило, за власні кошти, що не стимулює 

роботодавців, а також доросле зайняте населення 

навчатися впродовж життя. Зараз потрібно більш 

гостро поставити питання перед відповідними 

центральними органами виконавчої влади про 

доцільність підтримки підприємств, які спів-

працюють з навчальними закладами. Це питання 

неодноразово піднімалося на рівні зацікавлених 

міністерств і відомств, але воно не доведено до 

логічного завершення. Крім того, назріла необ-

хідність підняти питання про доцільність надан-

ня суб’єктами господарювання стипендій для 

студентів, які активно співпрацюють з підприєм-

ствами і в яких роботодавці мають зацікавленість.
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СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФОРМИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 
В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Анотація. У статті розкрито сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері.

Ключові слова: корпорація, корпоративні відносини, аграрна сфера.

Summary. This article reveals the essence, types and forms of corporate relations in the agrarian sphere.

Key words: сorporation, corporate relations, agrarian sphere.

Постановка проблеми. Суб’єктами аграрних від-

носин в Україні виступають сільськогосподарські 

підприємства, колективні сільськогосподарські під-

приємства кооперативного та корпоративного типу, 

селянські (фермерські) господарства, приватні сіль-

ськогосподарські підприємства, уповноважені ор-

гани державної влади та місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що в аграрній сфері сьогодні 

діє модель розвитку відносин на основі багато-

укладності (табл. 1).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інши-

ми авторами виокремлюються дещо відмінні від на-

ведених суб’єкти аграрних відносин. Так, С. Май-

стро наводить чотири групи: особисті підсобні 

господарства населення; фермерські господарства; 

сільськогосподарські підприємства (у формі госпо-

дарських товариств, кооперативів, приватних під-

приємств); індустріальні високотоварні інтегровані 

формування (агрохолдинги, агроконцерни) [1].

A. М. Запорожець залежно від сфери, осно-

вної мети і форми власності поділяє суб’єктів 

аграрних відносин на три групи [2]:

1. Суб’єкти приватної, державної і муніци-

пальної форм власності — аграрні підприємці з 

виробництва продуктів харчування і сировини 

рослинного і тваринного походження.

2. Суб’єкти різних форм власності й організа-

ційно-правових форм із забезпечення діяльності 

аграрних підприємців-товаровиробників (агрохі-

міки, меліоратори та ін.).

3. Установи та підприємці корпоративного 

типу з надання різноманітних фінансово-кредит-

них, страхових, комерційних, посередницьких та 

інших послуг аграрним товаровиробникам.

Концепцію становлення й розвитку великих 

підприємств свого часу розробив А. Д. Ченд-

лер [3], орієнтуючись на свідомі зусилля кор-

порацій-гігантів, а не на стихійний («неадам-

смітівський») механізм успіху американської 

економіки, в якості стимулювальних категорій 

виокремлюючи економію на масштабах і роз-

мах виробництва (есоnomy оf scale and scope). 

Ця концепція, на наш погляд, повною мірою 

застосовна і до аграрної сфери.
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Таблиця 1

Модель розвитку аграрного сектору на основі багатоукладності

Суб’єкти аграрних відносин Земля Проживання Праця 

Господарства населення та ОСГ власна у сільській громаді власна членів родини 

Сімейні господарства (ферми) 
власна до 100 га 

на 1 члена сім’ї 
у сільській громаді

виключно власна 

членів родини

Малі сільськогосподарські підприємства 

та фермерські господарства 
власна та орендована у сільській громаді переважно власна 

Середні сільськогосподарські підприємства 

та фермерські господарства 
власна та орендована у сільській громаді

власна та наймані 

працівники

Великі сільськогосподарські підприємства власна та орендована
за межами сільської 

громади
наймані працівники

Джерело: розробка автора.

Б. М. Войков відповідно до використовуваного 

організаційного механізму інтеграції підприємств 

АПК в корпорації виокремлює такі форми [4]:

1. Компанія, агрофірма, переробне підприєм-

ство, функціонуючи як юридичні особи, взаємо-

діють із сільськогосподарськими підприємствами 

на договірній основі. При цьому структури, що 

входять в корпорацію, залишаються самостійними 

юридичними особами, укладають з компанією або 

агрофірмою договори про купівлю-продаж сиро-

вини, готової продукції, техніки і устаткування.

2. Корпорація, холдинг, велике акціонер-

не товариство формується шляхом часткового 

об’єднання або перехресного володіння земель-

ними і майновими паями, акціями і т. ін.

3. Фінансово-агропромислова корпорація 

або група складається як єдине об’єднання, що 

має статус єдиного суб’єкта господарювання. 

Такі корпорації, компанії і ФПГ формуються на 

принципах повного об’єднання власності під-

приємств-учасників, із втратою ними права і 

обов’язків юридичної особи.

Отже, за наведеними та іншими схожими кла-

сифікаціями вчених можна говорити про сфор-

мованість специфічної дуальної моделі аграрно-

го сектору України, організаційна структура якої 

складається з двох типів відносин:

— корпоративні (агрохолдинги, інтегровані 

структури, господарські товариства);

— індивідуальні (фермери і господарства на-

селення).

Необхідно зазначити різноспрямованість век-

торів розвитку цих секторів:

— корпоративні відносини спрямовані біль-

шою мірою на привабливі та експортоорієнтовані 

види продукції,

— індивідуальні — на малоприбуткові та тру-

домісткі (картопля, овочі, плоди, молоко) та за-

безпечення внутрішнього продовольчого ринку.

Метою статті є аналіз сутності, видів та форм 

корпоративних відносин у аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Важливим напрямом аграрних відносин є кор-

поративні 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, 

союзів селян, сільськогосподарських виробничих 

кооперативів в акціонерні товариства або товари-

ства з обмеженою відповідальністю. Корпоратив-

ні права учасників щодо отримання дивідендів і 

управління справами товариств, розпорядження 

своїми акціями, долями в статутному капіталі ре-

гламентуються ГК і Цивільним кодексом України, 

Законами України «Про господарські товариства» 

[5], «Про акціонерні товариства» [6] і засновниць-

кими документами товариств.

Корпоративні відносини — сумісні (об’єдна-

ні, інтегровані), підпорядковані одній або де-

кільком загальним цілям дії та волевиявлення 

зацікавлених осіб (учасників), об’єднаних корпо-

ративними зв’язками.

Учасники (суб’єкти) корпоративних відно-

син — фізичні особи (групи фізичних осіб), юри-

дичні особи (групи юридичних осіб), фізичні і 

юридичні особи (групи фізичних і юридичних 

осіб), що вступили у корпоративні відносини або 

об’єднані між собою корпоративними зв’язками.

Корпоративні зв’язки (корпоративна участь) — 

механізми і форми об’єднання учасників між 

собою (майнові і/або немайнові зв’язки, певні 

зобов’язання).

Об’єкт корпоративних відносин — право 

власності і/або сумісні інтереси, зобов’язання або 

волевиявлення.

Предмет корпоративних відносин — спільна 

діяльність учасників, що вступили у корпоративні 

відносини.

Організаційна форма корпоративних відно-

син — система організації учасників корпоратив-

них відносин і корпоративні зв’язків між ним, яка 

може мати або не мати правового статусу в систе-

мі законодавства.

Організаційно-правова форма закріплена в за-

конодавстві як спосіб ведення комерційної або не-

комерційної діяльності залежно від характеру кор-

поративних відносин. За законодавством України 

в аграрному секторі можуть функціонувати корпо-
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ративні структури в таких формах, як агропромис-

лові концерни, холдингові компанії, акціонерні 

товариства, виробничі кооперативи, господарські 

товариства та інші об’єднання, які створюються на 

основі об’єднання капіталів засновників.

Корпоративні відносини переважною мірою 

оформлюються в таку корпоративну організацій-

ну форму, як корпорація.

Основні ознаки корпорації, на наш погляд, 

такі:

— кількість учасників корпорації більш за одно-

го (одна особа не може створити об’єднання, а може 

лише бути засновником суб’єкта підприємництва);

— об’єднання майна учасників у грошовій і/

або товарній формі;

— наявність єдиної мети (загального інтере-

су), яка є основою корпорування;

— майно в тій або іншій формі відособлене 

від учасників в цілях об’єднання;

— загальна відповідальність учасників за 

зобов’язаннями корпорації переходить у відпові-

дальність корпорації;

— управління справами корпорації відосо-

блене від особистої волі учасників.

Форми участі в корпоративних відносинах: 

участь в засновницькому договорі, на договірній 

основі, придбання права власності на паї, долі, 

акції тощо.

Можна виокремити такі види корпоративних 

відносин (табл. 2).

Одна зі специфік формування корпоративних 

відносин полягає в тому, що в якості суб’єктів мо-

жуть виступати групи (об’єднання юридичних осіб).

В економічній і юридичній літературі, крім 

законодавчо закріплених груп, часто використо-

вують такі [7]:

— пул — розподіл речових результатів діяль-

ності пулу між його учасниками проводиться згідно 

з обумовленими квотами (не є юридичною особою);

— альянс — певна угода між підприємствами 

за принципом горизонтальної кооперації з юри-

дичним оформленням або без нього;

— корпоративна група — сукупність юридич-

них осіб, зв’язаних між собою корпоративними 

відносинами.

Структуру корпоративного економічного 

об’єднання на рівні групи визначає структура 

корпоративних відносин в групі.

Розрізняють два види організаційних струк-

тур побудови корпоративних об’єднань:

— організаційно-економічна структура;

— організаційно-управлінська структура.

Основними елементами організаційно-еко-

номічної структури корпоративного об’єднання є 

суб’єкти господарювання, що вступили у корпо-

ративні відносини. Функціональні зв’язки висту-

пають у відносинах власності на долі, паї, акції, а 

також договірних стосунків між учасниками.

Організаційно-управлінська структура ха-

рактеризує склад, взаємозв’язки та супідрядність 

організаційних одиниць. Контрольна структура 

(група структур) — ядро — повністю контролює 

дочірні (залежні) підприємства і відособлені під-

розділи. Можна виокремити три способи ство-

рення організаційно-управлінської структури:

— формування основної і дочірньої структу-

ри зі створенням або без створення відособлених 

підрозділів — придбання активів «зверху»;

— формування головної структури — об’єд-

нання активів «знизу»;

— укладення договорів про спільну діяльність.

Отже, корпоративні відносини виникають 

там, де суб’єкти аграрного виробництва почина-

ють об’єднуватись в інтегровані форми. Їх сутність 

у сільському господарстві полягає у групуванні 

власників землі і майна, грошового капіталу за до-

помогою певної організаційно-правової форми. 

Найбільш розповсюдженою формою корпоратив-

них відносин в Україні є підстави вважати інтегра-

цію підприємств різного профілю в корпорації, які 

створюють кінцевий споживчий продукт.

На сьогодні серед вчених, практиків і на зако-

нодавчому рівня відсутня єдність щодо визначення 

терміна «корпорація». Деякі автори роблять акцент 

на юридичному аспекті терміна «корпорація», інші 

дослідники розглядають переважно економічну 

сторону поняття «корпорація». Так, наприклад, 

в роботах С. В. Авдашевої, Н. М. Розанової [8], 

Б. З. Мільнера [9] термін «корпорація» використо-

вується як синонім акціонерного товариства.

Л. П. Страхова, А. Є. Бартєнєв відзначають, 

що корпорація — це особливий різновид акціонер-

них товариств, що характеризується транснаціо-

нальним характером діяльності, великими розмі-

рами, домінувальним станом на ринку тощо [10].

Підхід щодо ототожнення корпорації з ак-

ціонерним товариством В. О. Пугач вважає об-

меженим через те, що він враховує лише основу 

процесу корпоратизації — формування пайової 

участі власників у капіталі корпорації, тобто лише 

корпоративні відносини [11]. Ми теж вважаємо, 

що не має підстав ототожнювати корпорацію з 

акціонерним товариством.

Відповідно до широкого підходу, у рамках теорії 

організації сутність поняття корпоратизації визна-

чається як коаліція чи союз окремих індивідів, окре-

мі з яких об’єднані в більш приватні коаліції [12].

На думку І. Ю. Храбрової [13], вважається 

обґрунтованим визначення корпорації і як ко-

мерційної організації, і як господарського товари-

ства, і як об’єднання декількох юридичних осіб, 

що не володіє статусом юридичної особи.

М. А. Ескіндаров і низка інших дослідників 

визначають корпорацію як об’єднання фізичних і 

юридичних осіб або капіталів для здійснення со-

ціально-корисної діяльності [14].
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Таблиця 2

Види корпоративних відносин

Ознака класифікації Види корпоративних відносин

Мета корпорування
отримання прибутку (комерційні корпоративні відносини) 

без мети отримання прибутку (некомерційні) 

Предмет корпорування

фінансово-економічні, майнові корпоративні відносини (корпорування власності, 

на основі майнових зв’язків, системи участі, володіння долями (акціями) в статутному 

капіталі) 

нефінансові, немайнові корпоративні відносини (договірні, адміністративно-директивні, 

представництво, сімейні корпоративні відносини) 

Характер оформлення

без офіційного юридичного оформлення (дружні колективи, сімейні) 

з офіційним юридичним оформленням — організаційні форми корпоративних відносин, 

передбачені законодавством, — товариства, об’єднання

Ініціатива участі

добровільні (об’єднання, договірна участь) 

примусові (викуп, поглинання, злиття) 

ініціатива держави

Характер участі 

неповна участь (існує переважання власності, інтересів одних учасників над іншими 

учасниками, тобто участь одних суб’єктів корпоративних стосунків обмежена 

порівняно з іншими) 

повна участь (стан учасників корпоративних стосунків практично рівноправний, хоча це 

чисто умовне поняття) 

Форма участі
з правом голосу учасників у межах своєї частки в управлінні корпоративною структурою 

без права голосу учасників в управлінні корпоративною структурою 

Склад учасників

підприємницькі: юридична особа — юридична особа, юридична особа — фізична особа, 

фізична особа — фізична особа

державні (100 % власності корпоративної структури належить державі) 

змішані (держава — юридична особа, держава — фізична особа, держава — юридична 

особа — фізична особа) 

Рівень взаємодії 

учасників

корпоративні відносини на рівні однієї структури

корпоративні відносини на рівні груп структур

Характер входження 

до складу 

закриті

відкриті

Ступінь залежності

автономні

основні

дочірні (залежні) 

Оформлення капіталу
акціонерні

неакціонерні

Склад учасників

національні

іноземні

сумісні

Кількість ядер

відносини з одним ядром

відносини з кількома ядрами

відносини, що не мають ядра

Місце розташування 

учасників

регіональні: відносини між учасниками на території одного регіону

національні: відносини між учасниками в межах однієї держави

міжнародні: відносини між учасниками, коли хоча би один з них розташований 

на території іншої держави (транснаціональні, багатонаціональні) 

Вид інтеграції

горизонтально-інтегровані відносини: об’єднання підприємств-виробників однорідної 

взаємозамінної продукції, зокрема зв’язані технологією виробництва

вертикально-інтегровані відносини: інтеграція за схемою постачальник-покупець

відносини складного типу: диверсифіковані (моно- і багатопрофільні) — у випадку, якщо 

група охоплювала одну базову, домінувальну, галузь і потім згодом проникла в інші галузі, 

але базова, що раніше домінувала в групі, галузь при цьому збереглася; конгломератні 

(моно- і багатопрофільні) — в групу інтегруються підприємства абсолютно різних і не 

зв’язаних між собою (ані прямо, ані побічно) галузей; 

Ступінь залежності

«м’які» відносини: володіння структурою, що контролює, менше 50 % статутного 

капіталу контрольованої структури

«жорсткі» відносини: володіння структурою, що контролює, більше 50 % статутного 

капіталу контрольованої структури

Вид діяльності 

рослинництво 

тваринництво 

змішані види діяльності в АПК

Визначені автором.
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Ю. С. Маслеченков, Ю. Н. Тронін приділяють 

менше уваги юридичному аспекту і визначають 

корпорацію як господарську систему, що включає 

три ланки, — фінансову, промислово-торговельну 

і управлінську [15].

Ми поділяємо думку Р. П. Саблука [16], який 

погоджується з визначенням, наданим В. М. Пар-

сяком: «під корпорацією слід розглядати інтегра-

цію підприємницьких активів з метою найкращим 

чином здійснити бізнес-ідею і збільшити на цьому 

підґрунті прибуток або одержати інший ефект» [17].

Також справедлива думка Р. П. Саблука щодо 

обмеженості визначення, наданого в економічному 

словнику: корпорація — це акціонерна компанія, в 

якій на ґрунті централізованого капіталу і заощаджень 

працівників здійснюється колективне привласнення 

результатів виробничої діяльності залежно від величи-

ни одержаних на внесені коштів акцій [18].

Узагальнення існуючих підходів до визначен-

ня корпорації дає підстави виокремити найбільш 

розповсюджену властивість практично в кожному 

з них — об’єднання суб’єктів і об’єктів. Найбільш 

яскравим підтвердженням цьому є визначення 

корпорації у сучасному економічному словнику 

як сукупності фізичних і юридичних осіб або ка-

піталів, що об’єдналися для досягнення загальних 

цілей, здійснення спільної діяльності [19].

На наш погляд, найбільш правильно під кор-

поративним аграрним суб’єктом розуміти суб’єкт 

господарювання у формі комерційної юридич-

ної особи, організованої на принципах членства 

і інтегрування (об’єднання), відносно майна якої 

учасники несуть зобов’язальні права, а відносно 

прибутків 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.

Україна ще не набула досвіду створення хол-

дингових структур у всіх галузях економіки, а тим 

більш у аграрній. Вперше визначення на зако-

нодавчому рівні з’явилося в 1994 р. в Указі Пре-

зидента України «Про холдингові компанії, що 

створюються в процесі корпоратизації та при-

ватизації». За цим Указом холдингові структури 

створювались на базі низки міністерств, а підпо-

рядковані їм корпоратизовані державні підпри-

ємства перетворювались на дочірні підприємства 

[20]. Отже, сфера дії Указу обмежувалась держав-

ним сектором економіки та підготовкою його сег-

ментів до подальшої приватизації [21].

Сьогодні ця сфера регулюється Законом 

України «Про холдингові компанії в Україні» від 

15.03.2006 р. із наступними змінами та доповнен-

нями. Закон регламентує процес утворення та ді-

яльності державних холдингових компаній, ство-

рення Державної керуючої холдингової компанії, 

відносини між ними та корпоративними (дочірніми 

підприємствами) [22]. І хоча преамбула цього За-

кону окремо не вказує на сферу дії тільки відносно 

державного сектору, форм функціонування холдин-

гових відносин поза ним і не пов’язаних з підготов-

чими процедурами приватизації закон не містить.

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

холдингові компанії України» були внесені зміни 

до ст. 126 ГК України, зокрема зміни редакції п. 5 

цієї статті:

— суб’єкт господарювання, що володіє конт-

рольним пакетом акцій дочірнього підприємства 

(підприємств), визнається холдинговою компа-

нією. Між холдинговою компанією та її дочірні-

ми підприємствами встановлюються відносини 

контролю-підпорядкування [23];

— холдингова компанія — публічне акціонер-

не товариство, яке володіє, користується, а також 

розпоряджається холдинговими корпоративними 

пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше кор-

поративних підприємств (крім пакетів акцій, що 

перебувають у державній власності) [24].

Ці зміни ще більше внесли невизначеність в 

процес регулювання та неоднозначність трактуван-

ня. Отже, єдиний законодавчий акт регламентації 

діяльності холдингових структур в Україні, у тому 

числі і в аграрній сфері, потребує вдосконалення.

На сьогодні в аграрному секторі України саме 

агрохолдинги становлять ядро корпоративного 

укладу. 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 [25]. Їх створення від-

бувається через об’єднання в єдиний процес усіх 

стадій аграрного виробництва: від наукових дослі-

джень, підготування, насадження, вирощування 

та розведення, збору, збереження, перероблення 

та виробництва до реалізації продукції.

Як позитивні аспекти холдингізації аграрно-

го сектору слід навести такі:

— представництво інтересів учасників агро-

холдинга;

— можливість сумісного вироблення страте-

гії розвитку сільськогосподарських підприємств у 

рамках агрохолдинга;

— планування та прогнозування діяльності 

дочірніх підприємств агрохолдинга;

— формування узгодженої учасниками аг-

рохолдинга інвестиційної політики і найбільш 

ефективний розподіл інвестицій за напрямами ді-

яльності агрохолдинга;

— організація фінансово-кредитних розра-

хункових центрів.

Наступними формами організації агрокорпо-

ративних відносин в Україні слід виокремити такі 

(рис. 1) [26].



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

50

Агропромисловий концерн

ІНТЕГРОВАНІ ФОРМИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Аграрно-промислово-фінансові 

групи (АПФГ)

Агроконсорціум

створення через скупку контрольних пакетів акцій підприємств, 

укладання договорів про спільність інтересів

група суб’єктів господарювання з юридичними та господарськими 

відносинами щодо об’єднання аграрного,  промислового, кредитно-

фінансового та торговельного капіталів, підконтрольна юридичній 

або фізичній особі (групі осіб)

кооперація аграрних і промислових підприємств, а також залучення 

до співпраці банків та підприємств інших галузей економіки

Рис. 1. Інтегровані форми організації корпоративних відносин в аграрній сфері України 

(упорядковано автором)

Слід зазначити про значне домінування кор-

поративного сектору в аграрній сфері України в 

частині монополізації ринків ресурсів, земель, ка-

налів збуту продукції, диктування цін та впливу на 

державну аграрну політику. Проте аналіз статис-

тичних даних свідчить про переважання індивіду-

ального сектору у показниках розвитку аграрної 

сфери. Так, він весь період корпоратизації забез-

печує виробництво переважної частини валової 

продукції сільського господарства (наприклад, 

у 2010 році частка індивідуального сектору скла-

дала 60 %, а корпоративного — 40 %). Індивіду-

альний сектор складається в основному із госпо-

дарств населення, які виробляють 55 % валового 

виробництва галузі. При цьому частка вироблю-

ваної фермерськими господарствами продукції 

збільшилася до 5,0 % у 2010 році (порівняно з 

1,7 % у 2000 році). У 2011 році, за різними оцінка-

ми, розмір земельних угідь 75 агрохолдингів скла-

дав близько 6 млн. га (16 % площі сільгосп угідь у 

власності й користуванні сільськогосподарських 

підприємств і громадян) [27].

Крім того, аграрні відносини корпоративних 

структур включають неповну обробку контрольо-

ваних земель, тобто вони спрямовані на нагрома-

дження земельних угідь для подальшого перепро-

дажу, а не аграрного виробництва. Так, за даними 

Eavex Capital, в 2010 році ТОВ «Лендком» за сіль-

ськогосподарським призначенням використовува-

ла 52,7 % площ, «Сільськогосподарська виробнича 

фірма «Агротон» — 84,1 %, ПАТ «Дакор-Вест» — 

77,4 %, ТОВ «НВФ «Сінтал-Д» — 86,1 % [28].

Також дослідження свідчать, що економічна 

ефективність великих сільськогосподарських під-

приємств не є вищою, а іноді і нижче ніж у ма-

лих та середніх підприємств та у неінтегрованих 

структур (наприклад, дослідження УКАБ щодо 

розвитку агрохолдингів 2010 та 2011 років.). Ана-

логічні дані були обнародувані і ННЦ «Інститут 

аграрної економіки» на Всеукраїнському конгре-

сі вчених-аграріїв — за показниками 2006 року 

валовий доход на 100 га сільськогосподарських 

угідь на підприємствах був нижче порівняно із 

фермерськими господарствами на 27 %, зі осо-

бистими селянськими господарствами — майже 

у шість разів, у т. ч. прибуток в такому ж вимірю-

ванні — нижче в 4,6 і 2,9 раза відповідно. Залежно 

від більш менш сприятливих кліматичних та ін-

ших умов ці показники з роками змінюються, але 

основні тенденції залишаються.

Висновки з проведеного дослідження. Слід від-

мітити в якості найбільш яскравого прикладу за-

конодавчі обмеження на корпоратизацію земель у 

США, які є компетенцією штатів. Федеральне за-

конодавство регулює підтримку сільського госпо-

дарства та його оподаткування. У 12 штатах (30 % 

сільськогосподарських земель США) діє часткова 

заборона для корпорацій щодо придбання ріллі 

у власність, ведення аграрного бізнесу та верти-

кальної інтеграції [29].

Світовий досвід свідчить, що подолання не-

гативних 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» [30].
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню актуальності використання маркетингових досліджень 

у туристичній сфері. Узагальнено та охарактеризовано наявні негативні та позитивні тенденції розвит-

ку ринку туристичних послуг в Україні. Систематизовано основні напрямки маркетингових досліджень в 

туризмі. Поглиблено розуміння алгоритму проведення маркетингових досліджень та його основних етапів. 

Наведено приклади туристичних фірм, які успішно впроваджують результати маркетингових досліджень 

у своїй діяльності.

Ключові слова: маркетинг послуг, туристична діяльність, маркетингові дослідження, аналіз ринку, 

просування туристичного продукту.

Summary. The article studies the relevance of the use of marketing research in the field of tourism. Summarized 

and described the current negative and positive trends in the development of tourism market in Ukraine. Systematized 

the main directions of marketing research in tourism. Deepened understanding of the algorithm of marketing research 

and its main stages. Considered the examples of travel companies that have successfully implemented the results of 

marketing research in their work.

Key words: marketing services, tourism activities, market research, market analysis, promotion of the tourism 

product.

Постановка проблеми. Залучення маркетин-

гового інструментарію до всіх сфер економічно-

го життя зумовлює теоретичний і практичний ін-

терес до алгоритмізації планування діяльності за 

різними напрямками маркетингу в туризмі. Прі-

оритетне значення серед подібних алгоритмів 

планування, поза сумнівом, належить розробці 

обґрунтованої діяльності з проведення марке-

тингових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зару-

біжні та вітчизняні вчені звернули увагу на сферу 

послуг у 50–60 роках минулого сторіччя. Різно-

бічний аналіз маркетингу послуг почав свій роз-

виток на початку 70-х рр. ХХ ст. Маркетинг послуг 

у своїх працях розглядали вітчизняні та зарубіжні 

науковці та практики: Ф. Котлер [1], Т. О. При-

мак [2], А. М. Костюченко [2], Е. В. Новаторов 

[3] та ін. Перші вітчизняні публікації, присвячені 

безпосередньо маркетингу туризму, з’явилися на 

початку 90-х рр. ХХ ст. Серед науковців, які дослі-

джували маркетингові аспекти сфери туристичної 

діяльності, слід згадати таких, як Н. Є. Кудла [4], 

Ю. М. Правик [5], І. М. Школа [6] та інші. До-

слідження цих авторів ґрунтуються на глибокому 

аналізі сутності, проблем та перспектив марке-

тингу туристичних послуг.

Незважаючи на це, тема проведення марке-

тингових досліджень у сфері туризму та глибин-

них питань їх організаційно-економічних засад на 

сучасний момент достатньо не вивчена.

Мета статті полягає у поглибленні теоретич-

них і методичних засад маркетингових досліджень 

у сфері туризму для підвищення ефективності ді-

яльності туристичних підприємств України.

Виклад основного матеріалу. Обсяги міжна-

родного туризму за останні роки в світі збільши-

лися на 4,6 % і становили близько 1 млрд. туристів 

за рік. Надходження від прийому та обслуговуван-

ня іноземних туристів до національних бюджетів 

країн світу перевищили 1 трлн. доларів США, їх 

зростання склало 3,9 %. Необхідно додати до цьо-

го транспорті витрати на перевезення туристів, 

що складають 196 млрд. доларів. Щоденно туризм 

робить внесок у 3,4 млрд. доларів до загальних 

експортних заробітків у світі.

За статистичними даними Всесвітньої ту-

ристської організації, частка туризму становить 

5 % світового валового національного продукту. 

Його внесок у зайнятість населення оцінюється 

у 6–7 % від загальної кількості робочих місць у 

світі. Туризм забезпечує 7 % загального обсягу 

інвестицій, 11 % світових споживчих витрат, 5 % 

усіх податкових надходжень і третину світової 

торгівлі послугами [7, с. 14].

Що стосується України, то її відвідали май-

же 22 млн. іноземних туристів, а надходження до 

державної скарбниці склали понад 4,3 млрд. до-

ларів. Однак сучасний розвиток туризму в Україні 

характеризується наявністю глибоких протиріч 

в його організаційній структурі, в спрямованості 

розвитку, в стані якісних і кількісних характерис-

тик. З одного боку, сучасний стан туризму в Украї-

ні розцінюється як кризовий, пов’язаний з різким 

падінням досягнутих раніше обсягів надання ту-

ристських послуг, скороченням матеріальної бази 

туристської галузі і значною невідповідністю по-

требам населення в туристичних послугах. З іншо-

го боку, наголошуються високі темпи будівництва 
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туристичних об’єктів, що відповідають найвищим 

світовим стандартам, значне зростання кількості 

туристичних організацій по всій території Украї-

ни (рис. 1). Тому туристичні підприємства для 

успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку 

послуг повинні використовувати маркетингову 

діяльність, для того щоб розпізнати, ідентифіку-

вати й оцінити існуючий або прихований попит 

на послуги, які підприємство пропонує або може 

запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на 

розробку, виробництво, розподіл, продаж і про-

сування цих товарів і послуг.

Рис. 1. Характеристика сучасного стану туристичного ринку в Україні (джерело: розроблено авторами)
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Туристична галузь в Україні на сьогоднішній 

день не є самою просунутою в плані проведення 

маркетингових досліджень. Навіть в частині отри-

мання статистичних даних щодо в’їзних і виїзних 

потоків постійно доводиться стикатися з чима-

лими труднощами. Але й поява більшої кількості 

видань з публікаціями досліджень у сфері ринку 

туристичних послуг все ж принципово не може 

змінити ситуацію і не вирішує проблему інфор-

маційного голоду в туристичному бізнесі. Істот-

ні зміни в цьому питанні можуть настати тільки 

тоді, коли основні рішення будуть прийматися не 

за узагальненими думками експертів, а на осно-

ві даних про реальну ситуацію на ринку. Без по-

стійного проведення маркетингових досліджень 

тут не обійтися. Згідно зі ст. 5 п. 4 Глобального 

етичного кодексу туризму, витікає таке: «Про-

фесіонали сфери туризму, особливо інвестори, 

повинні в межах правил, установлених державни-

ми владами, проводити дослідження впливу сво-

їх проектів розвитку на навколишнє середовище 

і природу; вони також повинні, з максимальною 

транспарентністю і об’єктивністю, надавати ін-

формацію про свої майбутні програми та їх мож-

ливі наслідки і сприяти діалогу із зацікавленим 

населенням щодо їх змісту».

Маркетингові дослідження — це джерело 

якісної, достовірної і перевіреної інформації для 

прийняття ефективних управлінських рішень 

та уникнення ризиків (або їх мінімізації). Саме 

дослідження ринків дозволяють отримати той 

матеріал, який сприятиме найповнішому задо-

воленню потреб потенційних і наявних клієнтів 

і розв’язувати відповідні завдання з максимумом 

корисного ефекту для їх замовників. Звернемо 

увагу на те, що маркетингові дослідження необ-

хідні для розробки стратегічного плану та загаль-

ної концепції маркетингу [8]. Однак у сфері про-

ведення подібних досліджень можна відзначити 

не тільки загальний дефіцит інформації, але й 

наявність певних специфічних умов, пов’язаних з 

поточним станом туристичної галузі, викликаних 

великою кількістю гравців на ринку і, безумовно, 

перетинанням сфер їх інтересів.

До особливостей проведення такого роду до-

сліджень у туризмі можна віднести такі:

— потреба проведення маркетингових дослі-

джень пов’язана, як правило, із ситуацією, коли 

проблема вже назріла і необхідно терміново вжи-

вати якісь дії для її локалізації;

— при проведенні маркетингових досліджень 

туроператори нерідко розраховують тільки на свої 

сили, хоча обсяг поставлених завдань часто явно 

перевищує можливості одного маркетингового 

відділу, який повинен виконувати також і свої по-

точні, нагальні завдання;

— необхідність забезпечення конфіденцій-

ності інформації викликає у замовників дослі-

джень певні побоювання можливого витоку 

відомостей до конкурентів і передчасного інфор-

мування громадськості про свої інтереси;

— робота з респондентами — клієнтами, 

агентствами — у сфері туризму має свої певні 

особливості як з точки зору делікатності змісту 

досліджуваних питань, так і з точки зору доступу 

до джерела інформації [9].

Головні напрямки маркетингових дослі-

джень в туризмі [10]: дослідження внутрішнього 

потенціалу підприємства; аналіз частки ринку; 

вивчення характеристик ринку; аналіз продаж; 

вивчення тенденцій ділової активності; пошук 

потенційних споживачів; прогнозування довго-

строкових тенденцій розвитку ринку; вивчення 

діяльності конкурентів; вивчення туристичних 

продуктів; аналіз ступіня задоволеності спожи-

вачів послугами фірми (рис. 2).

Одним із принципів і найважливішою пере-

думовою досягнення цілей маркетингового дослі-

дження є дотримання логічної послідовності його 

етапів. Відповідно до цього алгоритм процесу 

маркетингового дослідження включає певну по-

слідовність кроків (етапів) (рис. 3).

На практиці вибір форми маркетингового до-

слідження обумовлюється такими факторами:

— досвідом роботи фірми на ринку туристич-

них послуг;

— наявністю персоналу відділу маркетингу, 

який спеціалізується на дослідженнях;

— професійним рівнем працівників;

— становищем фірми на ринку;

— стратегією та тактикою ринкової діяльності.

Переконливим прикладом успішного вико-

ристання маркетингових досліджень у туристич-

ному бізнесі є досвід компанії «TUI Ukraine», яка 

входить до складу міжнародної групи TUI Travel 

PLC. За результатами роботи у 2012 р. по всій 

Україні працювало 78 TUI турагенцій. Головна 

причина її успіху — в широких программах нав-

чання персоналу відділу маркетингу і активному 

використанні маркетингових інструментів про-

ведення досліджень в процесі просування турис-

тичного продукту.

Ще одним прикладом ефективного вико-

ристання маркетингових досліджень у своїй ді-

яльності виступає вітчизняне підприємство «Вир 

Мандрів» — це одна з туристичних фірм Львова, 

яка добре витримує конкуренцію на ринку турис-

тичних послуг, пропонує широкий асортимент 

туристичного продукту і залучає щораз більше но-

вих його видів і нових клієнтів. Безперервно про-

водячи маркетингові дослідження споживачів та їх 

уподобань, фірма залучає до роботи екскурсоводів, 

які знають польську, англійську, французьку, іс-

панську, італійську, німецьку мови, проводяться 

регулярні етнографічні тури «Національні свята 

України» — гірськолижні курорти Українських 
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Маркетингове дослідження споживачів
Аналіз чинників, що впливають 

на поведінку споживачів турис-

тичних послуг, дослідження моти-

вів їхньої поведінки, дослідження 

процесу ухвалення рішення про 

покупку тур продукту, оцінку сту-

пеня задоволеності/незадоволе-

ності споживачів, дослідження 

ставлення споживачів.

НАПРЯМКИ 
МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

Маркетингове дослідження 
комунікацій

Медіа-дослідження та оцінка 

ефективності реклами, тестуван-

ня і оцінка заходів стимулюван-

ня збуту, дослідження в галузі 

зв’язків з громадськістю, аналіз 

результатів участі туристичного 

підприємства у виставково-яр-

маркових заходах.

Маркетингове дослідження конкурентного середовища
Аналіз структури і динаміки конкурентних сил дозволяє виявити найбільш значущих суперників під-

приємства. Для вироблення конкретних маркетингових рекомендацій та розширення рамок пошуку 

власних переваг у боротьбі необхідно визначити сильні і слабкі сторони конкурентів, оцінити їх по-

тенціал, цілі, теперішню і майбутню стратегії. Головний елемент маркетингових досліджень конкурен-

тів — це побудова конкурентної карти ринку, що являє собою класифікацію конкурентів за займаною 

ними позиції на ринку.

Маркетингове дослідження ринку туризму
Оцінка кон’юнктури ринку, визначення ємності і частки ринку, сегментація ринку 

і вибір цільового ринку.

Маркетингове дослідження окремих видів туризму
Аналіз загальних характеристик і чинників розвитку ринку, суб’єктів ринку, обсягу, структу-

ри та динаміки пропозиції та попиту, стану конкуренції, динаміки цін, особливостей збутової 

і рекламної діяльності тощо.

Маркетингове дослідження туристичного продукту
Позиціонування турпродукту, оцінка його конкурентоспроможності, вивчення 

його життєвого циклу, оптимізація продуктової номенклатури туристичного під-

приємства, дослідження, пов’язані з розробкою і впровадженням на ринок нових 

продуктів, дослідження товарних марок, дослідження, пов’язані з прийняттям рі-

шень щодо встановлення цін на туристичні продукти.

Рис. 2. Напрямки маркетингових досліджень в туризмі

Карпат — Львівська, Івано-Франківська області, 

північ Закарпатської області — зимовий відпо-

чинок — літній відпочинок в Українських Карпа-

тах — екскурсійні тури по Карпатам зі сходженням 

на Говерлу, екскурсійні програми для дітей — що-

тижневі екскурсійні тури по Західній Україні.

Висновки. Таким чином, маркетинг і, зокре-

ма, маркетингові дослідження спроможні суттєво 

впливати на підвищення конкурентоспромож-

ності туристичного підприємства. Використання 

результатів цих досліджень здатне забезпечити до 

80 % ринкового успіху в туризмі, однак не саме по 

собі, а за умови, що рішення, які визначають гос-

подарську діяльність, здійснюються на їх основі. 

Саме професійне і грамотне проведення марке-

тингових досліджень дозволяє туристичному під-

приємству об’єктивно оцінити свої ринкові мож-

ливості і вибрати ті напрямки діяльності, в яких 

досягнення поставлених цілей стає можливим 

з мінімальним ризиком і максимальною визна-

ченістю. Використання науково обґрунтованих 

методів та інструментарію проведення маркетин-

гових досліджень дає можливість підприємству 

швидше адаптуватися до динамічних змін ринко-

вої ситуації, а також розробляти чіткі стратегічні 

перспективи діяльності.
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Етап 6. Підготовка звіту 
і його презентація

Хід і результати марке-

тингових досліджень 

повинні бути викладені 

письмово у вигляді зві-

ту, в якому чітко позна-

чені конкретні питання 

дослідження, описаний 

метод і план досліджен-

ня, процедури збирання 

даних та їхнього аналізу, 

результати і висновки.

Етап 1. Визначення 
проблеми

Визначення про-

блеми включає її 

обговорення з осо-

бами, які ухвалюють 

рішення, інтерв’ю 

з експертами у цій 

сфері бізнесу, аналіз 

вторинних даних і, 

можливо, проведен-

ня окремих якісних 

досліджень, напри-

клад, фокус-груп. Як 

тільки проблема точ-

но встановлена, мож-

на розробляти план 

маркетингового до-

слідження і починати 

його проведення.

Етап 2. Розробка плану щодо 
розв’язання проблеми

Розробка плану щодо 

розв’язання проблеми вклю-

чає формування теоретич-

них рамок дослідження, 

аналітичних моделей, по-

шукових питань, гіпотез, а 

також визначення чинни-

ків, які можуть впливати на 

план дослідження. Цей етап 

характеризується такими ді-

ями: обговорення з керівни-

цтвом туристичної компанії 

та експертами з даної сфери, 

вивчення ситуацій і моде-

лювання, аналіз вторинних 

даних, якісні дослідження і 

прагматичні міркування.

Етап 3. Розробка плану дослідження
План маркетингового дослідження дета-

лізує хід виконання процедур, необхідних 

для отримання потрібної інформації. Він 

необхідний для того, щоб розробити план 

перевірки гіпотез, визначити можливі від-

повіді на пошукові питання і з’ясувати, 

яка інформація необхідна для ухвалення 

рішення. Конкретніше розробка плану 

маркетингового дослідження складається 

з таких етапів:

1) аналіз вторинної інформації;

2) якісні дослідження;

3) збирання кількісних даних (анкету-

вання, спостереження і проведення 

експериментів);

4) вимірювання і методи шкалювання;

5) розробка анкети;

6) визначення розміру вибірки і проведен-

ня вибіркового спостереження;

7) план аналізу даних.

Етап 4. Польові роботи або збирання 
даних

Збирання даних здійснюється персо-

налом із проведення польових робіт, 

що працює або в польових умовах, як 

у разі особистого інтерв’ювання, або 

з офісу за допомогою телефону, або 

поштою, або за допомогою електрон-

них засобів (електронна пошта або Ін-

тернет). Належний відбір, навчання, 

контроль та оцінка співробітників, що 

беруть участь в польових роботах, міні-

мізує помилки під час збирання даних.

Етап 5. Підготовка даних і їхній 
аналіз
Підготовка даних включає редагу-

вання, кодування, розшифровку 

і перевірку даних. Кожна анкета 

або форма спостереження переві-

ряються або редагуються і, якщо 

необхідно, корегуються. Кожній 

відповіді на питання анкети при-

власнюються числові або буквенні 

коди. Дані анкет розшифровують-

ся або вводяться безпосередньо в 

комп’ютер.

Рис. 3. Алгоритм процесу маркетингового дослідження в туризмі (джерело: узагальнено за [11])
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increase of the Ukraine enterprises competitiveness.

Key words: problem, special purpose of the complex program, the enterprise competitiveness, running an enterprise.

Постановка проблеми. Однією з основних про-

блем вітчизняних підприємств є зниження їх кон-

курентоспроможності в умовах глобалізації. На 

думку автора, особлива роль при вирішенні пробле-

ми підвищення конкурентоспроможності повинна 

відводитися цільовим програмам підвищення кон-

курентоспроможності, що розробляються і реалізо-

вуються на рівні підприємств, регіонів і галузі.

У той же час доводиться констатувати, що ме-

тодичні положення програмно-цільового плану-

вання й управління не охоплюють усіх особливос-

тей конкретних цільових програм і не враховують 

змін економічної ситуації і конкретних умов госпо-

дарювання. Також ще однією проблемою реалізації 

програмно-цільового підходу є відсутність чіткої 

послідовності при розробці і реалізації програмних 

заходів, що, у свою чергу, призводить до неможли-

вості досягнення поставлених цілей. Періодично 

трапляються ситуації, в яких посталі проблеми від-

разу, без глибокого аналізу, намагаються вирішити 

шляхом реалізації якої-небудь цільової програми. 

Трапляється і зворотне — не використовують про-

грамно-цільовий метод там, де він потрібний, на-

магаються обійтися звичними, але нерезультатив-

ними управлінськими рішеннями.

Програмні заходи, спрямовані на досяг-

нення цілей підвищення ефективності під-

приємства, є дієвим механізмом підвищення 

їх конкурентоспроможності. У зв’язку із цим 

для підвищення конкурентоспроможності під-

приємств потрібне застосування програмно-

цільового підходу, який найбільш послідовно і 

глибоко проявляється за допомогою розробки і 

практичної реалізації цільових програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-

міни «програмно-цільові методи», «програмно-

цільове управління» отримують все більшу по-

пулярність в сучасній економічній літературі. Під 

програмою розуміється сукупність намічених дій, 

операцій, процедур, що підлягають послідовному 

виконанню, пов’язаних спільністю вирішуваної 

проблеми, завдання.

Під метою розуміється бажаний, очікува-

ний результат якої-небудь діяльності, досяжний 

в межах деякого інтервалу часу. Програмно-ці-

льовий підхід включає безліч методів рішення 

проблем, що виникають в різних сферах госпо-

дарської діяльності підприємств. Програмно-ці-

льовий підхід спрямований на рішення великих 

і складних проблем за допомогою вироблення і 

проведення системи програмних заходів, орієнто-

ваних на цілі, досягнення яких забезпечує рішен-

ня проблем, що виникають.

Програмно-цільовий підхід застосовується 

найчастіше в умовах наявності проблемних ситуа-

цій, що не знаходять свого рішення в інерційному 

режимі функціонування і розвитку програмованої 

системи. Іншими словами, цей підхід використо-

вується, якщо проблема не усувається в процесі 

природного функціонування системи, а має тен-

денцію до загострення.

На думку Б. А. Райзберга і А. Г. Лобко [1], сер-

цевину цього підходу являє перехід від сукупності 

системно організованих цілей і завдань вирішення 

проблеми до системи програмних дій з досягнення 

цілей, рішення цільових завдань, що веде до посла-

блення або зняття проблеми. Суть програмно-ці-

льового методу полягає в побудові програми дій за 

допомогою виконання набору процедур, що фор-

мують їх склад і дозволяють переконатися в тому, 

що намічені заходи приводять до досягнення по-

ставлених цілей. При цьому виникає необхідність 

забезпечувати узгодженість постановки програмних 

цілей і формованих програмних заходів з їх досяг-

нення впродовж встановленого часу при заданих 

ресурсних можливостях і обмеженнях.

Крім того, важливою характерною рисою 

програмно-цільового підходу до рішення склад-

них соціально-економічних проблем є його при-

стосованість до пошуку ефективних, економічних 
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варіантів проблемних рішень. Це пов’язано з тим, 

що в процесі взаємного узгодження цілей, про-

грамних заходів і ресурсних потреб здійснюється 

не лише їх взаємоузгодження, але і варіантний 

аналіз шляхів вирішення проблеми і видів вико-

ристовуваних для цього ресурсів.

З теоретичних досліджень і багаторічного ві-

тчизняного і зарубіжного досвіду виходить, що 

найбільш успішною формою реалізації програм-

но-цільового підходу в управлінні об’єктами і 

процесами соціально-економічної природи, най-

більш універсальним інструментом програмно-

цільового управління служать цільові програми.

Поняття «цільова програма», «цільова комп-

лексна програма» являє основну категорію про-

грамно-цільового планування і управління. У 

багатьох роботах, присвячених програмно-ці-

льовому підходу, по-різному даються визначення 

цього поняття, проте відмінності пропонованих 

формулювань, за рідкісним виключенням, не но-

сять принципового характеру. Більшість дослід-

ників програмно-цільового планування й управ-

ління включають у визначення програми ознаку 

її цілеспрямованості на вирішення певної про-

блеми [2]. Під цільовими програмами часто розу-

міється система або комплекс заходів і адресних 

завдань, пов’язаних за ресурсами, виконавцями і 

термінами здійснення [3].

У нормативних документах, що регламентують 

розробку і реалізацію цільових програм, вказується 

на те, що державні цільові програми є пов’язаними 

за ресурсами, виконавцями і термінами здійснен-

ня комплексу науково-дослідних, дослідно-кон-

структорських, виробничих, соціально-еконо-

мічних, організаційно-господарських та інших 

заходів, що забезпечують ефективне рішення зав-

дань у сфері державного, економічного, екологіч-

ного і культурного розвитку України. Принципово 

важливою є вказівка на те, що цільові програми є 

ефективним засобом комплексного, всебічного 

рішення поставлених проблем, а також покликані 

забезпечувати можливість повного охоплення усіх 

заходів, необхідних для їх вирішення [4].

Але жоден з нормативно-правових актів не 

встановлює чіткої структури та методики цільо-

вих комплексних інвестиційних програм. Саме 

тому розв’язання проблеми розробки цільових 

комплексних програм вимагає більш ґрунтовного 

дослідження [5].

Метою статті є методика розробки цільових 

комплексних програм з підвищення конкуренто-

спроможності підприємств України.

Для досягнення мети розглянемо особливос-

ті процесу розробки і реалізації цільової програми 

підвищення конкурентоспроможності, які визна-

чають їх структуру і зміст.

Виклад основного матеріалу. Під цільовою 

програмою підвищення конкурентоспроможнос-

ті автором розуміється сукупність погоджених за 

змістом, скоординованих в просторі і в часі, за-

безпечених матеріальними, трудовими, фінансо-

вими, інформаційними ресурсами, затверджених 

і погоджених керівництвом підприємств і пред-

ставниками органів влади, намічених до плано-

мірного проведення різнохарактерних заходів 

(дій), спрямованих на підвищення конкуренто-

спроможності підприємств в умовах глобалізації.

Об’єктами цільового програмування в ши-

рокому сенсі можуть виступати функціонування 

підприємств, зовнішнє оточення підприємств, 

умови конкуренції та інституціональне сере-

довище. Суб’єкти розробки і реалізації програм-

но-цільових заходів можна класифікувати за де-

кількома критеріями:

1) за характером участі в програмно-цільових за-

ходах — на розробників, виконавців і користувачів;

2) за організаційно-правовим статусом — на 

підприємства, об’єднання підприємств (галузеві і 

регіональні) і органи державної влади різних рівнів.

Послідовність розробки і реалізації заходів за 

цільовим програмуванням наведена на рис. 1. На 

стадії 1.01 першого етапу розробки цільової про-

грами підвищення конкурентоспроможності на 

підставі результатів господарської діяльності під-

приємства та його конкурентоспроможності від-

бувається виявлення й опис проблемної ситуації. 

Далі ведеться аналіз проблемної ситуації, який за-

кінчується попереднім формулюванням проблеми 

у сфері конкурентоспроможності. Це обумовлено 

тим, що добитися бажаного результату при ви-

рішенні проблеми можна тільки у тому випадку, 

якщо вона добре досліджена, правильно сформу-

льована. Ця робота покладається на координацій-

ну комісію з конкурентоспроможності (в подаль-

шому — комісія з конкурентоспроможності), яку 

необхідно створити на підприємстві.

Наступний етап полягає в поданні пробле-

ми на розгляд комісії з конкурентоспроможності 

підприємства, яка у свою чергу проводить аналіз 

зв’язку проблеми у сфері конкурентоспроможнос-

ті з іншими проблемами підприємства, виокрем-

ленням проблем нижчого рівня і дослідженням їх-

нього взаємозв’язку. Результатом цього є остаточне 

уточнення і розгорнуте формулювання проблеми.

На наступному етапі фахівцями комісії з 

конкурентоспроможності аналізуються мож-

ливості вирішення проблеми без застосування 

програмно-цільового методу, тобто звичайними 

способами і методами.

Далі формуються укрупнені цілі майбутньої 

цільової програми підвищення конкурентоспро-

можності. Мета — бажаний стан системи або ре-

зультати її діяльності.

У загальному виді цільове завдання підви-

щення конкурентоспроможності може стави-

тися або як завдання досягнення максимально 
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Етап 1. Дослідження проблем конкурентоспроможності підприємств

1.01 Виявлення проблемної ситуації

1.02
Аналіз проблемної ситуації, попереднє формулювання проблеми в галузі підвищення 

конкурентоспроможності

1.03 Подання проблеми на розгляд комісії з підвищення конкурентоспроможності

1.04 Аналіз зв’язку проблеми у сфері конкурентоспроможності з іншими проблемами підприємства

1.05 Оцінка можливості рішення проблеми без використання програмно-цільового методу

1.06 Визначення укрупнених цілей та завдань цільової програми підвищення конкурентоспроможності

1.07 Визначення сфер функціональної діяльності підприємства, які охоплюються програмою

1.08 Формування висновків щодо доцільності розробки цільової програми для вирішення цієї проблеми

1.09 Оцінка основних характеристик майбутньої цільової програми

1.10 Оцінка приблизних обсягів необхідних ресурсів та строків рішення поставленої проблеми

1.11 Виявлення можливих напрямів рішення проблеми

1.12
Розгляд керівництвом підприємства висновків комісії з конкурентоспроможності та прийняття 

рішення про розробку цільової програми

Етап 2. Формування та затвердження проекту цільової програми

2.01
Формування проекту завдання на розробку та здійснення цільової програми підвищення 

конкурентоспроможності, його розгляд та затвердження 

2.02 Деталізація цілей цільової програми підвищення конкурентоспроможності

2.03
Визначення способів досягнення поставлених цілей, формування альтернативних заходів 

та визначення ресурсних вимог за варіантами

2.04 Виокремлення укрупнених варіантів проекту цільової програми підвищення конкурентоспроможності

2.05 Формування системи критеріїв вибору найліпшого з поданих проектів цільових програм

2.06 Оцінка і вибір оптимального варіанта проекту цільової програми

2.07 Детальна, конкретна проробка обраного варіанта проекту цільової програми

2.08 Формування проекту положення про систему управління цільової програми

2.09 Формування составу та відповідальних виконавців цільової програми та їх завдань

2.10 Оцінка ймовірних результатів реалізації сформованого проекту цільової програми

2.11
Розгляд проекту цільової програми підвищення конкурентоспроможності спільно з отриманими 

результатами

2.12 Прийняття рішення керівництва про затвердження проекту цільової програми

Етап 3. Реалізація цільової програми

3.01 Інформування усіх учасників цільової програми підвищення конкурентоспроможності

3.02
Впровадження цільової програми підвищення конкурентоспроможності, здійснення необхідних 

програмних заходів

3.03 Встановлення механізму контролю над ходом виконання цільової програми

3.04 Оцінка ефективності реалізованих заходів (короткостроковий та середньостроковий періоди) 

3.05 Аналіз впливу реалізованих заходів цільової програми

3.06 Здійснення наступних програмних заходів та їх оцінка (довгостроковий період) 

Рис. 1. Етапи розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємства 

(джерело: розроблено автором)

можливого цільового результату при заданому 

обмеженому рівні витрат і часу, або як завдання 

досягнення заданого результату при найменших 

витратах ресурсів і можливо коротшого часу.

Укрупнено можна виокремити три групи ці-

лей: стабілізації, розвитку, оновлення. Цілі стабі-

лізації полягають у збереженні системи, забезпе-

ченні її стійкості, закріпленні досягнутого рівня 

виробництва, споживання, використання ресур-

сів, збереженні темпів приросту виробництва, збе-

реженні частки ринку, підтримці ділових зв’язків і 

так далі. Цілі розвитку полягають у зміні системи, 

поліпшенні її властивостей, створенні додаткових 

елементів, яких ця система не має, а також в до-

сягненні нового стану, до якого прагне система. 

Наприклад, процеси інтеграції і диверсифікації, 

освоєння виробництва нових видів продукції, ви-

хід на нові ринки і освоєння нових видів діяльнос-

ті, підвищення ефективності функціонування під-

приємства для досягнення конкурентних переваг.

Цілі оновлення — створення принципово 

нової системи на основі існуючої або замість неї, 

здатної виконувати ті ж або ширший круг функ-

цій, із прогресивнішою структурою, що володіє, 

функціонує ефективніше і якісно. Кінцева мета 

майбутньої цільової програми підвищення кон-

курентоспроможності в цьому випадку може бути 

сформульована як підвищення конкурентоспро-

можності підприємства на основі його реструкту-

ризації або реорганізації.
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На наступному етапі відбувається визначен-

ня сфер функціональної діяльності підприємства, 

що охоплюються програмою. Залежно від перед-

бачуваної спрямованості цільової програми під-

вищення конкурентоспроможності вона може 

охоплювати виробничу, маркетингову, збутову, 

фінансову, інвестиційну діяльність, матеріально-

технічне забезпечення.

Потім проектна група, що складається з про-

відних фахівців-експертів, визначає можливі 

приблизні напрями вирішення сформульованої 

програмної проблеми. Після чого визначаються 

зразкові обсяги необхідних ресурсів і терміни ви-

рішення проблеми.

Далі робиться ретельна оцінка основних ха-

рактеристик майбутньої цільової програми і фор-

мування аргументованого укладення комітету з 

підвищення конкурентоспроможності про доціль-

ність розробки цільової програми для вирішення 

цієї проблеми. Остаточне рішення про розробку 

цільової програми підвищення конкурентоспро-

можності приймається керівником підприємства, 

колегіальним органом союзу виробників або керів-

ником виконавчого органу влади. Рішення оформ-

ляється нормативним актом: наказом по підпри-

ємству або постановою органу влади.

Оцінка доцільності застосування цільового 

програмування здійснюється у декілька етапів:

1. Після формулювання проблеми у сфері 

підвищення конкурентоспроможності виявля-

ються ознаки проблеми, що вимагають застосу-

вання програмно-цільового підходу.

2. Виявляються можливі випадки успішного 

рішення цих проблем з використанням програм-

но-цільового підходу.

3. Перевіряється відповідність умов постанов-

ки і вирішення проблеми виявленим випадкам.

4. Аналізуються і розробляються можливі на-

прями вирішення проблеми у сфері підвищення 

конкурентоспроможності.

5. Визначаються умови переваги програмно-

го підходу для вирішення цієї конкретної групи 

проблем.

6. Прогнозуються і аналізуються результати 

ефективності застосування програмно-цільово-

го методу в короткостроковій і довгостроковій 

перспективі.

У разі задовільних рішень за кожним із цих 

пунктів приймається рішення про використання 

цільової програми підвищення конкурентоспро-

можності.

При цьому можна виокремити такі умови, 

які визначають необхідність застосування про-

грамно-цільового методу у сфері підвищення 

конкурентоспроможності і поліпшення функ-

ціонування підприємства: неможливо комплек-

сно розв’язати проблему в прийнятні терміни; 

традиційні звичайні способи усунення пробле-

ми або не застосовні, або вже не діють, а звичні 

управлінські рішення не дають бажаного ефекту. 

Особливо слід вказати на нові загрози, що поро-

джуються глобалізацією.

Далі розглянемо другу стадію, яка розпо-

чинається з етапу формування проекту завдання 

на розробку і здійснення цільової програми під-

вищення конкурентоспроможності. Часто поді-

бні завдання не мають глибокого опрацювання, 

що викликає необхідність постійного уточнення 

яких-небудь питань. Тому проект завдання пови-

нен містити формулювання проблеми, цілей під-

вищення конкурентоспроможності, кінцеві по-

казники, на які повинні вийти цільова програма, 

стратегії усунення проблеми, обсяг допустимих 

ресурсів, етапи і терміни підготовки проекту ці-

льової програми, а також склад розробників і ви-

конавців програмних заходів. Потім проект підда-

ється ретельному розгляду і затверджується.

На наступному етапі відбувається деталіза-

ція, декомпозиція укрупнених цілей програми. 

Відмітимо, що важливою особливістю програм-

но-цільового методу є формування «дерева ці-

лей», відповідно до якого визначається комплекс 

різнохарактерних заходів з досягнення поставле-

них цілей. Під «деревом цілей» програми розумі-

ється встановлення їхньої ієрархії, впорядкуван-

ня і взаємозалежність.

Наприклад, для цільової програми стосовно 

розробки нової продукції головною метою буде 

підвищення ефективності процесу конструктор-

ських і наукових розробок: збільшення кількості 

розроблених виробів, скорочення терміну впро-

вадження й освоєння інновацій, запобігання 

впровадженню помилкових виробів і розробок 

на початкових стадіях процесу, збільшення за-

цікавленості персоналу в розробці і здійсненні 

інновацій і так далі.

Для цільової програми у сфері підвищення 

конкурентоспроможності матеріально-технічно-

го постачання і логістичної діяльності метою є 

підвищення ефективності матеріально-технічно-

го забезпечення, яка може деталізуватися на цілі 

нижчого рівня: скорочення рівня запасів на певну 

величину, скорочення витрат на операції ванта-

ження-розвантаження; вдосконалення механізму 

доставки запасних частин машин і устаткування; 

зниження залежності від постачальників через 

розширення їх кількості, зниження адміністра-

тивно-управлінських витрат і так далі.

Для цільової програми підвищення конкурен-

тоспроможності стосовно виробничої діяльності 

головною метою є вдосконалення організації ви-

робництва, яка також деталізується на такі основні 

цілі нижчого рівня: підвищення продуктивності та 

якості праці робітників; поліпшення використання 

основних фондів і виробничих потужностей; ско-

рочення тривалості виробничого циклу і запасів 
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товарно-матеріальних цінностей; раціоналізація 

інформаційних потоків; забезпечення стабільності 

випуску продукції високої якості, скорочення бра-

ку, рекламацій і так далі.

Наступний етап полягає у визначенні спо-

собів досягнення поставлених цілей і формуван-

ні альтернативних заходів. При цьому необхідно 

враховувати те, що одні і ті ж цілі підвищення 

конкурентоспроможності можуть бути досягну-

ті за допомогою застосування декількох засобів 

і методів. Тому слід встановити досить повний 

перелік можливих шляхів досягнення постав-

лених цілей, на підставі яких формуються різні 

варіанти заходів з підвищення конкурентоспро-

можності підприємства.

Потім для кожного варіанта вирішення про-

блеми, що включає різнохарактерні заходи, фор-

муються відповідні обсяги ресурсів (матеріальних, 

трудових, фінансових і так далі), необхідних для 

здійснення цільової програми підвищення конку-

рентоспроможності на усіх її етапах, починаючи 

від розробки і завершуючи випуском і споживан-

ням програмного продукту. При цьому важливо 

чітко визначити, який обсяг кожного виду ресурсів 

і в який момент часу знадобиться при заданих ці-

лях і обраних стратегіях підвищення конкуренто-

спроможності. Потреби визначаються відповідно 

до змісту заходів і виду ресурсного забезпечення, 

спираючись на нормативи витрачання ресурсів.

У разі неможливості забезпечення цільової 

програми підвищення конкурентоспроможності 

усіма необхідними ресурсами перед розробника-

ми повинне ставитися завдання перегляду її цілей 

і стратегії. Звідси витікає, що ресурсне забезпе-

чення відіграє важливу роль при розробці і реалі-

зації цільової програми.

На наступному етапі відбувається виокрем-

лення укрупнених варіантів проекту цільової 

програми підвищення конкурентоспроможнос-

ті — ув’язка проблеми, цілей, стратегії, заходів 

і ресурсів. Після цього формуються критерії, 

показники вибору найкращого із поданих про-

ектів цільової програми підвищення конкурен-

тоспроможності, на підставі яких відбуваються 

оцінка і вибір оптимального варіанта програми. 

У загальному виді критерієм є очікуваний рі-

вень конкурентоспроможності, що розкрива-

ється через систему показників.

Для ухвалення рішення щодо вибору опти-

мального варіанта цільової програми підвищення 

конкурентоспроможності можуть бути викорис-

тані такі основні показники, що характеризують 

окремі сторони конкурентоспроможності:

1) кількість витрат і термін їх окупності;

2) рівень витрат на виробництво після реалі-

зації заходів;

3) підвищення продуктивності праці та умов-

не вивільнення чисельності працівників;

4) скорочення матеріаломісткості;

5) підвищення споживчих якостей продукції;

6) збільшення долі продукції підприємства на 

ринку;

7) освоєння підприємством нових ринків збуту;

8) впровадження систем менеджменту якості 

і сертифікація продукції;

9) приріст прибутку або рівня рентабельності.

Вибір показників визначається поставлени-

ми в програмі цілями. Для визначення значущості 

критеріїв оцінки може бути використаний метод 

експертних оцінок. Вибір оптимального і найбільш 

ефективного варіанта з поданих проектів цільових 

програм підвищення конкурентоспроможності 

можна здійснити за допомогою методу порівнянь.

Наступний етап полягає в детальній об-

робці обраного варіанта програми і уточнення 

усіх нез’ясованих питань, що залишилися. По-

тім відбувається створення системи управління 

цільовою програмою підвищення конкуренто-

спроможності, а також формування складу відпо-

відальних виконавців та їх завдань.

На увесь період розробки і реалізації цільової 

програми необхідно створювати спеціальний ор-

ган управління, функції якого охоплювали б такі 

питання, як організація і планування робіт, коор-

динація діяльності усіх виконавців, облік і конт-

роль виконання програмних заходів. Базою при 

його створенні може служити той підрозділ, для 

якого розробляється програма.

Для управління цільовою програмою підви-

щення конкурентоспроможності пропонується 

створювати координаційні комісії. Базою для 

формування цих органів управління можуть слу-

жити підприємства, галузеві об’єднання виробни-

ків, виконавчі органи влади, які курують питання 

промислового виробництва. Керівник комісії і усі 

члени комісії координують і контролюють декіль-

ка напрямів підвищення конкурентоспромож-

ності. Найвідповідальніші, значиміші і ключові 

питання управління цільовою програмою підви-

щення конкурентоспроможності приймаються 

більшістю голосів координаційної комісії.

Важливим є питання висунення керівників 

основних функціональних напрямів. На підпри-

ємстві ці напрями можуть очолюватися провід-

ними фахівцями централізованих служб заводо-

управління. Кожен із цих керівників підкоряється 

одному із членів координаційної комісії і має у 

своєму підпорядкуванні відповідальних вико-

навців — безпосередніх учасників реалізації про-

грамних заходів. Основні функціональні напрями 

цільової програми підвищення конкурентоспро-

можності підприємства наведені на рис. 2. Кожен 

функціональний напрям реалізується за допомо-

гою низки програм.

Склад конкретних заходів функціональних 

напрямів цільової програми підвищення конку-
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рентоспроможності може відрізнятися на підпри-

ємствах і визначається актуальними проблемами 

конкурентоспроможності підприємств.

Взаємозв’язки суб’єкта і об’єкта управління 

цільової програми підвищення конкурентоспро-

можності наведені на рис. 3.

Вибір і затвердження складу відповідальних 

виконавців цільової програми підвищення конку-

рентоспроможності здійснюються за пропозицією 

керівників кожного з функціональних напрямів. 

Це пояснюється тим, що начальники підрозділів 

Функціональні 

напрями цільової 

програми 

підприємства

Техніка і технологія

Управління

Організація виробництвом

Управління персоналом

Управління фінансами

Управління маркетингом

Управління інноваціями

Рис. 2. Функціональні напрями цільової 

програми підвищення конкурентоспроможності 

підприємства (джерело: розроблено автором)

Координаційна комісія — суб’єкт управління
складається з відповідальних виконавців за функціональними напрямами цільової програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства

техніка 

і технологія
управління

організація 

виробництва

управління 

виробництвом

управління 

фінансами

управління 

маркетингом

управління 

інноваціями

Заходи — об’єкт управління

модернізація 

виробництва

підвищення 

конкуренто-

спроможності

матеріально-

технічне 

забезпечення

підготовка 
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забезпечення 

платоспро-

можності

дослідження 

ринків

розробка 

нових товарів

підвищення 

ефективності 

використання 

обладнання

врегулюван-

ня відносин 

менеджерів 

та власників

оперативне 

управління

вдосконалення 

системи 

мотивації

забезпечення 

кредито-

спроможності

формування 

іміджу 

підприємства

вдосконалення 

технології 

виробництва

управління 

якістю

кадрове 

забезпечення

розвиток 

торгових 

марок

Рис. 3. Суб’єкт і об’єкт управління цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємства 

(джерело: розроблено автором)

мають якнайповнішу інформацію про своїх підле-

глих, що дозволяє зробити їм правильний вибір і 

відібрати найбільш гідних співробітників в якості 

відповідальних виконавців програми. Після за-

твердження конкретних кандидатур необхідно 

формально виокремити цих співробітників серед 

іншого персоналу, що особливо необхідно для 

підтвердження пріоритетності виконання робіт 

з реалізації заходів, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. При цьо-

му слід сказати, що затверджені відповідальні ви-

конавці програмних заходів фактично очолюють 

цю діяльність у своїх підрозділах.

Друга стадія закінчується на етапі затвердження 

керівництвом підприємства або суб’єктом управлін-

ня цільової програми підвищення конкурентоспро-

можності з її цілями, заходами, ресурсним забезпе-

ченням, виконавцями і системою управління, після 

чого настає третя стадія, що полягає у безпосередній 

реалізації затвердженої програми.

Висновки. Програмно-цільовий підхід є по-

тужним інструментом рішення управлінських 

завдань, що стоять перед підприємствами і га-

лузями економіки. Проте в практичній реаліза-

ції цього методу зустрічається низка системних 

недоліків. У зв’язку з цим необхідно розглянути 

можливість використання програмно-цільового 

підходу для підвищення конкурентоспромож-

ності підприємств.

Розробка цільової програми підвищення 

конкурентоспроможності включає три етапи: 

аналітичний, проектний і реалізаційний, законо-

мірності яких розглянуті і вивчені. Функціональні 

напрями цільової програми підвищення конку-

рентоспроможності реалізовують за допомогою 

комплексу заходів, склад яких визначається ор-

ганом управління — координаційною комісією з 

конкурентоспроможності.

Організаційний механізм формування і ре-

алізації цільового програмування є розподілом 

повноважень і обов’язків суб’єктів управління 

цільової програми. В якості органу, що ініціює 

комплекс вищевикладених заходів, можуть висту-

пати керівництво підприємств, колегіальні орга-

ни внутрішньогалузевих і міжгалузевих об’єднань 

виробників, регіональні органи влади.
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ПРОСУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ 
В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ

Анотація. У статті досліджено сутність поняття реклами, а також її функції, головні риси, принципи 

та класифікація. Приділена увага дослідженням науковців у цій галузі. Досліджується вплив реклами на про-

сування товарів в умовах сучасного ринку.

Ключові слова: реклама, торгова марка, комунікація, ринок, реклама у засобах масової комунікації, па-

блік рилейшнз, попит, просування.

Summary. In the article the essence of the concept of advertising and its function, main features, principles and 

classification. Attention is paid to research scientists in the field. The article also examines the impact of advertising on 

the promotion of products in today’s market.

Key words: аdvertising, brand, communications, market, advertising in mass communication, public relations, 

demand promotion.

Постановка проблеми. У наш час реклама ста-

ла невід’ємною частиною нашого світу. Вона втру-

чається чи не в усі сфери нашого життя, і хочемо 

ми того чи ні, впливає на нас і на рішення, які ми 

приймаємо. Реформування української економі-

ки на шляху ринкових перетворень призвело до 

появи нового виду підприємницької діяльнос-

ті — рекламного бізнесу. У зв’язку з переходом на 

ринкову економіку реклама поступово знову стає 

двигуном торгівлі, яким вона і повинна бути.

Актуальність обраної теми полягає в тому, 

що в умовах сучасного економічного ринку, часу 

жорсткої конкуренції для всіх суб’єктів бізнесу 

важливим напрямком діяльності є проведення 

грамотних рекламних кампаній.

На нашу думку, необхідний детальний аналіз 

рекламної діяльності з метою допомогти серед-

ньому підприємцю ефективніше використовува-

ти можливості реклами в комерційній діяльності 

для отримання більшого прибутку і створення по-

зитивного іміджу фірми в свідомості споживачів.

Аналіз останніх досліджень. Для дослідження 

теми автором переглянуті роботи відомих фахів-

ців з теорії та практики реклами і маркетингу. Ви-

вчення досвіду роботи таких гігантів реклами, як 

Лео Барнетт, Клауд С. Хопкинс, Б. Бернбах и Де-

вид Огілві дає змогу зрозуміти принципи і закони 

реклами, основні напрямки розвитку комерцій-

них комунікацій, принципи роботи рекламних 

агенцій, психологію рекламних звернень, вико-

ристання особливостей цільових аудиторій.

Крістіан Гронрос переконливо доводить, що 

більшість праць присвячена розгляду маркетингу, 

заснованого на комплексі маркетингу і чотирьох 

його складових: продукті, ціні, розміщенні і про-

суванні. Проте ця схема, з усіма своїми очевидни-

ми достоїнствами, підходить для опису ринку спо-

живчих товарів масового виробництва. Цей ринок 

передбачає наявність розвиненої системи каналів 

розподілу і широке використання комерційних 

засобів масової інформації, що не може бути по-

ширене в такому обсязі на ринок промислових то-
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варів і послуг. Більш того, концепція маркетинг-

мікс має і суттєві недоліки, що полягають, перш 

за все, в тому, що вона орієнтована на виробни-

цтво і розглядає споживачів як осіб, яким, але 

не для яких, здійснюється виробництво. Досліди 

сучасного всесвітньо відомого фахівця з марке-

тингу і реклами Філіпа Котлера — це справжня 

філософія і практика покращення якості життя 

людей внаслідок підвищення якості товарів і по-

слуг та повного задоволення потреб споживачів. 

Для цього і призначена рекламна і маркетингова 

діяльність підприємств. Книга «Основи марке-

тингу» надає можливість фірмі будь-якого рівня 

адаптувати її можливості до потреб ринку, закрі-

пити і покращити своє становище на ринку [1].

Відносно новим явищем для вітчизняної на-

уки став інтерес до проблеми взаємозв’язку рекла-

ми та розвитку ринкових відносин, специфічної 

ролі реклами в сучасних умовах господарювання. У 

цьому напрямі слід відзначити принципово важли-

ві з постановки питання роботи А. Ведерникової, 

В. Ільїна, Е. Кубалової, С. Веселова, О. Голубко-

вої. Оглядам світового і російського ринку рекла-

ми з урахуванням особливостей його організації 

присвячені роботи В. Євстаф’єва, М. Ігнатова, 

А. Крилова, С. Марікова, Ю. Сеїна, Л. Тюлєнєва, 

І. Рожкова. Серед зазначених авторів багато роби-

ли аналіз механізму функціонування рекламного 

ринку, у зв’язку з чим визначали особливості фор-

мування попиту, пропозиції на рекламні послуги та 

утворення рівноважної ринкової ціни.

Окрім робіт загально визнаних класиків у 

галузі реклами та маркетингу, автором викорис-

тані роботи російських та українських авторів, 

які більш обізнані у специфічних особливостях 

саме вітчизняної ринкової економіки. Це підруч-

ник з реклами Є. Ромата «Реклама», дослідження 

Є. Песоцького «Сучасна реклама», «Теорія і прак-

тика комунікацій» Г. Почепцова. Вагомий внесок 

у дослідження зробили такі вчені, як А. В. Войчак, 

С. С. Гаркавенко, А. Н. Романов, Л. В. Балабано-

ва, Ф. Котлер. Але ця тема потребує більш деталь-

ного та глибокого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Лише небагато ко-

мерційних підприємств можуть сьогодні успішно 

вести справи без реклами в тому чи іншому виді. У 

солідних фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена 

підтримка рекламного агентства, різні функції лег-

ко розподілити серед відповідних для їх виконання 

працівників. Багато загальнонаціональних рекла-

модавців щорічно витрачають мільйони доларів і 

охоче ризикують величезними сумами заради ви-

ведення на ринок нових марок товарів або послуг. І 

навпаки, дрібна фірма повинна забезпечити отри-

мання максимальної вигоди з кожної копійки, ви-

діленої нею на досягнення популярності.

Сучасна ринкова економіка, як показує до-

свід багатьох розвинених країн, не може існува-

ти і без такого інституту, як реклама, що є одним 

із найважливіших інструментів розвитку ринку. 

Якщо виробника позбавити такого ефективного 

зв’язку зі споживачем, яким є реклама, то він пе-

рестане вкладати гроші в удосконалення старих та 

створення нових товарів.

У результаті прагнення до розвитку конку-

ренція між різними суб’єктами ринкових відно-

син буде зменшуватися, відбудеться уповільнення 

темпів економічного зростання, що негативним 

чином може відбитися на всій структурі вироб-

ничих відносин і економічній системі в цілому. 

Тому в країнах з високим рівнем життя, масовим 

виробництвом величезні кошти витрачаються на 

рекламу.

Для визначення об’єкта цього дослідження 

необхідно розглянути сутнісні характеристики 

ключового поняття — реклама — та його особли-

вості порівняно з іншими складовими ринкового 

механізму. Ця загальнонаукова категорія до сих 

пір не має строгого і остаточного визначення, що-

разу упор робиться на різні її боки, найцікавіші в 

кожному конкретному випадку. Тому, розглянув-

ши низку визначень цього поняття, спробуємо 

запропонувати своє трактування реклами, спира-

ючись на її економічну сутність.

Реклама займає центральне місце в марке-

тингових комунікаціях. Існує безліч визначень 

поняття реклами.

У Законі України «Про рекламу» надане таке 

визначення реклами: «Реклама — інформація про 

особу чи товар, розповсюджена в будь-якій фор-

мі та в будь-який спосіб і призначена сформувати 

або підтримати обізнаність споживачів реклами та 

їх інтерес щодо такої особи чи товару». Це визна-

чення підкреслює зв’язок реклами і ринку з його 

продавцями і покупцями і конкуренцією товарів і 

послуг, що постійно посилюється [2].

Рекламу можна розглядати як форму кому-

нікації, яка намагається перевести якості това-

рів і послуг на мову потреб і запитів споживача. 

Взаємовідношення це зовсім не просте. Тому із 

самого початку важливо пам’ятати, що рекламні 

оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими 

продуктами цілої низки досліджень, стратегічних 

планів, тактичних рішень і конкретних дій, що 

становлять у своїй сукупності процес організації 

рекламної діяльності.

У реклами безліч застосувань. Нею користу-

ються для формування довготривалого образу орга-

нізації (престижна реклама), для розповсюдження 

інформації про продаж, подію або послугу (іміджева 

реклама), для довготривалого виокремлення кон-

кретного марочного товару (реклама марки вироб-

ника або посередника), для оголошення про розпро-

даж за зниженими цінами (реклама розпродажів) і 

для відстоювання конкретної ідеї (роз’яснювальна-

пропагандистська реклама) [3].
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Оскільки принципи теорії та практики мар-

кетингу і реклами постійно оновлюються, зміню-

ються, постійно з’являються нові нестандартні 

рішення, є доцільним постійно бути у курсі остан-

ніх подій і новин у цій галузі. Джерелами інфор-

мації є періодичні видання, матеріали Інтернету. 

Знання основних теоретичних і практичних мо-

ментів, а також наявність здорового глузду і необ-

хідних коштів може допомогти зробити рекламну 

кампанію фірми вдалою і цікавою.

Ринок товарів і послуг, що наразі формуєть-

ся в Україні, вимагає якнайбільшого залучення 

і застосування реклами. Реклама, з одного боку, 

надає споживачам різну інформацію, необхідну 

для купівлі і використання виробів. З іншого, 

поєднуючи свою інформативність з переконли-

вістю і навіюваністю, реклама впливає на емо-

ційно-психічний стан людини. Реклама, сама по 

собі, одночасно і бізнес, і мистецтво. У рекламі 

відбивається не продукт, а користь, вигода від 

нього для покупця, те, від якої проблеми він за-

вдяки товару позбавиться. Реклама повинна міс-

тити докази достоїнств вашого товару.

Виокремлюють такі риси рекламної діяльності 

як елемента системи маркетингових комунікацій: 

неособистий характер, однобічна спрямованість, 

невизначеність, суспільний характер, оплачуває-

мість, помітність і здатність до умовляння.

Основні функції реклами відповідають за-

гальним цілям системи маркетингових комуніка-

цій. Реклама покликана вирішувати такі завдання: 

інформування, умовляння, нагадування, позиці-

онування, утримання покупців, формування імі-

джу. Розрізняється реклама споживчих товарів та 

товарів виробничого призначення. Головні риси 

реклами товарів широкого вжитку — емоційність 

тексту, зв’язок з ідеєю товару, підкреслювання імі-

джу товару та фірми. У рекламі товарів промисло-

вого призначення наголошується на раціонально-

му боці інформації. Головне в ній — змістовність 

тексту, його доказовість, безумовна правдивість.

Коли йдеться про реалізацію реклами, слід 

враховувати наявність кількох суб’єктів реклами.

Суб’єкти реклами:

— замовник — виробник, торговець або вони 

обидва;

— виконавець — на стадії здійснення рекла-

мування він повинен визначити ефективну часто-

ту та тривалість впливу реклами;

— розповсюджувач — організація, яка воло-

діє засобами масової інформації або іншими засо-

бами рекламування;

— споживач — потенційний покупець.

У процесі здійснення реклами беруть участь 

її виконавець, розповсюджувач та споживач. Сут-

тєвий недолік реклами (крім прямої) — кількісна 

невизначеність ефекту. Його можна оцінити лише 

опосередковано [4].

Для розуміння реклами потрібно, перш за 

все, розібратися в її найістотніших функціях. Од-

нією із застав формування реального погляду на 

різноманітний рекламний ландшафт може стати 

постановка питань: хто користується рекламою, 

для яких аудиторій, за допомогою яких засобів ре-

клами і в яких цілях?

Почнемо з виробників. Це підприємства, що 

виготовляють товар та пропонують послугу з ме-

тою отримання прибутку. Часто вони пропонують 

свій товар або послугу під торговою маркою, але не 

завжди. Це може бути назва компанії або мароч-

на назва з асортименту товарів фірми. Реклама від 

імені виробників має безліч різновидів (реклама на 

сферу торгівлі, престижна реклама, реклама, спря-

мована на індивідуального споживача, та інші).

Після реклами споживацьких товарів і послуг, 

поширюваної виробниками, реклама від імені роз-

дрібних торговців, мабуть, краще всього відома 

більшості з нас і вже напевно робить повсякденний 

вплив на нашу купівельну поведінку. Багато роз-

дрібних торговців пропонують на продаж товари, 

виготовлені іншими. Роздрібні універмаги, аптеки, 

продовольчі магазини, магазини спортивних това-

рів — усі пропонують нам товари, закуплені ними 

у виробників. У інших випадках місцеві підпри-

ємства, наприклад, банки, ресторани, похоронні 

бюро або хімчистки, крім продажу товарів, пропо-

нують нам ще і послуги. Проте в обох випадках ба-

жана мета реклами у принципі одна і та ж: купуйте 

в моєму магазині (користуйтеся моїми послугами), 

а не у конкурента. По суті, реклама надає можли-

вість продавати потенційному споживачу повідо-

млення про виріб або послугу. Причому так, щоб 

примусити покупців віддати перевагу цьому виро-

бу, цій послузі перед всіма іншими.

У основі реклами — інформація і переконан-

ня. Вона робить це шляхом закупівлі площ і часу в 

засобах масової інформації. Реклама в засобах ма-

сової інформації сприяє розвитку масового ринку 

збуту товарів і послуг, із часом вкладення від ре-

клами починають забезпечувати життєдіяльність 

газет і журналів, які прагнуть охопити якомога 

більші маси людей. Таким чином, мільйони лю-

дей, і навіть вся нація, постійно одержують як сві-

жі новини, так і рекламні повідомлення.

Реклама повідомляє величезній масі людей ін-

формацію про більш нові і досконалі товари. Вона 

виконує ключову роль в розвитку економіки і є її 

важливим елементом. Найважливішою умовою 

ефективної підприємницької діяльності є створен-

ня і виробництво нових конкурентоспроможних 

товарів. Новий товар повинен відповідати потре-

бам, які сформуються у споживачів до моменту 

виходу виробу на ринок. Цей процес вимагає ціле-

спрямованих рекламних зусиль як у сфері вироб-

ництва, так і у сфері торгівлі. Реклама виводить на 

ринок нові товари і послуги, формує нові потреби. 
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Якщо виробника позбавити такого ефективного 

зв’язку зі споживачами, яким є реклама, то він пе-

рестане вкладати гроші у вдосконалення старих і 

створення нових товарів. Прагнення до розвитку, 

конкуренція в підприємництві зменшаться [5].

Проте не можна вважати рекламу панацеєю від 

усіх бід і використовувати як безвідмовний засіб. 

Ефективна реклама вимагає грамотного, цілеспря-

мованого підходу. Реклама ефективна лише в тому 

випадку, якщо вона включена в загальний процес 

створення продукції та її просування до покупця. 

Розрізнені, епізодичні рекламні заходи недостатньо 

ефективні навіть за умови високої якості реклами.

Характерною рисою сучасної реклами є на-

буття нею нової ролі в результаті залучення в про-

цес управління виробничо-збутовою діяльністю 

промислових і сервісних фірм. Суть нової ролі ре-

клами у тому, що вона стала невід’ємною і актив-

ною частиною комплексної системи маркетингу, 

рівень розвитку якої визначає якість і ефектив-

ність рекламно-інформаційної діяльності вироб-

ника та її відповідність новим вимогам світового 

ринку. Значне ускладнення збуту і загострення 

конкуренції, що відбулися у світі в 70-х роках, 

призвели до того, що маркетинг став чинником 

конкурентної боротьби, не менш важливим, ніж 

досягнення переваги на ринку шляхом упрова-

дження технічних новин або зниження собівар-

тості продукції. Реклама виявилася практично 

єдиним інструментом дії на ринок.

Кожний етап, починаючи з моменту створення 

продукції і закінчуючи її збутом, повинен супрово-

джуватися активною програмою рекламних заходів. 

Без уміння користуватися засобами реклами значно 

знижується можливість активно впливати на ри-

нок, забезпечити собі успіх в конкурентній боротьбі 

за ринки збуту. Цілеспрямовані рекламні зусилля 

мають бути присутні як у сфері виробництва, так і 

у сфері торгівлі. Зв’язок виробництва і споживання 

визначається ринком, тобто відносинами між про-

давцями і покупцями в процесі товарного обміну. 

Реклама є зв’язуючим елементом ринку, оскільки 

для здійснення актів купівлі-продажу потенційним 

продавцям і покупцям необхідно знати ринок, мати 

у своєму розпорядженні певний мінімум відомостей 

про стан попиту і пропозиції. Поширюючи інфор-

мацію про наявність товарів, умови їх купівлі і спо-

живання, реклама бере участь у формуванні товар-

ної пропозиції, а тим самим — і попиту, з точки зору 

його конкретної спрямованості.

Для кращого сприйняття сутності реклами 

необхідно поглибитися у виклад теорії комуніка-

ції та її взаємозв’язків з комунікаційною та марке-

тинговою політикою.

Комунікація являє собою соціально обумов-

лений процес передання і сприйняття інформації 

в різних варіантах спілкування на різних каналах 

і за допомогою різних засобів. Виокремлюють 

три підходи до розуміння цієї категорії: як засіб 

зв’язку, як спілкування і як передання інформа-

ції. Проміркована реклама впливає на різні боки 

підприємницької діяльності, заохочуючи ініціа-

тиву виробництва нових виробів, використання 

досягнень науково-технічного прогресу, чинника 

моди, розподілу праці, кооперації та спеціалізації 

виробництва. Поєднання господарського підпри-

ємництва з рекламою дозволяє підприємствам та 

іншим ринковим суб’єктам одержувати високі до-

ходи, а отже, розвивати виробництво.

Розвиток в країні ринку, конкуренції по-

новому ставить питання про місце і роль реклами 

в житті нашого суспільства. Паралельно з розви-

тком товарного виробництва зростає економіч-

на роль реклами, завдяки якій споживач віддає 

перевагу тому чи іншому товару чи послузі, що 

прискорює процес купівлі-продажу, оборотність 

капіталу. Правильно організована рекламно-ін-

формаційна діяльність в умовах ринку впливає не 

тільки на економічну систему в цілому, але і на га-

лузі, підприємства, окремих споживачів [6].

Рекламу варто розглядати також як елемент на-

ціональної культури, один з основних механізмів 

її формування, можна навіть сказати, що реклама 

стала по суті своєрідним видом мистецтва. І як мис-

тецтво є відображенням культури покоління, так і 

реклама в принципі може дати вичерпну характе-

ристику тих мас, для яких вона створюється.

Висновок. Щоб вести успішну комерційну 

діяльність, вже замало просто пропонувати най-

кращий товар за найприйнятнішою ціною. Для 

підвищення прибутків магазину треба постійно 

створювати попит на товар, доносити до потен-

ційного покупця інформацію про матеріальні, мо-

ральні, соціальні переваги, які на нього очікують 

у разі обслуговування саме у цьому підприємстві. 

На це і має бути націлена діяльність працівників 

фірми. Аналізуючи господарську діяльність, мож-

на помітити, що розмір прибутку не був дуже ви-

соким. І можливо, якби більш грамотно і в більшо-

му обсязі використовувалися можливості засобів 

масової інформації, виставкова діяльність, методи 

стимулювання збуту, то більшими були б і показ-

ники прибутку діяльності фірми.

Оскільки економіка нашої країни практич-

но перейшла на ринкові рейки і функціонує ви-

ключно за законами ринку, кожне підприємство 

відповідає за свою роботу і самостійно ухвалює 

рішення про подальший розвиток. А в ринковій 

економіці виживає той, хто найкращим чином 

використовує ресурси, що є у нього, для отриман-

ня максимального розміру прибутку, вирішуючи 

основні проблеми економічної діяльності.
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні підходи синергетичного ефекту забезпечен-

ня конкурентоспроможності виробництва продукції сільського господарства.
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Summary. The article examines the theoretical and practical approaches synergistic effect ensuring the 

competitiveness of agricultural production.

Key words: synergies, management, marketing, integration, agricultural products, competitive production.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 

світової економіки вітчизняні підприємства, які 

виробляють агропродовольчу продукцію, спря-

мовані на раціональне використання сільсько-

господарських угідь, стабілізацію виробництва з 

майбутнім забезпеченням сталих оптимізованих 

темпів його зростання, насичення ринку товара-

ми, забезпечення конкурентоспроможності під-

приємств АПК. Здійсненням заходів щодо вирі-

шення цієї актуальної проблеми є диверсифікація 

як джерело отримання синергетичного ефекту.

Виконання зазначених вимог можливе лише 

у постійному пошуку передових технологій, а 

оскільки цього прагнуть всі конкуруючі суб’єкти, 

то економіка в цілому орієнтується на перманент-

не використання нововведень, що забезпечує її 

безперервний поступальний розвиток. З огляду 

на це, конкуренція спонукає підприємств збіль-

шувати прибуток шляхом удосконалення форм і 

методів виробничо-комерційної діяльності, вико-

ристання економіко-ощадних технологій та енер-

гозбереження, раціональних форм організації та 

управління виробництвом, зокрема на засадах ви-

користання маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре-

зультати теоретичних і прикладних досліджень 

синергетичного ефекту наведені в роботах ба-

гатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед 

яких М. Аллі, Г. Л. Азоєва, Р. Ансофф, О. С. Ви-

ханський, С. Е. Гуревич, Т. А. Кулієв, А. Кульман, 

Г. І. Стінгерс, М. Фрідман, Г. Хакен, Н. В. Куден-

ко, А. П. Панкрухіна, И. Пригожин та ін. Ними 

розглядається специфіка інтеграційних процесів, 

особливості ефективного функціонування вели-

ких виробничих структур, найбільш розвинені 

методи фінансування промислових об’єднань, 

методи оцінки ефективності інтеграції.

Але, незважаючи на значні напрацювання 

вчених, постає нагальна потреба у дослідженні 

синергетичної складової в аграрному бізнесі як 

одного із факторних впливів на конкурентоспро-

можність сільськогосподарського виробництва.
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Метою дослідження є теоретичне обґрунту-

вання ефекту синергетики у забезпеченні конку-

рентоспроможності виробництва сільськогоспо-

дарської продукції.

Виклад основного матеріалу досліджень. Си-

нергетика означає спільну, сукупну і кооператив-

ну дію. Сумісність окремих елементів передбачає 

позитивний менеджмент, єдність дій, а також 

сумісність процесів і діяльності з урахуванням 

зовнішніх впливів (стихійне лихо, конкуренція, 

політика, правові тощо). Так, Р. Хакен вперше 

ввів поняття sinergetіс, маючи на увазі під цим на-

уку, яка займається вивченням систем, що скла-

даються з великої кількості частин, компонентів 

або підсистем, тобто деталей, які складним чином 

взаємодіють між собою [1].

Основною метою взаємодії такого роду систем 

виступає синергія. Звідси синергетичний ефект — 

це результат трансформації простих виробничих 

систем у більш складні, тобто створення інтегрова-

них виробничих структур. Головним мотивом здій-

снення інтеграції є прагнення уявляти собі план дії 

підприємства та дії до їх виконання з метою отри-

мання та збільшення синергетичного ефекту.

Витісняючи з ринку слабких підприємців, 

конкуренція створює умови освоєння ринкових 

можливостей новими суб’єктами, а з іншого боку, 

активно стимулює цей процес, «винагороджую-

чи» сильніших максимальним прибутком через 

механізм вільного ціноутворення. Це формує 

конкуренцію як внутрішню рушійну силу ринку, 

підтримуючи його життєздатність.

Світова практика свідчить, що конкурентна 

боротьба все більшою мірою зміщується до виро-

бів технологічних нововведень, а ринок продукції 

стає «полем» змагання за лідерство у нововведен-

нях [2]. Лише ті підприємства (галузі), що вихо-

дять на ринок першими і забезпечують масове 

виробництво новинок, можуть розраховувати на 

повне відшкодування витрат і отримання очіку-

ваних прибутків. Підприємства досягають кон-

курентних переваг знаходженням нових способів 

виробництва — конкурентоспроможного важелю 

виходу з інноваціями на ринок: удосконалення 

техніки і технологій, способів і методів управ-

ління, організації виробництва та виробничих 

процесів, маркетингу підприємств-новаторів, це 

відчувається не лише як потенціальна можливість 

змін, а й прискоренням цих змін.

Інновації в аграрній сфері майже завжди по-

требують інвестицій у розвиток основних фон-

дів, знань і навичок, додаткових маркетингових 

зусиль. Вони визначають зміну лідера в конку-

ренції у разі, коли конкуренти не визначили но-

вого способу («ноу-хау»), не можуть чи не бажа-

ють змінити власні підходи (самозаспокоєність, 

інерція мислення, вкладений капітал у минуло-

му «зв’язує руки» тощо).

Найтиповішими новаціями, що забезпечу-

ють конкурентні переваги, є: прогресивні ресур-

со- та енергоощадні технології, що інтегрують 

нетрадиційні можливості виробництва і пере-

робки сільськогосподарської продукції, опра-

цювання товару, новітні стратегії маркетингу, які 

часто супроводжуються стратегічно важливими 

новаціями. Зазначені аспекти забезпечать під-

приємству конкурентні переваги у разі вчасного 

реагування на їх значимість і докладання зна-

чних зусиль до практичного використання цих 

аспектів. Саме за цих умов підприємство отри-

мує переваги першим, використовуючи синерге-

тичний ефект великомасштабного виробництва, 

оптимізуючи витрати завдяки навчанню персо-

налу, створенню позитивного іміджу за відсут-

ності жорсткої конкуренції, можливості обрання 

каналів продажу продукції, оптимізації джерел 

надходження сировини і системи чинників удо-

сконалення виробництва.

Власне нововведення конкуренти можуть 

і скопіювати, але переваги, отримані завдяки 

вчасному її використанню, часто залишаються за 

підприємством-новатором. Тривалість утриман-

ня конкурентоспроможності залежить від того, 

наскільки швидко з’являються зміни у певній 

галузі виробництва, тому вони знецінюють до-

сягнуту перевагу в довгостроковому періоді. Але 

і в цьому разі підприємство-новатор може міцно 

утримувати ринок, зберігати ринкову нішу за-

вдяки підтримці торгової марки споживачами та 

маркетинговій стратегії.

З метою підтвердження економічної до-

цільності необхідно розглянути конкурентні 

переваги синергії в рамках бізнес-структур на 

конкретних прикладах, а саме: показовим ви-

користанням синергії на українському ринку є 

ТОВ «Астрата Київ» яке включає в себе вісім ви-

робничих підрозділів, серед яких приватні під-

приємстві «Агроекологія» Шишацького району 

та ТОВ «Маяк» Котелевського району Полтав-

ської області. Тривалість утримання конкурент-

ної переваги цими підприємствами визнача-

ється певними чинниками. Найважливішим із 

них є джерело конкурентної переваги: переваги 

низького рангу (дешева робоча сила чи сиро-

вина), які можуть отримати конкуренти; пере-

ваги вищого рівня (запатентована технологія, 

виробництво унікальних товарів тощо) утри-

мують тривалий час. Їм характерні особливос-

ті: по-перше, досягнення вищої переваги ви-

магає значних навичок і здібностей персоналу, 

що відповідають змінам техніко-технологічного 

забезпечення; по-друге, довготермінові, висо-

ковартісні та інтенсивні капітальні вкладення у 

створення виробничих потужностей, спеціаль-

ну підготовку працівників, здійснення дослі-

джень та значні маркетингові зусилля [3].
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Ці аспекти конкуренції визначають надій-

ну прибутковість, оскільки вони впливають на 

ціни і витрати підприємств, на обсяги капіталь-

них вкладень, необхідних стосовно конкурент-

ної боротьби. Загроза появи нових конкурентів 

послаблює загальний потенціал прибутковості, 

оскільки з’являються нові виробничі потужності 

із прагненням залучити додаткову частину ринку 

збуту, підвищуються пропозиції та знижуються 

ціни. Великі покупці чи постачальники, торгую-

чись, отримують вигоду і зменшують прибуток ін-

ших підприємств, оскільки жорстка конкурентна 

боротьба знижує прибутковість — за збереження 

конкурентоспроможності слід платити (реклама, 

організація й стимулювання збуту, науково-до-

слідні роботи тощо). При цьому наявність товару-

замінника визначає переорієнтацію споживачів 

від товару з високою ціною на замінник, що змен-

шить обсяг випуску продукції в галузі.

З огляду на це, при досягненні синергетич-

ного успіху перед сільськогосподарським підпри-

ємством постає потреба зниження виробничих 

витрат, що визначають високі ціни. З метою за-

безпечення цих переваг товаровиробник повинен 

із часом підвищити якість товарів, продуктивність 

праці. У цьому аспекті важливе значення має удо-

сконалення технології виробництва, оскільки 

ефективна торгівля базується на різниці продук-

тивності стосовно випуску конкретних товарів. 

Але прогресивна технологія розповсюджується на 

всі підприємства аграрної галузі, при цьому роз-

рив поступово зникає, а конкурентоспроможність 

зменшується. Це визначає потребу врахування ін-

ших чинників конкуренції — сегментацію ринку, 

диференціацію товарів, технологічну специфіку, 

якість і споживчі властивості товарів, виведення 

на ринок «піонерних» товарів (наприклад еколо-

гічно чистої продукції), вартісні переваги, тобто 

синергетичний ефект великомасштабного сіль-

ськогосподарського виробництва.

Проте їх поєднання неоднаковою мірою 

вдається різним підприємствам. Тому вихідним 

моментом сучасного розуміння конкурентоспро-

можності аграрного виробника є врахування ди-

намічності розвитку конкуренції, тобто в центрі 

розуміння синергетичного ефекту у забезпеченні 

конкурентоспроможності аграрного виробництва 

знаходиться удосконалення та оновлення техно-

логії. А поєднання окремих елементів передбачає 

позитивний менеджмент. З огляду на це, сутність 

конкуренції інтегрують у п’яти аспектах:

1. Загроза появи нових конкурентів.

2. Загроза появи товарів-замінників.

3. Здатність постачальників ресурсів торгу-

ватися.

4. Здатність покупців торгуватися.

5. Економічна боротьба наявних конкурентів 

між собою.

Вищенаведене підтверджує, що створення 

таких підприємств відіграє значну роль для забез-

печення умов зростання продуктивності вітчиз-

няних великотоварних виробників та підвищення 

конкурентоспроможності їх продукції.

Загалом слід зазначити, що в управлінні си-

нергією українських підприємств можна виокре-

мити деякі недоліки, які мають відношення до 

якісної оцінки рівня досягнутого синергетичного 

ефекту. Так, у багатьох українських підприємствах, 

зокрема і аграрних, ефект від управління синер-

гією або взагалі не проводиться, або проводить-

ся поверхнево. Тому підприємства, які залучені із 

синергетичною ефективністю, повинні бачити всі 

боки проблеми, вміти прогнозувати собі її рішення 

та на основі цього створити дієвий «бізнес-план». 

А це у свою чергу вимагає на високому рівні оцін-

ку можливостей виробничо-економічної системи, 

оцінку ринку, ризику, конкуренції та визначення 

стратегії маркетингу і фінансування, а також по-

шук і залучення необхідних ресурсів.

Аналіз теоретичних і практичних підходів до 

дослідження специфіки реалізації економічних 

процесів свідчить про те, що перед керівництвом 

підприємств стоїть складне завдання пошуку мак-

симально правильного набору елементів і поєд-

нання їх між собою, використовуючи прогресивні 

форми організації з метою забезпечити оптималь-

ну взаємодію ресурсів, які сприяють створенню 

позитивного ефекту синергії [4].

Серед показників зусиль із формування синер-

гетичних ефектів у економічній літературі виокрем-

люють: збільшення прибутку; зниження оператив-

них витрат (втрат); зниження потреби в інвестиціях 

(за рахунок внутрішнього ефекту) тощо [5].

На основі встановлених орієнтирів та з ураху-

ванням специфіки цільового ринку підприємства, 

його продукції, жорсткості конкуренції обґрунто-

вуються конкретні цілі і завдання маркетингового 

комплексу. Цілі мають бути кількісно визначеними 

й віддзеркаленими в конкретних показниках, це у 

частці ринку, обсягу продажів, системі збуту, зниж-

ки цін, структури витрат на рекламу та ін.

У процесі опрацювання стратегії конкуренто-

спроможності слід обґрунтувати й розшифрувати 

систему інструментів маркетингу, зокрема просу-

вання продукції, політику ціноутворення, полі-

тику підтримки комерційності (прибутковості) 

продажу [6]. Кожний із зазначених інструментів 

інтегрує низку заходів, конкретні способи вико-

ристання яких мають бути відображені у стратегії 

маркетингу. Водночас слід враховувати, що прі-

оритети кожного виду маркетингової діяльності 

будуть змінюватися залежно від фази розвитку 

бізнесу. Тому слід визначитися з можливими ви-

тратами на її втілення в практичну діяльність то-

варовиробника або скласти бюджет маркетингу, 

враховуючи при цьому низку необхідних умов.
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Висновки. Фундаментальною основою си-

нергетичного ефекту у забезпеченні конкурен-

тоспроможності виробництва продуктів сіль-

ського господарства є товар, оскільки навколо 

нього концентруються маркетингові зусилля. 

Із цією метою аграрні підприємства прагнуть 

залучити і утримати споживачів товарами най-

вищої споживчої цінності, тобто вони зорієн-

товані на маркетингову концепцію створення 

кращого, порівняно з конкурентами, врахову-

ючи задоволення та передбачення потреб по-

купців.

Таким чином, з метою досягнення макси-

мального економічного ефекту сільськогоспо-

дарське підприємство має активно застосовувати 

синергізм як один із методів впливу на досягнен-

ня конкурентної переваги. На основі цього буду-

ється вся система надання нагально необхідних 

цінностей (продуктів) споживачам, оскільки спо-

живча цінність є багатогранним поняттям і по-

єднує чисельні аспекти агромаркетингової діяль-

ності товаровиробника та сприятиме отриманню 

найбільшого синергетичного ефекту.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР 
ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ М. БЕРДЯНСЬКА

Анотація. У статті проаналізовані перспективи формування рекреаційно-туристичних кластерних 

структур приморських територій, а саме м. Бердянська, охарактеризовані три основні оздоровчі підрозділи: 

функціонально-галузевий, територіальний та організаційно-управлінський. Розглянуто чотири етапи клас-

терізації підприємств санаторно-курортної, туристичної та оздоровчо-спортивної сфер.

Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, кластерні структури, рекреаційно-туристичні 

кластери.

Summary. The article analyzes the prospects for a recreational tourist cluster structures of coastal areas, namely 

Berdyansk, characterized by three basic health units: functional-sectoral, territorial and organizational management. 

We consider four stages of clustering enterprises sanatorium, tourist and recreational and sport areas.

Key words: recreation and tourism activities, cluster structures, recreation and tourism clusters.

Постановка проблеми. Важливу роль у приско-

ренні економічного розвитку приморських регіо-

нів може відіграти створення нових виробничих 

систем на основі мережевих структур — класте-

рів, які являють собою територіальні об’єднання 

взаємопов’язаних підприємств та установ в межах 

відповідного промислового регіону і виробляють 

продукцію світового рівня. Кластеризація спри-

ятливо впливає на спеціалізацію і сприяє розпо-

ділу робочої сили між підприємствами.

Приазовський регіон є привабливим для 

створення кластера. Зокрема курортне місто Бер-

дянськ має всі передумови для об’єднання його 

підприємств курортно-санаторної, туристичної 

та оздоровчо-спортивної сфер у рекреаційно-ту-

ристичний кластер.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій: Про-

блематика механізмів регулювання рекреаційно-

туристичної діяльності, розробки та реалізації 

регіональної політики розвитку рекреації, оцінки 

рекреаційної ємності природно-рекреаційного 

потенціалу територій знайшла відображення в 

дослідженнях В. К. Євдокименко, З. В. Герасим-

чук, П. В. Гудзя, А. Г. Морозова, В. Н. Амітан, 

В. І. Куценко та багатьох інших. Останнім ча-

сом з’явилися роботи, присвячені використан-

ню кластерного аналізу та кластерних методик в 

управлінні економікою та організації виробни-

цтва й бізнесу (С. І. Соколенко, Д. М. Стеченко, 

Т. В. Цихан, А. А. Мігранян). Розвиток туристич-

но-рекреаційних кластерів став темою досліджень 

А. В. Дубової, І. В. Давиденко, В. Ф. Семенова.

Мета статті — проаналізувати перспективи 

формування рекреаційно-туристичних кластер-

них структур приморських територій, а саме в 

м. Бердянську.

Виклад основного матеріалу. Однією із по-

пулярних рекреаційно-оздоровчих зон в Україні 

є Приазов’я, тобто приморська територія Азов-

ського моря вздовж південної частини Донецької 

та Запорізької областей, де інтенсивно розвива-

ється курортна економіка. Перлиною цієї зони є 

курорт Бердянськ, який насьогодні вважається 

клімато-бальнео-грязевим курортом. Основни-

ми природними лікувальними факторами курор-

ту є лікувальні грязі, які ефективно діють на всі 

основні функції організму.

Санаторно-курортний та оздоровчий по-

тенціал м. Бердянська включає біля 100 за-

кладів з розвинутою інфраструктурою і рівнем 

комфортності на будь-який статок. Одночасно 

оздоровчі заклади можуть прийняти більше ніж 

15 тисяч осіб. Туристичною діяльністю в місті 

займаються 27 суб’єктів.

Місто Бердянськ користується великим по-

питом серед туристів: щороку в місті відпочиває 

500–600 тис. осіб як з України, країн СНД, так і 

з далекого зарубіжжя. Постійно в санаторно-ку-

рортних та оздоровчих закладах впроваджуються 

нові методи лікування [1, с. 19].

До складу та структури рекреаційно-оздоров-

чої індустрії досліджуваного регіону входять три 

основні оздоровчі підрозділи: функціонально-га-

лузевий, територіальний та організаційно-управ-

лінський [2, с. 6].

Функціонально-галузева структура рекре-

аційно-оздоровчої індустрії — це сукупність га-

лузей та видів діяльності, які виконують деякі 

функції в рамках цього комплексу для досягнення 

кінцевих цілей.

Рекреаційно-оздоровчий комплекс можна поді-

лити на дві сфери:

— безпосереднє обслуговування рекреантів;

— економічне забезпечення.

Сферу безпосереднього обслуговування рекре-

антів складають рекреаційні підприємства, функці-

ональна типологія яких тісно пов’язана із поняття-

ми про цикли рекреаційних занять. Виокремлюють 

такі цикли: лікувальні (кліматолікувальні, грязелі-

кувальні, бальнеолікувальні), оздоровчі (купально-

пляжний, прогулянковий), спортивні (спортивно-

туристичний, мисливський, рибальський тощо), 

пізнавальні. Таким чином, виходячи із циклів та видів 

рекреаційної діяльності можна виокремити такі три 

сфери рекреаційно-оздоровчої індустрії: санаторно-

курортна, туристсько-пізнавальна та розважальна.

Санаторно-курортна рекреація включає в 

себе такі складові частини: санаторії, санаторії-

профілакторії, пансіонати з лікуванням, курорт-

ні поліклініки. Туристично-пізнавальна має такі 

підцикли: екскурсійний, маршрутний, вихідного 

дня тощо. Крім того, вона поділяється на самоді-

яльний та організований туризм і має такі скла-

дові частини: турбази, готелі, кемпінги тощо. 

Оздоровчо-спортивна рекреація складається із 

таких підциклів: прогулянковий, мисливський, 

пляжно-купальний тощо. Сюди відносяться такі 

заклади, як: будинки відпочинку, пансіонати, 

мисливські будинки, спортзали, корти.

Сфера господарського забезпечення наведе-

на двома підкомплексами: невиробничого та ви-

робничого обслуговування.

До невиробничого підкомплексу належать:

— організації, які займаються розробкою та 

впровадженням турів;

— заклади громадського харчування, які є 

невід’ємною частиною підприємств, що нада-

ють послуги з розміщення (ресторани в готелях, 

їдальні в пансіонатах та будинках відпочинку 

тощо);

— транспортні організації, що займаються 

перевезеннями рекреантів;

— учбові заклади з підготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів цієї галузі;

— інформаційні та рекламні служби;

— підприємства з роздрібної торгівлі із про-

дажу товарів рекреаційного попиту;

— підприємства побутового обслуговування;

— підприємства зв’язку, які залучені до об-

слуговування рекреантів;

— страхові компанії;

— банківські установи;

— науково-дослідні-організації.

До виробничого обслуговування належать:

— підприємства з виробництва товарів рекре-

аційного попиту;

— підприємства виробничої інфраструктури;

— газо-, водо-, електропостачання, системи 

каналізації;

— підприємства сільського господарства та 

переробної промисловості, які забезпечують ре-

креантів продуктами харчування;
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— будівельні організації, зайняті на будівни-

цтві об’єктів цього комплексу.

Крім вказаних підприємств, обслуговуван-

ням рекреантів займаються також й інші органі-

зації, які можуть існувати і без рекреантів (ресто-

рани, нічні клуби, музеї, автопарки, порт).

У розвитку малого підприємництва в рекреа-

ційно-оздоровчому комплексі Приазов’я позитивну 

роль відіграє Бердянський університет менеджмен-

ту і бізнесу, який в 2013 році відкрив нову спеціаль-

ність «Туризм», Бердянське медичне училище, котрі 

забезпечують, зокрема, підготовку спеціалістів для 

кадрового забезпечення цього сектору економіки.

На першому етапі кластерізації підприємств 

санаторно-курортної, туристсько-пізнавально-роз-

важальної та оздоровчо-спортивної сфер необхідно 

спочатку сформувати основні напрямки діяльності 

майбутньої рекреаційно-туристичної кластерної 

структури. При цьому необхідно оцінити можли-

ві ризики та потенційні можливості створюваного 

кластера, розробити концепцію, спрямовану на по-

силення конкуренції, сформулювати цілі й завдан-

ня розвитку рекреаційно-оздоровчого кластера.

До основних напрямків діяльності майбут-

нього кластера можна віднести:

— лікування від різних хвороб з викорис-

танням цілющіх природних факторів (лікуваль-

них грязей, специфічних видів мінеральних вод 

тощо);

— надання туристсько-розважальних послуг 

(різноманітні екскурсії до історичних місць та 

пам’яток культури)

— надання оздоровчо-спортивних послуг 

(купально-пляжні розваги, прогулянки, мислив-

ство, рибальство тощо)

Метою майбутнього кластера є максимізація 

прибутку за рахунок інтеграції та мобілізації ресур-

сів при забезпеченні прийнятного рівня ризику.

На другому етапі необхідно розробити про-

граму формування й розвитку кластера, в якій ор-

ганізаційну роль будуть відігравати органи місце-

вого управління (місцева державна адміністрація, 

міська рада). На цьому етапі необхідно сформува-

ти «дерево цілей», розробити необхідні норматив-

ні документи щодо кластерної моделі розвитку, 

планування та підтримки рекреаційно-курортної 

діяльності.

На третьому етапі розроблену програму фор-

мування і розвитку кластера необхідно буде за-

твердити на державному рівні.

І, нарешті, четвертий етап створення кластера 

на рівні регіону полягатиме в безпосередній прак-

тичній підтримці кластерної концепції розвитку, 

причому допомога, на нашу думку, повинна про-

являтися не стільки в субсидіюванні, пільговому 

оподаткуванні підприємств, скільки в інфра-

структурному забезпеченні, створенні дослідних 

розробок, впровадженні інноваційних стипендій, 

гарантій під наукові програми, масштабному кре-

дитуванні малого та середнього бізнесу.

Як бачимо, кластерізація підприємств у цій 

сфері передбачає не створення нових суб’єктів 

господарювання, а об’єднання на добровільних 

і взаємовигідних засадах існуючих виробників 

продукції та послуг. Метою такого об’єднання є 

вихід на новий рівень конкурентоспроможності 

на ринку курортно-санаторних послуг за рахунок 

скоординованих дій всіх членів кластера.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Утворення такого кластера створює унікальне під-

ґрунття для розвитку рекреаційно-оздоровчої інду-

стрії, підвищення продуктивності і рентабельнос-

ті сектору малих та середніх підприємств. Адже в 

умовах глобалізації тим рекреаційно-туристичним 

структурам, яким не вдається на основі кластер-

ного аналізу сформувати кластер, загрожує втра-

та конкурентоспроможності і ринкової сталості. 

Активна кластерізація зменшить ізольованність 

підприємств різного рівня, зміцнить зв’язки між 

фірмами, приведе до зростання продуктивності та 

інноваційності. Кластер значно краще відповідає 

характеру сучасної конкуренції, оскільки він зда-

тен більш оптимально визначити специфічні вимо-

ги споживачів кінцевої продукції, а в даному випад-

ку — оздоровчих послуг. Кластер більш ефективно 

забезпечить поширення технології, навичок, марке-

тингу, формування важливих зв’язків, що у кінцево-

му рахунку виявляються ключовими в конкуренції, 

підвищенні продуктивності та впровадженні інно-

вацій. Отже, створення вищеописаного кластера є 

одним із важливих шляхів активізації діяльності ре-

креаційно-оздоровчої сфери.

Кластерний підхід у рекреаційно-оздоровчій 

сфері активізує підприємництво через концен-

трацію ділової активності, тому сприятиме ство-

ренню робочих місць, доходів, поліпшенню якос-

ті санаторно-оздоровчих послуг, життя населення 

Бердянського регіону. Досягатиметься це завдяки 

зростанню конкурентоспроможності, можливості 

інтеграції інтелектуальних, природно-рекреацій-

них, трудових, фінансових і матеріальних ресурсів 

у забезпеченні якості надаваємих послуг.

Об’єднання у кластер посилить роль дрібно-

го і середнього підприємництва, дозволить вико-

ристати його інноваційний потенціал, розширить 

можливості виходу на світовий ринок.
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УДК 631.115.8 Д. А. Тарасов

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розкрито основні аспекти функціонування сільськогосподарських кооперативів як 

необхідний вид об’єднання виробників українського села та фактори, що гальмують процеси кооперації в 

Україні.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський ви-

робничий кооператив.

Summary. The article deals with the basic aspects of agricultural cooperatives as a necessary form of association 

of Ukrainian villages and factors hindering cooperation in Ukraine.

Key words: cooperatives, agricultural service cooperatives, agricultural production cooperative.

Постановка проблеми. Україна — це вагомий 

учасник на ринку сільськогосподарської продукції 

зі значним потенціалом для нарощування обсягів 

її виробництва. Дієвим інструментом вирішен-

ня окреслених завдань є кооперація. Сьогодення 

об’єктивно вимагає відродження кооперації, ак-

тивних пошуків нових організаційних форм ко-

оперативного співробітництва виробничих і об-

слуговуючих структур АПК України. Створені на 

кооперативних засадах організаційні структури ви-

робництва під впливом планово-адміністративних 

методів господарювання набули одержавленого, 

централізовано-командного характеру діяльності, 

що призвело до деформування соціально-еконо-

мічної суті кооперації. Особливої актуальності на-

буває розвиток кооперативного руху та наповнення 

його новим економічним і соціальним змістом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї 

кооперації є предметом дослідження таких україн-

ських вчених-аграрників, як В. В. Зіновчук, 

Л. В. Молдован, М. Й. Малік, В. Г. Андрійчук та 

ін. Попри наявність детального наукового об-

ґрунтування засад кооперації реалізація цієї ідеї 

на практиці проходить досить повільно.

Метою статті є обґрунтування окремих аспек-

тів кооперативного руху в Україні та світовій прак-

тиці. Об’єктом дослідження є процес розвитку об-

слуговуючої кооперації в українському аграрному 

бізнесі. Теоретичною та методологічною основою 

досліджень, наведених у статті, були основні по-

ложення й розробки вітчизняних вчених і зарубіж-

ний досвід з проблем кооперації, теорії та практики 

маркетингу, особисті оцінки автора. Було викорис-

тано монографічний, абстрактно-логічний, соціо-

логічний методи досліджень.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний та 

світовий досвід довели доцільність та ефектив-

ність великотоварного виробництва у сільському 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

74

господарстві. Проте ситуація склалася такою, що 

на сьогодні дрібний виробник постачає в Украї-

ні 98 %картоплі, 86 % овочів, 84 % молока, 75 % 

фруктів та 50 % м’яса [1]. Підтримка на рівні дер-

жави цих виробників вирішує не лише продо-

вольчі потреби країни, а й значну частку соціаль-

них проблем сільських територій.

На сьогодні в Україні зареєстровано 585 коопе-

ративів, з них є діючими понад 200. Якщо розгляда-

ти досвід зарубіжних країн, то у Швеції кооперація в 

економіці країни становить 90 %, у Франції, Бельгії, 

Нідерландах, Австрії — 60–70 %. В Україні — лише 

1 %. На думку Івана Томича, голови Союзу сіль-

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

країни, домінуюча частка економіки яких має коо-

перативний напрям, є найбільш стабільними в со-

ціальній, політичній, економічній сферах [2].

Хоча необхідність та вигідність збільшення 

розмірів не раз була доведена практикою, під час 

спілкування з аграріями ми не раз зустрічалися 

з тим, що менталітет і психологія окремих това-

ровиробників та їх прагнення до самостійного 

господарювання не дозволяють їм прийняти ра-

ціональне рішення про об’єднання діяльності, 

незважаючи на великі організаційні складнощі та 

низьку ефективність роботи.

Щодо організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарської кооперації, то Закон України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» визна-

чає не тільки поняття сільськогосподарського 

кооперативу та його видів, а й сільськогосподар-

ської кооперації (розділ I, ст. 1). Це передбачає 

можливість створення не лише низових сільсько-

господарських кооперативів (горизонтальна коо-

перація), а також і таких організаційно-правових 

форм кооперації, як кооперативні об’єднання.

Погоджуємося з висновками В. Зіновчука про 

те, що сучасними організаційно-правовими фор-

мами сільськогосподарської кооперації в Україні 

виступають сільськогосподарські кооперативи та 

їх об’єднання [3].

Затверджений наказом Державного коміте-

ту України з питань технічного регулювання та 

споживчої кооперації Державний класифікатор 

України «Класифікація організаційно-правових 

форм господарювання» ДК002:2004 (№ 97 від 

28.05.2004 р.), що визначає основні форми гос-

подарювання, також виокремлює такі об’єкти 

організаційно-правових форм господарювання, 

як сільськогосподарський кооператив (3.3.5), 

сільськогосподарський виробничий кооператив 

(3.3.5.1), сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив (3.3.5.2) та об’єднання підприємств 

(юридичних осіб, 3.5) [4].

Згідно із Законом України «Про сільськогоспо-

дарську кооперацію» за цілями, завданнями і харак-

тером діяльності сільськогосподарські кооперативи 

поділяються на обслуговуючі та виробничі [5].

Сільськогосподарський виробничий коопера-

тив — це сільськогосподарський кооператив, що 

утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які 

є виробниками сільськогосподарської продукції, 

для провадження спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності на засадах їх обов’язкової 

трудової участі з метою одержання прибутку.

Сільськогосподарський обслуговуючий коо-

ператив — це сільськогосподарський кооператив, 

що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/

або юридичних осіб — виробників сільськогоспо-

дарської продукції для організації обслуговуван-

ня, спрямованого на зменшення витрат та/або 

збільшення доходів членів цього кооперативу під 

час провадження ними сільськогосподарської ді-

яльності та на захист їхніх економічних інтересів.

У свою чергу обслуговуючі кооперативи за-

лежно від виду діяльності поділяються на перероб-

ні, заготівельно-збутові, постачальницькі тощо. У 

разі поєднання кількох видів діяльності утворю-

ються багатофункціональні кооперативи. Наразі 

немає офіційно визначеної статистичної форми, 

що надавала хоча б найпростішу інформацію сто-

совно сільськогосподарських кооперативів, їх чи-

сельності, виду діяльності, кількості членів тощо. 

Частково така інформація оприлюднюється Мініс-

терством аграрної політики та продовольства і на 

офіційних сайтах облдержадміністрацій.

Наявні дані свідчать, що лідерами за кількістю 

створених кооперативів є Житомирська (105), Він-

ницька (83), Івано-Франківська (72) області. До 

речі, в переважній більшості областей затверджені 

та діють програми, спрямовані на підтримку роз-

витку сільськогосподарських кооперативів [2].

Нами не було знайдено відомостей про за-

значені програми у Львівській, Миколаївській, 

Тернопільській, Харківській та Хмельницькій об-

ластях (хоча не виключено, що вони наявні, але 

не висвітлені на офіційних сайтах, ЗМІ). У деяких 

областях кооперативи створюються за сприяння 

міжнародних благодійних організацій. Найбіль-

шого поширення здобули багатофункціональні 

обслуговуючі кооперативи. Ще одна особли-

вість — у Вінницькій, Волинській, Дніпропетров-

ській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, 

Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях 

одним із основних напрямів створення і діяль-

ності сільськогосподарських обслуговуючих коо-

перативів (СОК) визначено молочарський. Тобто 

величезна потреба є в кооперативах із заготівлі 

молока, у тому секторі, що формує одну з найбіль-

ших частин доходності селян.

Згідно з історичним досвідом, кооперативи 

у своєму розвитку проходять три основні стадії. 

На першій зароджується кооперативний рух, від-

бувається поширення кооперативної ідеї. На дру-

гій — до процесу розвитку кооперації втручається 

держава, яка намагається правовими нормами та 
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адміністративним впливом його врегулювати, по-

ставити під свій контроль і нагляд. У цей період 

з’являється кооперативне законодавство, яке ре-

гулює створення та діяльність кооперативів.

Третя стадія характеризується масовим коо-

перативним рухом, якому притаманні самостій-

ність, самодіяльність, незалежність [5]. На нашу 

думку, Україна наразі проходить другу стадію роз-

витку кооперації, стадію активної позиції держа-

ви. Про це свідчать: прийняття вдосконаленого 

Закону України «Про сільськогосподарську ко-

операцію»; прийняття Постанови Кабінету Мі-

ністрів України «Про затвердження Порядку ви-

користання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів»; розробка страте-

гії «Рідне село»; створення Мінагрополітики на-

вчально-практичних центрів розвитку сільських 

територій при 19 навчальних закладах аграрного 

спрямування, у яких селяни можуть отримати 

більш повну інформацію щодо створення сіль-

госпкооперативів [6]. Проте кооперативний рух 

тільки набирає обертів і ще тривалий час потребу-

ватиме сприяння з боку держави.

Дослідивши динаміку розвитку кооператив-

ного руху в аграрному секторі економіки України, 

виявлено, що вона є досить залежною від рівня 

державної підтримки та досконалості нормативно-

правового супроводу цих процесів. Серед основ-

них тенденцій розвитку сільськогосподарської 

кооперації визначальними протягом останнього 

десятиліття були: стабільне скорочення кількості 

виробничих кооперативів; поява передумов для 

розширення мережі обслуговуючих кооперативів; 

підвищення регулювальної ролі держави при ви-

рішенні протиріч в момент «зіткнення» інтересів 

кооперації з інтересами великого капіталу. Разом 

з тим дискусійним дотепер лишається питання 

щодо ролі держави стосовно подальшого розвитку 

виробничих кооперативів та пошук напрямів удо-

сконалення системи моніторингу розвитку про-

цесів кооперації на різних рівнях управління, що і 

стане предметом наших подальших досліджень.

Незважаючи на те, що функціонування моло-

чарських кооперативів дозволяє молокозаводам 

вирішувати низку сировинних проблем, не всі з 

них готові налагоджувати партнерські стосунки. 

У Полтавській області були випадки припинення 

діяльності молочарських кооперативів та невдалі 

спроби створити такі через «жадібність» молоко-

переробних підприємств. Останні продовжували 

приймати молоко за низькими цінами, невигід-

ними для селян. Багаторазові переговори керів-

ників цих кооперативів та голів сільських рад з 

адміністрацією молокозаводів не принесли очіку-

ваних селянами результатів.

Практика показує, що далеко не всі молоко-

переробні підприємства турбуються про якість 

сировини. Відсутність належного контролю 

якості готової продукції з боку держави та несві-

домість переважної більшості кінцевих спожи-

вачів дозволяє виробляти продукцію тієї якості, 

яка виходить, а не тієї, яка потрібна. Відсутність 

державного контролю якості дозволяє також пе-

реробним підприємствам використовувати у ви-

робництві замінники сирого молока: сухе молоко, 

рослинні жири тощо. Це доводить, що відсутність 

державного контролю якості готової продукції 

виступає додатковою вагомою причиною гальму-

вання процесів кооперації в Україні.

Ми переконані, що державна політика спри-

яння розвитку аграрного сектору має бути спря-

мована на розвиток суспільного виробництва. 

Але питання сільської кооперації актуальності 

не втрачають. За даними Інституту економіки та 

прогнозування НАН України, місце кооперативів 

у економіці сільського господарства Європи є та-

ким: ними здійснюється 70–90 % кредитування, 

50–80 % спільного збуту продукції, 50 % спільних 

переробок-виробництва харчової продукції, до 

50 % спільної закупівлі засобів тощо [5].

Кооперація дозволяє вирішувати не лише пи-

тання підвищення ефективності функціонування, 

економічного розвитку, а й забезпечує вирішення 

низки важливих соціальних проблем сільських 

територій: зайнятість населення, забезпечення й 

підвищення рівня їх доходів, облаштування насе-

лених пунктів, формування в селян надії і впевне-

ності у майбутньому.

Висновки. Сільськогосподарська кооперація як 

вид об’єднання виробників є необхідною україн-

ському селу та економіці країни в цілому. Гальму-

вання кооперативного руху зумовлене невпевненіс-

тю та побоюваннями селян, відсутністю державного 

контролю за окремими процесами, що відбуваються 

в країні, недоліками законодавства про кооперацію. 

Спільна потужна робота держави, місцевих органів 

влади, переробних структур, громадськості в напря-

мі сприяння розвитку кооперації у подальшому до-

зволить прискорити ці процеси.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Аннотація. У статті обґрунтовано ефективність впровадження системи контролінгу на підприєм-

ствах. Використаний метод класифікації та логіко-теоретичного узагальнення при дослідженні процесів 

та етапів реалізації і впровадження системи контролінгу. У ході дослідження виявлено послідовність впро-

вадження програми системи управління за допомогою контролінгу на підприємствах. Вдосконалено схему 

процесу реалізації системи комунікативного контролінгу і системи управління підприємством.

Ключові слова: контролінг, стратегічний контролінг, управлінські рішення, аналіз рентабельності.

Summary. To prove the effectiveness of the implementation of the controlling system on enterprises. The method used 

for classification and logical-theoretical generalization of the study of the processes and stages of implementation and 

controlling system. The study revealed the sequence of the program management system via controlling in enterprises. 

Improved scheme implementation process of communication and controlling enterprise management system.

Key words: controlling, strategic controlling, management decisions, cost-benefit analysis.

Постановка проблеми. Незважаючи на велику 

кількість наукових робіт, проблеми впровадження 

системи контролінгу на підприємствах залиша-

ються недостатньо дослідженими і вивченими. 

Зокрема, не дістали належного висвітлення пи-

тання дослідження сутності контролінгу як скла-

дової процесу управління діяльністю на підпри-

ємствах. Ці обставини зумовили вибір теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дження теоретичних основ контролінгу в системі 

управління підприємством започатковано в працях 

відомих зарубіжних вчених — Й. Вебера, А. Дайле, 

Х. Кюппера, Е. Майєра, Р. Манна, Т. Райхмана, 

Д. Хана, П. Хорвата, Х. Фольмута, Д. Шнайдера та 

ін., які сформували систему поглядів на його сут-

ність та розробили методичні підходи щодо реалі-

зації його інструментів. Значний внесок у розви-

ток загальнометодологічних та практичних основ 

впровадження системи контролінгу на підприєм-

стві здійснили російські науковці: О. Ананькіна, 

Н. Данілочкіна, С. Данілочкін, А. Карминський, 

С. Фалько, Н. Оленьов, А. Примак. Питання, 

пов’язані із проблемою впровадження системи 

контролінгу на вітчизняних підприємствах, зна-

йшли відображення в роботах українських вчених 

С. Голова, О. Терещенка, М. Пушкаря, Р. Пушкаря.

Метою статті є аналіз ключових теоретич-

них аспектів і визначення факторів впливу конт-

ролінгу на конкурентоспроможність підприємств 

сфери послуг, а також розробка основ підвищен-

ня ефективності прийняття управлінських рішень 

при повній зміні системи управління й інтеграції 

різноманітних служб підприємства в процес при-

йняття оперативних рішень.

Об’єкт дослідження — процес контролінгу ви-

робничо-господарської діяльності підприємств.
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Предмет дослідження — сукупність теоретич-

них підходів щодо впровадження контролінгу на 

підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Система управ-

ління, яка застосовувалася раніше, в умовах рин-

кової економіки вичерпала свої можливості, і 

зараз майбутнє за підприємствами та підприєм-

цями, які зможуть знайти (а деякі вже знаходять) 

інноваційні рішення і моделі ефективного управ-

ління, отже, саме їм необхідне вміння володіти та-

ким інструментом управління, як контролінг.

Контролінг — нове явище в теорії та практи-

ці сучасного управління, яке виникло на перети-

ні економічного аналізу, планування, внутрішь-

ногосподарського обліку та менеджменту, теорії 

прийняття рішень, математичного моделювання, 

теорії систем та інформаційного й організаційно-

го моделювання. Контролінг переводить управ-

ління підприємством на якісно новий рівень, 

інтегруючи та спрямовуючи діяльність різнома-

нітних служб і підрозділів підприємства на досяг-

нення оперативних та стратегічних цілей.

Аналіз концептуальних підходів до контро-

лінгу дозволяє виокремити три ключові напрям-

ки конт ролінгу, які характеризують його функції, 

а саме:

— контролінг, орієнтований на систему бух-

галтерського обліку;

— контролінг з орієнтацією на інформацію;

— контролінг, орієнтований на систему управ-

ління: планування і координація.

Сучасний менеджмент розділяє цілі підпри-

ємства на дві групи: оперативні (короткостроко-

ві) і стратегічні (довгострокові, перспективні). 

Контролінг дозволяє здійснювати постійний 

контроль за досягненнями як стратегічних, так і 

оперативних цілей діяльності підприємства. Та-

ким чином, контролінг як система включає в себе 

два основних види: стратегічний та оперативний. 

Кожний вид контролінгу має свою мету, методи, 

принципи, засоби й інструменти.

Так, метою стратегічного контролінгу є за-

безпечення життєдіяльності підприємства в дов-

гостроковому періоді та спостереження за тим, 

яким чином підприємство прямує до поставленої 

стратегічної мети розвитку.

Стратегічний контролінг має допомагати 

підприємству ефективно використовувати наяв-

ні у нього переваги та створювати новий потен-

ціал успішної діяльності в перспективі. Структура 

стратегічного контролінгу виступає як внутріш-

ній консультант менеджерів і власників підпри-

ємства для розробки стратегії, постановки довго-

строкових цілей і завдань. Вона надає необхідну 

інформацію, що орієнтує керівництво у процесі 

прийняття рішень.

На відміну від стратегічного, оперативний 

контролінг орієнтований на досягнення коротко-

строкових цілей. Метою оперативного конт ролінгу 

є створення такої системи управління, що ефек-

тивно допомагає досягати поточні цілі підприєм-

ства, а також оптимізує співвідношення «витра-

ти — обсяг — прибуток». Оперативний конт роліг 

не тільки контролює, а й регулює і забезпечує такі 

основні показники, як рентабельність капіталу, 

продуктивність, прибуток і ступінь ліквідності.

Систему оперативного контролінгу викорис-

товують для підтримки оперативних рішень з не-

допущення кризового стану.

На підприємствах, які розрізняють і визнають 

важливість як оперативного, так і стратегічного 

управління, зазвичай відокремлюють у самостійні 

організаційні одиниці підрозділи оперативного та 

стратегічного контролінгу.

Стратегічний контролінг має забезпечити 

моніторинг досягнення цілей підприємства і дов-

гострокової стійкої переваги перед конкурента-

ми. Основними напрямами аналітичної роботи в 

рамках стратегічного контролінгу є:

— аналіз ланцюжка цінностей;

— аналіз витратоутворювальних чинників;

— аналіз конкуренції та бенчмаркінг;

— аналіз ключових чинників успіху;

— аналіз стратегічних планів і підконтроль-

них показників у діяльності.

Оскільки стратегічний контролінг орієн-

тований на довгострокові перспективи, його 

об’єктами є такі показники, як цілі, стратегія, 

потенціал і чинники успіху, сильні і слабкі сто-

рони підприємства, перспективи та ризики, об-

меження та результати.

При цьому стратегічний контролінг користу-

ється принципами фінансової оцінки стратегіч-

них планів.

Арсенал основних інструментів оперативного 

контролінгу суттєво відрізняється від стратегічного.

Найбільш відомі такі інструменти:

— GAP-аналіз — аналіз відхилень (розривів);

— портфельний аналіз — аналіз розподілу ді-

яльності підприємства за окремими стратегіями 

щодо продуктів та ринків;

— АВС-аналіз — аналіз груп виробничих під-

розділів залежно від їхнього внеску в доход (не 

плутати із функціонально-вартісним аналізом);

— CVP-аналіз — аналіз співвідношення «витра-

ти — обсяг — прибуток» (Cost — Volume — Profit);

— бюджетування;

— фінансовий аналіз показників діяльності;

— статичні та динамічні методи інвестицій-

них розрахунків;

— бенчмаркінг;

— функціонально-вартісний аналіз;

— планування потреби в матеріалах;

— сценарний аналіз та ін.

Участь контролінгу в управлінні організацією 

здійснюється на основі регулювання і контролю 
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відповідних показників, що характеризують пере-

бування фірми та її структурних одиниць на всіх 

етапах здійснення діяльності.

Підконтрольні показники (система показни-

ків) вибираються з урахуванням таких вимог:

1) повинні відповідати цілям і завданням фірми;

2) бути зручними в практичному використан-

ні службою контролінгу.

Вибір показників залежить від конкретної си-

туації, від виду вирішуваного завдання. Для оцінки 

діяльності підприємства в цілому в системі конт-

ролінгу використовуються дві групи показників:

— ефективності управління організацією;

— оцінки продуктивності й успіху організації.

Для оцінки ефективності управління підпри-

ємством використовуються такі показники:

— продуктивність (виробіток);

— рентабельності сукупного капіталу;

— фінансової потужності (грошовий потік 

(cash-flow — CF) — фактичні чисті грошові ко-

шти, які отримує або виплачує підприємство);

— частка власного капіталу;

— рентабельність закупівель;

— затратомісткості продукції (за матеріалами 

і працею).

Для оцінки продуктивності й успіху викорис-

товуються такі показники:

— економічна ефективність (доход/витрати);

— рентабельність капіталу;

— продуктивність праці (трудомісткість);

— рентабельність інвестованого капіталу;

— рентабельність продажів;

— рентабельність власного капіталу;

— рентабельність обороту;

— співвідношення позикового і власного ка-

піталу (позиковий капітал/власний капітал);

— коефіцієнт поточної ліквідності (оборот-

ний капітал/короткострокові зобов’язання);

— ступінь покриття витрат (оборот/змінні 

витрати).

Перелік підконтрольних показників залежить 

від специфіки цілей і пріоритетів розвитку конкрет-

ного підприємства, що дає можливість менеджерам 

самостійно сформувати необхідний обсяг показни-

ків з орієнтацією їх на певні групи користувачів.

Ухвалення управлінських рішень неможли-

ве без аналітичної роботи. Тільки комплексний 

економічний аналіз за всіма елементами госпо-

дарської та фінансової діяльності може забез-

печити інформацією про стан підприємства і 

тенденції, які сприяють зміцненню або посла-

бленню позиції підприємства на ринку.

Початковою базою аналітичної роботи в сис-

темі контролінгу є планові, фактичні і нормативні 

показники.

Висновки. Майбутнє ставлення сталого роз-

витку вітчизняної сфери послуг в умовах виник-

нення в Україні соціально спрямованої ринкової 

економіки вимагає формування принципово 

нової системи управління і прийняття управ-

лінських рішень. Основними ознаками такої 

системи у найближчій перспективі мають стати 

удосконалена єдина організаційно-інтегрова-

на структура контролінгу, збалансована система 

прийняття управлінських рішень і створення 

ефективного механізму їх взаємодії із суб’єктами 

господарювання.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті досліджені теоретичні засади та сформовані пропозиції щодо побудови системи 

управління кадровим потенціалом підприємства, формування якої доцільно розпочинати ще на стадії про-

фесійної підготовки майбутнього персоналу.

Ключові слова: кадровий потенціал, управління кадровим потенціалом, розвиток кадрового потенціалу, 

підприємства туристичної сфери, професійна підготовка, компетенції.

Summary. This article explores the theoretical basis and generated proposals for constructing a system of human 

resources management company, the formation of which it is advisable to start at the stage of preparing future staff.

Key words: human resources, human resources management, human resources development, tourism companies, 

professional training, competence.

Постановка проблеми. Сьогодні формування 

нових видів туризму, відкриття нових туристич-

них напрямків, створення цілої низки цікавих 

атракцій для подорожуючих — все це має сприяє 

активному розвитку туристичної сфери у націо-

нальній економіці. При цьому ефективність гос-

подарської діяльності підприємства, досягнення 

ним конкурентних переваг на ринку залежать від 

формування, використання і розвитку його ка-

дрового потенціалу. Тому особливої актуальності 

набуває проблема розробки комплексу цілеспря-

мованих дій щодо системи управління кадровим 

потенціалом на підприємстві.

Туристична сфера України в умовах існую-

чих соціально-економічних трансформацій стає 

все більш динамічною і пріоритетною сферою 

економічної діяльності. У її розвитку вирішальну 

роль відіграє висококваліфікований і мотивова-

ний персонал.

Разом з тим сучасні дослідження показують, 

що на підприємствах туристичної сфери спостері-

гається значна невідповідність наявного кадрового 

потенціалу та рівня розвитку сфери взагалі зрос-

танню потреб і запитів щодо обсягів і якості про-

понованих нею послуг. Тож подальший розвиток 

сфери послуг висуває якісно нові вимоги до кадро-

вого забезпечення туристичного господарства, по-

требує нових підходів та інвестицій у формування 

кадрового потенціалу. Адже саме інвестиції в люд-

ські ресурси слід розглядати як неодмінний чин-

ник підвищення ефективності і конкурентоспро-

можності галузі. Цим зумовлюється важливість і 

необхідність різнобічного наукового дослідження 

проблем формування і використання кадрового 

потенціалу, його кількісних і якісних характерис-

тик, а також ефективної системи управління ка-

дровим потенціалом підприємства тощо.

Аналіз основних напрямів досліджень і публі-
кацій. Окремі аспекти системи управління ка-

дровим потенціалом підприємства висвітлені у 

працях провідних вітчизняних та зарубіжних вче-

них і науковців, серед них на особливу увагу за-

слуговують роботи М. Армстронга, І. К. Бондар, 

Н. І. Верхоглядової, А. П. Дудар, Е. К. Онищенко, 

М. В. Савченко, Н. В. Ушенко та ін. Особливості 

професійної підготовки кадрів для сфери туриз-

му охарактеризовано в працях Є. О. Алілуйко, 

І. В. Зоріна, В. О. Квартальнова.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоре-

тичних основ та формуванні практичних реко-

мендацій щодо системи управління кадровим по-

тенціалом туристичного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Ефективний роз-

виток і забезпечення фінансової стійкості вітчиз-

няних підприємств та організацій туристичної 

сфери передбачає створення конкурентоспромож-

ного туристичного продукту, що можливо лише 

за умови використання компетенцій персоналу, 

високого рівня підготовки фахівців для сфери ту-

ризму, постійного їх розвитку, створення умов для 

реалізації принципів гідної праці, що дасть можли-

вість підвищити якість трудового життя.

Звернемо увагу на дані Всесвітнього еконо-

мічного форуму, де Україна за індексом туристич-

ної конкурентоспроможності (які обраховуються 

для 140 країн) у 2012 р. посідала 84 місце, а вже 

у 2013 р. її рейтинг підвищився до 76 місця. За-

значений індекс формується зі складових (субін-

дексів), які визначають рівні розвитку норматив-

но-правової бази, умови для бізнесу та наявність 

інфраструктури, а також наявність людських, 

культурних та природних ресурсів тощо [1].

За даними Міністерства інфраструктури 

Украї ни та Держстату України, кількість туристів, 

обслугованих суб’єктами туристичної діяльності 

України у 2013 році, склала 3454326 осіб порівня-

но із 220649 особами у 2006 році, тобто зросла на 

15,5 % [2]. Також слід зауважити, що, незважаючи 

на кризу, все одно спостерігаються тенденції до на-

рощування ємності туристичних потоків в Україні.
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Дослідження Світової ради з подорожей та 

туризму показали, що кількість працівників сві-

тової туристичної індустрії у 2013 році сягнула 

98 млн. осіб [3]. А це у 6 разів більше за кількість 

працівників, задіяних у автомобілебудуванні і у 5 

разів більше, ніж у хімічній промисловості. Отже, 

якість туристичного продукту значною мірою за-

лежить від високого професіоналізму людей, які 

працюють над його створенням. У 2013 році, за 

даними державної служби статистики України, 

на території України здійснювало діяльність 5692 

суб’єкти туристичної діяльності, а зайнята на них 

середньооблікова чисельність штатних працівни-

ків становила 15,35 тис. осіб. Проте лише полови-

на з них має вищу та середню спеціальну освіту в 

галузі туризму — 7,3 тис. осіб [4, с. 5]. Це свідчить 

про певні проблеми у підготовці фахівців з туризму.

Підвищення сoціально-екoнoмічнoї ефек-

тивності підприємства можливе зa дoпoмoгoю 

прaктичнoгo зaстoсувaння сучaсних фoрм упрaв-

ління кадровим потенціалом.

Можливість розвитку кадрового потенціалу 

залежить від складу та якості професійної підго-

товки усіх робітників, від існуючої системи мо-

тивації, організаційної структури та організації 

використання потенціалу кожного працівника в 

трудовому процесі. На сучасному етапі постійно 

змінюються та розширюються вимоги до про-

фесійної підготовки робітників, їхніх навичок та 

вмінь, виникає необхідність у підготовці персона-

лу до роботи в складних умовах та майбутніх змін.

У сучасних умовах докорінним чином зміни-

лася роль людини у виробництві. Якщо раніше 

вона розглядалася лише як один із факторів ви-

робництва, то сьогодні людина перетворилася 

на головний стратегічний ресурс, головне над-

бання підприємства у конкурентній боротьбі. Це 

пов’язано зі здатністю людини до творчості та з 

раціоналізаторськими здібностями, що зараз стає 

основною, вирішальною умовою успіху будь-якої 

діяльності. У зв’язку з цим витрати, які пов’язані 

з персоналом, почали розглядатися як довгостро-

кові інвестиції у людський капітал, який зараз ви-

знано основним джерелом прибутку [5, с. 66].

Тому розвиток кадрового потенціалу органі-

зації стає однією з її основних стратегічних цілей, 

що забезпечить зміцнення конкурентних позицій 

на туристичному ринку. Оскільки туристичний ри-

нок є надзвичайно динамічним, швидкоплинним 

та диверсифікованим, то лише систематичний та 

безперервний розвиток знань працівників і пере-

творення їх на навички зможе забезпечити адап-

тивність та гнучкість підприємства туристичної 

сфери. Адже розвиток кадрового потенціалу — це 

сукупність організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на розкриття особистісного потенці-

алу працівників та зростання їх здібностей. Розви-

ток кадрового потенціалу в організації має бути не-

перервним процесом, що зумовлюється швидкою 

мінливістю зовнішнього середовища та жорсткою 

конкуренцією на ринку. Основна мета розвит-

ку полягає у забезпеченні умов для ефективного 

використання кадрового потенціалу та сприянні 

прагненням персоналу підвищувати свій профе-

сійний, компетентісний та світоглядний рівень.

Кадровий потенціал підприємства є страте-

гічним ресурсом у забезпеченні конкурентоспро-

можності на ринку. На нього впливають особис-

тісні якості людини, професійні знання, культура, 

прагнення до професійного зростання, формаль-

на і неформальна структури колективу, організа-

ційно-управлінські, економічні фактори і факто-

ри макроструктури. Ступінь реалізації кадрового 

потенціалу визначає його ефективність.

Кадровий потенціал знаходиться у значній за-

лежності від умов та факторів зовнішнього сере-

довища. На нього впливають кон’юнктура ринку 

праці, державне регулювання, якість життя людей, 

освітній рівень населення, культура та інші соці-

ально-економічні умови. З боку підприємства — це 

принципи управління та кадрова політика, вироб-

нича і трудова дисципліна, організаційна культура, 

система стимулювання працівників та ін.

Управління кадровим потенціалом — про-

цес, спрямований на його вимірювання, розви-

ток, оптимізацію та реалізацію в цій організації 

[6, с. 37].

Для управління кадровим потенціалом необ-

хідно знати, який кадровий потенціал має підпри-

ємство, в якому напрямку його розвивати та як за-

кріпити персонал з високим потенціалом.

Сутність управління кадровим потенціалом 

розглядається на основі його двоїстої природи: 

з одного боку, це реалізовані здібності в певних 

умовах, а з іншого — це невиявлені здібності. 

Тому доцільно розділяти зміст управління кадро-

вим потенціалом на дві підсистеми [7, с. 10]:

— управління реалізованою частиною кадро-

вого потенціалу, яке пов’язане з оперативною ро-

ботою з персоналом;

— управління нереалізованою (невиявленою) 

частиною кадрового потенціалу, яке пов’язано із 

забезпеченням поєднання наявних трудових ре-

сурсів та стратегією розвитку підприємства.

Управління кадровим потенціалом під-

приємства туристичної сфери (рис. 1) здійсню-

ється на основі врахування суб’єктивних та 

об’єктивних факторів ефективного використан-

ня кадрового потенціалу. У межах формуван-

ня системи управління кадровим потенціалом 

формулюються цілі управління, безперервно 

відбувається оцінювання кадрового потенціалу 

підприємства, згідно з яким обирається кадрова 

стратегія підприємства та відбувається адапта-

ція системи управління кадровим потенціалом 

і контроль формування кадрового потенціалу. 
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Рис. 1. Етапи формування системи управління кадровим потенціалом підприємства туристичної сфери 

(джерело: складено автором)

Функціонування наведеного циклу управління 

кадровим потенціалом дозволяє здійснювати 

ефективне управління кадровим потенціалом.

Головною метою системи управління ка-

дровим потенціалом підприємства туристичної 

сфери є створення сприятливих умов для фор-

мування кількісної та якісної складової кадро-

вого потенціалу для найбільш ефективного його 

використання.

Основними завданнями функціонування сис-

теми управління кадровим потенціалом підпри-

ємства туристичної сфери мають бути:

— розробка концепції, політики та стратегії в 

галузі формування і розвитку кадрового потенці-

алу підприємства;

— прогнозування потреб у висококваліфіко-

ваних кадрах відповідно до стратегії розвитку під-

приємства;

— формування освітньої та професійної струк-

тури висококваліфікованих кадрів підприємства;

— моніторинг кадрового потенціалу в межах 

території;

— розробка механізму управління кадровим 

потенціалом підприємства, що стимулюватиме 

раціональне його використання та компенсацію 

витрат підприємства на формування й розвиток 

кадрового потенціалу.

Слід визначити головні напрями управління 

кадровим потенціалом в сучасних економічних 

умовах, а саме:

1. Розробка комплексної системи управління 

людськими ресурсами в організації.

2. Визначення основних вимог до персона-

лу на основі прогнозу і перспективи розвитку 

організації.

3. Розробка концепції оплати праці, матері-

ального і морального стимулювання працівників 

на основі визначеної стратегії розвитку організації.

4. Визначення шляхів розвитку персоналу, 

навчання, підвищення кваліфікації.
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5. Формування професійних компетенцій.

6. Вибір шляхів залучення, використання і 

збереження персоналу, а також надання допомоги 

працівникам у випадку звільнення.

7. Розвиток соціальних стосунків в організації.

8. Залучення працівників організації до участі 

в управлінні.

9. Формування корпоративної культури тощо.

Удосконалити систему управління кадро-

вим потенціалом працівників доцільно шляхом 

своєчасного регулювання дієвості: на стратегіч-

ному рівні управління — підсистеми мотивації, 

на оперативному — підсистеми стимулювання 

персоналу, на поточному — підсистеми контро-

лю за персоналом. Для цього керівникам підпри-

ємств туристичної сфери за допомогою фахівців з 

управління розвитком персоналу доцільно розро-

бити відповідні умови мотивування, стимулюван-

ня та контролю праці персоналу.

Детально розроблена система стимулювання 

ефективності та якості праці персоналу дозво-

лить мобілізувати трудовий потенціал, створити 

необхідну зацікавленість працівників у зростан-

ні як індивідуальних результатів діяльності, так 

і виробничих результатів підприємства в цілому, 

сприятиме прояву творчого потенціалу робітни-

ків, підвищенню рівня їхньої компетентності, що 

знайде вираження в зниженні питомої ваги живої 

праці на одиницю продукції та підвищенні якості 

виконуваних робіт [8, с. 338].

Система управління кадровим потенціалом під-

приємства туристичної сфери складається з комп-

лексу взаємопов’язаних підсистем, які виокремлені 

за функціональними елементами або організаційни-

ми ознаками, кожна із яких виконує певні завдання.

Доцільно розглянути систему управління ка-

дровим потенціалом, запропоновану Е. Онищенко 

[9, с. 118], яка охоплює чотири підсистеми. Перша 

підсистема охоплює цикл робіт щодо формування 

кадрового потенціалу підприємства та складається 

з чотирьох напрямів: планування потреби у персо-

налі; найм працівників; комплектування управлін-

ського персоналу на підприємстві; рівень оплати 

праці і склад пільг, що надаються. Друга підсистема 

управління розвитком кадрового потенціалу є реа-

лізацією кадрової політики і стратегії підприємства 

щодо розвитку персоналу, враховуючи роботу зі 

штатними працівниками підприємства і реалізацію 

прогнозів щодо забезпечення потреби в персоналі у 

стратегічній перспективі. Третя підсистема у кадро-

вому управлінні — це управління якістю трудового 

життя, що означає міру задоволення працівниками 

своїх особистих потреб у процесі роботи на під-

приємстві. Четверта складова в системі управління 

якістю трудового життя — це управління його ви-

користанням. Суть організації праці полягає в уста-

новленні певного порядку побудови і здійснення 

трудового процесу і розкривається через проекту-

вання умов праці, нормування праці, проектуван-

ня робочих місць. У результаті застосування усіх 

чотирьох складових системи управління кадровим 

потенціалом змінюється ефективність праці співро-

бітників, поліпшується структура колективу.

Зазначені підсистеми управління кадровим 

потенціалом будуть ефективно працювати та вза-

ємодіяти лише за наявності висококваліфіковано-

го персоналу, здатного до кооперації. Формування 

професійної складової кадрового потенціалу пра-

цівників починається ще у навчальному закладі, 

насамперед у процесі профільного навчання май-

бутніх співробітників для різних видів економіч-

ної діяльності.

Л. В. Сакун виокремлює три аспекти підго-

товки фахівців, що важливі для будь-якої сфери 

туризму, а саме [10, с. 32]:

1) фундаментальне навчання (знання), яке 

відповідає за отримання знань згідно з навчаль-

ним планом спеціальності;

2) технічне навчання (знання як робити), яке 

відточує майстерність і розробляє навички, необ-

хідні для цієї спеціалізації;

3) особисті здібності (знати як бути і як себе по-

водити), що відображають особисті якості фахівця.

У Законі України «Про туризм» [11] щодо 

професійної підготовки фахівців у туристичній 

сфері визначено, що:

— професійна підготовка, перепідготовка і 

підвищення кваліфікації кадрів у галузі туриз-

му здійснюються державними, комунальними та 

приватними навчальними закладами в порядку, 

визначеному законодавством;

— підготовка окремих категорій фахівців ту-

ристичного супроводу (гідів-перекладачів, екс-

курсоводів, спортивних інструкторів, провідників 

тощо), які не потребують здобуття громадянами 

професійно-технічної або вищої освіти із здобут-

тям кваліфікації за певним освітньо-кваліфікацій-

ним рівнем, може здійснюватися у встановленому 

порядку юридичними чи фізичними особами;

— центральний орган виконавчої влади в га-

лузі туризму бере участь у підготовці навчальних 

планів і програм навчання фахівців у галузі туриз-

му, їх професійній підготовці, перепідготовці та 

підвищенні кваліфікації, затверджує перелік по-

сад фахівців туристичного супроводу, кваліфіка-

ційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на 

право здійснення туристичного супроводу.

В Україні професійною освітою для турис-

тичної сфери сьогодні займаються понад 60 се-

редніх і вищих навчальних закладів різних форм 

власності. До їх числа входять загальноосвітні і 

спеціалізовані профільні школи, ліцеї, гімназії, 

коледжі, інститути, університети, академії.

Отже, в нових умовах навчальні заклади по-

винні підтримувати постійний зв’язок з потен-

ційними роботодавцями і враховувати їхні вимо-
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ги щодо якості підготовки майбутніх спеціалістів, 

важливості формування професійних компетен-

цій, освоювати міжнародні методики навчання, 

використовувати практичні інструменти освоєн-

ня теоретичного матеріалу, розвивати міжнародні 

зв’язки та надавати можливість для стажування.

Підприємства туристичної сфери потребу-

ють висококваліфікованих і лабільних фахівців, 

здатних швидко адаптуватися до змін на турис-

тичному ринку. Для підвищення рівня підготовки 

фахівців, покращення якості туристичних послуг 

та розширення їх видів навчальні заклади відпо-

відного профілю мають врахувати всі чинники, 

які впливають на підготовку фахівців, передусім 

оновлення змісту праці в туристичній сфері на за-

садах компетентнісного підходу.

Висновки. Дефініції системи управління ка-

дровим потенціалом туристичних підприємств по-

лягають в комплексному підході до теоретичних, 

аналітичних і методичних заходів, які ґрунтуються 

на її елементах. Досягнення економічного розвит-

ку в результаті діяльності — основне завдання під-

приємства туристичної сфери, що взаємозв’язане 

із формуванням, використанням і розвитком його 

кадрового потенціалу. Економічний розвиток під-

приємства туристичної сфери сприяє трансфор-

мації, організаційному вдосконаленню процесу 

створення й реалізації, підвищенню якості і конку-

рентоспроможності туристичного продукту та вдо-

сконаленню туристичної сфери загалом.

В умовах ринкових відносин існує необхід-

ність у запровадженні на українських підпри-

ємствах туристичної сфери ефективної системи 

управління кадровим потенціалом. З метою під-

вищення рівня кадрового потенціалу пропонуєть-

ся впроваджувати заходи з професійної підготов-

ки персоналу для підприємства ще на стадії його 

навчання. У подальшому пропонується продо-

вжувати дослідження кадрового потенціалу під-

приємства, що повинно спрямовуватись на ви-

значення шляхів ефективної реалізації та впливу 

на загальну результативність підприємства.
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ІМПЕРАТИВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

Анотація. У статті узагальнено, що процес формування та реалізації стратегії еколого-економічно-

го розвитку потребує визначення головної мети, потім розробки цілей щодо забезпечення її реалізації. Під 

стратегією еколого-економічного розвитку рекреаційно-туристичних систем можна розуміти обґрунту-

вання стратегічної мети розвитку природокористування та похідних від неї цілей, спрямованих на створен-

ня програмних дій, визначення їх пріоритетності та окреслення часових рамок реалізації в залежності від 

внутрішніх і зовнішніх умов.

Ключові слова: стратегія еколого-економічного розвитку, рівні формування стратегії.

Summary. This article summarizes the process of strategy formulation and implementation of ecological and 

economic development requires the definition of the main objective, then develop targets for its implementation. Under 

the strategy of eco-economic development of tourism and recreation systems can be understood as a strategic objective 

justification of Natural Resources and derivative objectives aimed at creating a program of action, determine their 

priorities and outline the timeframe of implementation depending on the internal and external conditions.

Key words: strategy for environmental and economic development, levels of strategy formation.

Постановка проблеми. В умовах загострення 

соціально-економічних та екологічних проблем 

суспільного розвитку особливого значення набу-

ває реалізація функцій державного регулювання 

на основі планово-стратегічного та координацій-

но-тактичного управління, орієнтованого на їх 

пріоритети в контексті підвищення конкуренто-

спроможності національної економіки України, її 

галузей, окремих регіонів та корпоративних утво-

рень. Формування стратегій збалансованого соці-

ального та еколого-економічного розвитку Украї-

ни відбувається в напрямі пошуку і впровадження 

нових форм галузевого та територіального роз-

витку, активізації усіх складових економічної по-

літики, створення різних за масштабами, форма-

ми, видами, рівнями територіальних утворень та 

впровадження ефективних організаційно-еконо-

мічних механізмів їх функціонування. Найбільш 

важливу функцію держави у формуванні ефек-

тивної економіки становить стратегічне ціле-

визначення. Відсутність науково обґрунтованих 

орієнтирів розвитку чи напрямів визначення аль-

тернативних варіантів негативно відображується 

на господарській діяльності. Тому обґрунтування 

довгострокових цілей в економіці, соціальній та 

природно-ресурсній сферах складають головне 

завдання стратегії розвитку.

Аналіз останніх публікацій. Тлумачення стра-

тегії різниться у роботах представників різних 

економічних напрямів, що дозволяє стверджувати 

про недостатність опрацювання цього наукового 

терміна. Стратегію можна трактувати як план дій, 

так і у формі методики змін та розподілу ресур-

сів [17]. Методика формування стратегії розвит-

ку курортно-рекреаційних територій передбачає 

обґрунтування стратегічних цілей та визначення 

пріоритетності практичних заходів [6]. Для роз-

робки практичних заходів необхідне використан-

ня маркетингового підходу, який орієнтує страте-

гію соціально-економічного розвитку дестинації 

на певну групу споживачів [21]. Визначення виду 

стратегії активізації рекреаційно-туристичної ді-

яльності залежіть від місця сфери відпочинку в 

економіці регіону та спирається на використання 

нормативного підходу [12].

При формування стратегії розвитку рекреа-

ційно-туристичного комплексу можуть виокрем-

люватися різні рівні, зокрема цивілізаційний, 

бізнесовий, національний, комунальний рівні. 

Розробка стратегічних документів може базува-

тися на чотирьох концепціях: ринкової саморе-

гуляції; домінування в процесах саморегуляції 

сильного та авторитетного центрального органу; 

координації нормативно-правової та маркетин-

гової діяльності галузевим підрозділом; створен-

ня інтегрованого міністерства, яке розробляє та 

реалізує економічну політику, пов’язану із ре-

креаційно-туристичної діяльністю та функціо-

нуванням суміжних галузей [2, с. 8–11].

Формуванню регіональних стратегій має 

передувати діагностика соціально-економіч-

них процесів з використанням методів типоло-

гії, групування, логічного аналізу, що дозволяє 

об’єктивно визначити атрактивність території, 

експертні оцінки, картографічний метод спри-

яють обґрунтуванню пріоритетних видів оздо-

ровчої діяльності в окремих районах. Наукові 

розробки щодо формування стратегій розвитку 
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рекреаційно-туристичної сфери в регіонах краї-

ни мають визначати складові організаційно-еко-

номічного механізму її реалізації, обґрунтовувати 

напрями розбудови інфраструктури та враховува-

ти комплексність послуг відпочинку [23, с. 3–5].

Фахова література містить відомості щодо 

розробки теоретико-методологічних основ сис-

темних досліджень теорії стратегічного розвитку. 

Представники різних економічних шкіл інтер-

претують стратегію: як метод встановлення дов-

гостроковий цілей організації, як метод визна-

чення конкурентних цілей організації, як спосіб 

встановлення цілей на різних ієрархічних рівнях, 

як спосіб реакції на зовнішні можливості та за-

грози, як послідовна, погоджена та інтегрована 

структура управлінських рішень, як спосіб роз-

витку ключових конкурентних переваг, детальний 

всебічний комплексний план дій, напрямок руху 

компанії, набір дій і підходів щодо досягнення 

заданих показників, розрахована на перспективу 

система заходів [17, с. 17–18].

Стратегія регіонального розвитку має містити: 

бачення майбутньої ситуації, характери тиску кон-

курентних переваг, сценарій варіантів дій, зміст ці-

лей, механізм їх реалізації [24]. Згідно із законодав-

ством стратегії соціально-економічного розвитку 

регіонів України становлять не обов’язковий про-

грамний документ органів влади, але їх формуван-

ня сприятиме формалізації ціле визначення.

Мета статті — сформувати концептуальні 

засади розробки стратегії еколого-економічного 

розвитку рекреаційно-туристичних систем країни 

та її реалізації з урахуванням регіональної специ-

фіки, довести необхідність орієнтації стратегії на 

внутрішню диференціацію та комплексне вико-

ристання природно-ресурсного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Мета стратегії роз-

витку рекреаційно-туристичних систем полягає у 

«виробленні державної політики в галузі туризму 

як одного із пріоритетних напрямів розвитку на-

ціональної культури та економіки» [18]. Стратегія 

розвитку має встановлювати певні концептуальні 

принципи, за якими в подальшому має формува-

тися державна політика у цьому секторі економіки. 

Ефективне функціонування рекреаційно-турис-

тичної сфери потребує формування та реалізації 

відповідної стратегії розвитку [3, с. 73].

У цілому стратегія — це «обґрунтування стра-

тегічної мети і похідних від неї цілей та комплекс 

заходів, спрямованих на їх реалізацію за мінли-

вості внутрішніх і зовнішніх умов» [1, с. 372]. 

Це означає, що стратегічна мета є обов’язковим 

елементом будь-якої стратегії розвитку. За іншим 

визначенням, стратегія — це «мистецтво керува-

ти соціально-економічними процесами, визна-

чення головного напряму у досягненні кінцевого 

результату» [8, с. 298]. Тобто стратегія має бути 

спрямована на регулювання соціально-економіч-

них процесів. Для цього необхідно науково об-

ґрунтувати спрямованість такого впливу.

Розкриття сутності термінів «стратегія» та 

«стратегічне управління» обумовлено зміною зо-

внішніх умов господарської діяльності та потребою 

розробки нових концептуальних основ стратегічно-

го управління. Стратегічне управління має спирати-

ся на головну мету або місію. Її реалізація потребує 

визначення стратегічних цілей. Для їх досягнення 

розробляється стратегія розвитку. Певна місія ор-

ганізації та похідних від неї цілей можуть бути ре-

алізовані за допомогою декількох стратегій. Таким 

чином, формування стратегії передбачає існування 

кількох варіантів розвитку [15, с. 117–119].

Стратегічне управління базується на визна-

ченні лише стратегічних цілей. Але для обґрун-

тування напрямів розвитку території доцільно 

використати більш широке поняття «стратегія». 

Залучення такого терміна дозволить поєднати 

головну мету, стратегічні, тактичні цілі та визна-

чити місце об’єкта дослідження в системі еконо-

мічних відносин у регіоні.

В економічній літературі існує певна неод-

нозначність та невизначеність щодо тлумачення 

терміна «стратегія». Така ситуація склалася вна-

слідок дії кількох факторів: процес переходу до 

визначення стратегічних пріоритетів у розвитку 

і регулюванні ринкових економічних відносин 

відбувається безсистемно; стратегію розвитку 

території трактують аналогічно стратегії підпри-

ємства, тобто з точки зору участі у конкурентній 

боротьбі, а не як еволюцію в організації госпо-

дарської діяльності території, що формується під 

впливом зовнішнього середовища; недосконале 

діагностування розвитку території, що передує 

формуванню стратегії.

Науково обґрунтований вибір територіальної 

стратегії дозволяє своєчасно з’ясувати сильні та 

слабкі сторони розвитку території, визначити по-

тенційні можливості та загрози, обрати пріоритетні 

напрями, які нададуть можливість отримати суттєві 

переваги у майбутньому. Формування такої стратегії 

означає розробку комплексу правил з ухвалення рі-

шень та методів трансформації рекреаційно-турис-

тичних систем до більш ефективних форм.

Такої ж думки притримується Я. В. Хоменко, 

яка вважає, що «стратегія розвитку регіону — це 

комплекс правил з ухвалення рішень та способів 

переводу регіональної соціоекономічної систе-

ми зі старого становища на нове, що забезпечує 

ефективне виконання її призначення» [19, с. 261]. 

Авторка вважає, що диференціація стратегій роз-

витку має базуватися на виокремленні груп ад-

міністративних територій відповідно до рівня 

розвитку. Залежно від попередньо встановленого 

рівня розвитку виокремлюють стратегії інтенси-

фікації, підтримки та стабілізації, збалансування, 

пожвавлення. Кожен із наведених видів стратегій 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

86

має свою мету, головне завдання та домінувальні 

фактори її реалізації.

Документи щодо перспектив еколого-еконо-

мічного розвитку регіонів мають відображати сис-

темне бачення щодо стратегічних цілей та пріо-

ритетів, головних напрямів і засобів їх реалізації. 

Ціль складного об’єкта дослідження, яким є ре-

гіон, не може бути виражена за допомогою одного 

показника. Вона має конкретизуватися сукупніс-

тю кількісних і якісних характеристик, цільових 

орієнтирів, показників, нормативів.

Під стратегією територіального розвитку мо-

жуть розумітися «довготермінові, найбільш прин-

ципові установи і наміри діяльності держави та її 

регіональних органів управління, спрямовані на 

розв’язання головних проблем та завдань терито-

ріального розвитку, тобто розвитку макрорегіонів 

і територій, які входять до її складу і є меншими за 

ієрархічним поділом» [13, с. 23]. Наведене тракту-

вання стратегії передбачає об’єднання територій 

за критерієм єдності розв’язання проблем і зав-

дань територіального розвитку.

З. В. Герасимчук вважає, що стратегія сталого 

розвитку — це комплексний детальний план, який 

передбачає формування цілей еколого-економіч-

ного розвитку регіону та взаємоузгодження цільо-

вих установок різних країн [5, с. 444]. Розробка 

територіальних стратегій розвитку рекреаційно-

туристичної сфери має координуватися регіо-

нальною економічною політикою, яка визначає 

господарську спеціалізацію регіонів, забезпечує 

країні вихід на світові ринки послуг, сприяє фор-

муванню корпоративного сектору економіки, ре-

гулює зовнішні потоки відпочивальників та інше.

Інші дослідники вважають, що стратегія — «це 

сукупність цілей в їх взаємному ієрархічному і хро-

нологічному підпорядкуванні та засобів, за допомо-

гою яких цілі можна досягти при здійсненні тих чи 

інших дій» [6, с. 7]. До основних ознак і характерис-

тик стратегії належить управлінський процес, спря-

мований на підтримку відповідності поставлених 

цілей існуючим можливостям їх досягнення.

Стратегію можна подати як форму довготри-

валих орієнтирів, які спрямовані на вироблення 

заданих параметрів механізму організації соціаль-

ного розвитку регіону [11, с. 7]. Тобто територіальна 

стратегія — це форма подання довготривалих орієн-

тирів, які спрямовані на створення і впровадження 

організаційно-економічного механізму, параметри 

якого дозволяють вирішити поставлені завдання.

У стратегіях соціально-економічного зрос-

тання регіону може бути закладена головна мета 

розвитку територіальної суспільної системи, який 

складає об’єкт дослідження. Така стратегія має 

бути відображенням бажаного результату. Показ-

никами результативності можуть бути індикато-

ри, які засвідчують стабільне зростання соціаль-

но орієнтованої економіки [14, с. 71]. Наведене 

трактування стратегії розвитку територіальної су-

спільної системи орієнтує на проведення заходів 

щодо реалізації індикативного планування.

Використання індикативного планування в 

якості практичного інструменту перспективно-

го планування територіального розвитку досить 

проблематичне. Воно носить форму рекоменда-

ційного плану, який являє собою більш загальні 

орієнтири, ніж певні планові завдання.

Рівень теоретичної розробленості індика-

тивного планування не дозволяє обґрунтовувати 

практично значимі рекомендації. Російський еко-

номіст О. М. Швецов свідчить, що переважають 

розмиті, абстрактні політекономічні формули, які 

розкривають у більшому ступені тільки загальні 

концептуальні підходи, ніж операційно орієнто-

вані методики та процедури [22, с. 41].

Більш широке трактування стратегії еконо-

мічного розвитку надає М. П. Бутко: «це еконо-

мічна політика, спрямована на досягнення еко-

номічного зростання в довготривалому періоді. 

Вона охоплює формування цілей, а також засо-

би, механізми та ресурси, необхідні для її досяг-

нення» [4, с. 359]. Стратегію можна розглядати 

як комплекс майбутніх заходів, які визначені на 

основі оптимальних шляхів діяльності, реалізація 

яких забезпечить досягнення поставленої мети 

[26, с. 236]. Але такі інтерпретації ототожнюють 

стратегію із певним видом економічної політики. 

Стратегію слід розглядати як складову економіч-

ної політики, яка несе певні діагностичні та ці-

левизначальні функції. Розробка практичних за-

ходів та механізмів їх реалізації — це прерогатива 

при формуванні економічної політики.

Узагальнення теоретичного осмислення суті 

стратегій дає змогу зробити висновки, що процес 

формування та реалізації стратегії територіаль-

ного розвитку потребує визначення головної мети, 

потім розробки цілей щодо забезпечення її реалізації. 

Для кожної окремої території визначаються на-

прями діяльності у сфері державного регулюван-

ня роз витком рекреаційно-туристичної сфери, 

формуються варіанти досягнення головної мети 

та оцінюється їх пріоритетність. Регіональна стра-

тегія розвитку носить довгостроковий характер із 

чіткою часовою визначеністю. Конкретний період 

запропонованих рекомендацій залежить від пер-

спективного періоду проведених прогнозних робіт.

Поняття стратегії поєднують із тактикою, а 

в стратегіях соціально-економічного розвитку 

виокрем люють стратегічні та тактичні цілі. Від-

мінність стратегії та тактики полягає у тому, що під 

тактикою слід розуміти короткострокові й адап-

тивні дії для досягнення довгострокових стратегіч-

них цілей [6, с. 12]. Тактика еколого-економічного 

розвитку рекреаційно-туристичної діяльності — це 

сукупність короткострокових і адаптивних засо-

бів впливу на хід процесів природокористування 
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для поетапної реалізації стратегії. Вона є гнучкою 

формою реалізації стратегії і здійснюється в рамках 

обґрунтованих стратегічних цілей.

Л. В. Страшинська виокремлює існування 

«старого» та «нового» підходів до визначення тер-

міна «стратегія». Старий підхід, на думку автора, 

базується на концепції стратегічного планування. 

Його характерною рисою є визначення стратегії 

як плану, а процес її формування складається із 

процедур довгострокового планування. «Новий» 

підхід тлумачить стратегію як певний метод роз-

поділу ресурсів між поточними видами діяльності, 

що спрямовані на досягнення поставленої мети. 

Стратегія є не стільки результатом планування, 

скільки наслідком усвідомлення стратегічних рі-

шень у процесі поточної діяльності [17].

Формування стратегії пов’язано з невизна-

ченістю майбутніх впливів на реалізацію наміче-

них планів ринкового середовища. Це означає, 

що на відміну від плану як жорсткого переліку 

обов’язкових до виконання дій стратегія розгля-

дається як логіка поведінки, яка може модифіку-

ватися в залежності від зміни умов розвитку.

Можливо подати стратегію еколого-еконо-

мічного розвитку рекреаційно-туристичних систем 

як обґрунтування стратегічної мети розвитку при-

родокористування та похідних від неї цілей, спря-

мованих на створення програмних дій, визначення їх 

пріоритетності та окреслення часових рамок реа-

лізації в залежності від внутрішніх і зовнішніх умов. 

Реалізація цієї стратегії сприяє розвитку рекреа-

ційно-туристичних систем.

Основним методом реалізації стратегії еко-

лого-економічного розвитку є цільові програми. 

Під державною цільовою програмою розуміється 

комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які 

спрямовані на розв’язання конкретних проблем 

розвитку країни, окремих галузей економіки або 

адміністративно-територіальних утворень.

Реалізація стратегії потребує розмежування 

стратегічних та тактичних цілей. Стратегічні цілі 

визначають головні орієнтири розвитку, а тактичні 

пов’язують поточні дії з довгостроковими резуль-

татами та визначають швидкість їх одержання. У 

стратегії розвитку тактичні цілі набувають форми 

завдань (заходів), що надає можливість встановити 

зв’язок між потребами населення та потенціалом 

природного середовища. Короткострокові цілі пе-

реважно орієнтовані на раціональне використання 

природно-рекреаційних ресурсів регіонів.

Розробка територіальних стратегій розвит-

ку окремих складових рекреаційно-туристичної 

сфери має ґрунтуватися на загальній економіч-

ній концепції розвитку рекреаційно-туристичної 

сфери. Концепція економічного розвитку містить 

основні напрями вдосконалення якості послуг, 

встановлює перелік практичних заходів, які необ-

хідні для вирішення поставлених завдань, вклю-

чає форми, способи й умови реалізації, перед-

бачає моделювання варіантів підвищення якості 

обслуговування та прогнозування рівня розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери [20, с. 32].

Суттєва відмінність між окремими адміні-

стративними територіями зумовлена різними рів-

нями забезпеченості природно-рекреаційними 

ресурсами, потребами приїжджих відпочивальни-

ків. Це породжує необхідність формування різних 

стратегій рекреаційно-туристичного природо-

користування в межах одного регіону. Існування 

різних стратегій еколого-економічного розвитку в 

певному регіоні має базуватися на загальній соці-

ально-економічній стратегії розвитку території, в 

якій визначається місце рекреаційно-туристично-

го природокористування. Наявність різноманіття 

природно-рекреаційних ресурсів, різний рівень 

урбанізації території, нерівномірність розміщення 

та освоєння природно-рекреаційного потенціа-

лу, використання стратегічних та тактичних цілей 

обумовлює використання багаторівневої схеми 

формування стратегій природокористування.

Можливо існування трьох загальних стратегій 

розвитку рекреаційно-туристичної сфери у регіоні 

[12, с. 39–41; 21, с. 291–293]. Це стратегії спеціалі-

зації господарства регіону на обслуговуванні відпо-

чивальників, пріоритетності розвитку рекреацій-

но-туристичної сфери та орієнтації на задоволення 

внутрішнього попиту на оздоровчі послуги.

Реалізація першої стратегії розвитку перед-

бачається у регіонах з унікальними рекреаційно-

туристичними ресурсами та умовами. При цьому 

формується внутрішній та зовнішній попит на по-

слуги підприємств сфери відпочинку. Попит на по-

слуги рекреаційно-туристичної сфери визначається 

господарською спеціалізацією регіону, а розвиток 

інших суміжних, допоміжних і обслуговуючих ла-

нок регіонального господарства підпорядкований 

потребам профільної галузі економіки.

У разі, коли на території регіону знаходиться 

значний за обсягами природно-рекреаційний по-

тенціал, якого достатньо для задоволення оздо-

ровчих потреб місцевого населення, а також для 

обслуговування потоків зовнішніх відпочиваль-

ників, доцільно використати стратегію пріоритет-

ності розвитку рекреаційно-туристичної сфери.

Вважається доцільним використовувати таку 

стратегію розвитку для регіонів, що мають одну 

із двох характерних рис. Перша: поряд із при-

родно-рекреаційними ресурсами є інші природні 

ресурси, економічна цінність яких співвідносна 

із цінністю оздоровчих можливостей території. 

За таких умов виникає необхідність у формуван-

ні методики оцінки окремих територій з точки 

зору найбільш оптимального використання у на-

ціональному господарстві. Для ефективного ви-

рішення такої наукової проблеми рекомендовано 

проводити функціональне зонування території. А 
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саме: виокремлення зон переважно для міського 

будівництва та розміщення промисловості; роз-

витку сільського господарства; рекреаційно-ту-

ристичного використання; територій з особливим 

режимом збереження природного середовища [12, 

с. 41]. Друга характерна риса стосується вигідного 

транспортно-географічного розташування терито-

рії [21, с. 293]. Вигідне транспортно-географічне 

розташування означає територіальну близькість 

до центрів формування рекреаційно-туристичних 

потреб чи до транспортних коридорів, які є потен-

ційними джерелами потоків зовнішніх відпочи-

вальників. При цьому регіон має незначний при-

родно-рекреаційний потенціал, у структурі якого 

значна частка природно-рекреаційних ресурсів.

Стратегічну орієнтацію на задоволення вну-

трішнього попиту щодо оздоровчих послуг слід 

використовувати у тому випадку, коли у регіоні 

немає унікальних та особливо цінних природно-

рекреаційних ресурсів або їх частка незначна. Ди-

версифікований розвиток рекреаційно-туристич-

ної сфери відбувається під впливом підвищеного 

внутрішнього попиту на оздоровчі послуги. Харак-

терною рисою економіки такого регіону є пріори-

тетний комплексний розвиток інших галузей наці-

онального господарства, що побічно впливають на 

функціонування рекреаційно-туристичної сфери.

Загальна стратегія територіального розвит-

ку рекреаційно-туристичної сфери має бути орі-

єнтована на використання цінних оздоровчих 

властивостей території. Але нині розвиток ринків 

оздоровчих послуг, за умов нестабільності еконо-

міки, характеризується переважанням пропозиції 

над попитом. Отже, при формуванні загальної 

стратегії територіального розвитку рекреаційно-

туристичної сфери слід враховувати існуючі по-

треби на ті оздоровчі послуги, що можуть бути за-

пропоновані в регіоні.

На другому рівні формування розвитку ре-

креаційно-туристичної сфери враховуються основ-

ні чинники, що визначають особливості її функ-

ціонування. Різноманіття стратегій розвитку на 

цьому рівні обумовлено внутрішньорегіональною 

локалізацією оздоровчої діяльності. Використан-

ня системного підходу до формування стратегії 

розвитку на цьому рівні означає виокремлення 

пріоритетів природокористування [21, с. 292]. 

Залежно від таких пріоритетів можливі 9 різних 

стратегій еколого-економічного розвитку: інтен-

сифікації комплексного використання природ-

но-рекреаційного потенціалу та збалансування 

рекреаційно-туристичних потоків, підтримки 

комплексного використання природно-рекреа-

ційного потенціалу і стабілізації рекреаційно-ту-

ристичних потоків, збалансування комплексного 

використання природно-рекреаційного потенці-

алу та інтенсифікації рекреаційно-туристичних 

потоків, підтримки створення ефективних форм 

рекреаційно-туристичного природокористуван-

ня та збалансування рекреаційно-туристичних 

потоків, збалансування використання природно-

рекреаційного потенціалу та підтримки рекреа-

ційно-туристичних потоків, підтримки створен-

ня ефективних форм рекреаційно-туристичного 

природокористування та стабілізації рекреацій-

но-туристичних потоків, пожвавлення викорис-

тання природно-рекреаційного потенціалу та 

збалансування рекреаційно-туристичних потоків, 

інтенсифікації використання природно-рекреа-

ційного потенціалу та підтримки рекреаційно-ту-

ристичних потоків, пожвавлення використання 

природно-рекреаційного потенціалу та підтрим-

ки рекреаційно-туристичних потоків. Запропо-

новані стратегії різняться послідовністю реаліза-

ції стратегічних цілей [16, с. 30].

Головною метою стратегії еколого-економіч-

ного розвитку рекреаційно-туристичної системи 

є досягнення оптимальної структури рекреаційно-

туристичної системи, що відповідає збалансова-

ним природним та економічним умовам створення 

на цій основі передумов для забезпечення потреб 

населення у відпочинку та оздоровленні, залучен-

ня об’єктів природного середовища у рекреацій-

но-туристичну сферу, підвищення ефективності 

використання природно-рекреаційних ресурсів, 

збільшення потоків зовнішніх відпочивальників.

На третьому рівні формування територіальної 

стратегії рекреаційно-туристичного природоко-

ристування Л. М. Черчик рекомендує розробляти 

маркетингові стратегії розвитку для конкретних 

рекреаційно-туристичних територій [21, с. 295]. 

Такі стратегії містять сукупність вихідних поло-

жень, логіку подальшої діяльності, пріоритети 

господарювання, очікувані результати. На осно-

ві цього формуються конкретні практичні заходи 

для реалізації поставлених цілей, а для суб’єктів 

господарської діяльності пропонуються правила 

поведінки на ринку.

М. Борущак також вважає, що інструментом 

вирішення проблем розвитку рекреаційно-ту-

ристичної сфери є маркетинг. Під маркетингом 

автор розуміє «систему багатобічної залежнос-

ті та зв’язків між підприємствами та ринком» 

[3, с. 127]. Використання маркетингу орієнтує 

підприємства на проведення маркетингових 

досліджень, організацію рекламної кампанії, 

формування асортиментної політики, розробку 

маркетингово-інформаційних систем, проведен-

ня заходів щодо підвищення якості послуг, ство-

рення об’єднань підприємців.

Але маркетингові стратегії розвитку не врахо-

вують територіальний аспект рекреаційно-турис-

тичної діяльності, який пов’язаний з регіональни-

ми особливостями попиту на оздоровчі послуги та 

потоки зовнішніх відпочивальників. Вважаємо, 

що третій рівень формування територіальної стра-
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тегії розвитку рекреаційно-туристичних систем 

має містити рекомендації щодо подальшого роз-

витку територій, які входять до зон рекреаційно-

туристичних центрів. Такі рекомендації доцільно 

окреслити переліком короткостроковий цілей, 

в основу яких покладений індекс забезпеченості 

території місцями для організації відпочинку та 

часові рамки реалізації намічених цілей.

Висновки. Формування стратегії еколого-

економічного розвитку рекреаційно-туристичних 

систем має базуватися на методології сценарно-

го прогнозування, яка враховує перспективну 

кількість населення та тенденції розвитку сфери 

рекреаційно-туристичних послуг. Структурно-

логічна схема сценарного прогнозування скла-

дається із двох етапів: пошуково-прогнозного та 

прогнозно-нормативного. На першому етапі ви-

значається перспективна потреба населення в 

територіях для організації відпочинку, на друго-

му — з’ясовуються можливості впливу на розви-

ток еколого-економічних процесів.

Визначення стратегічних орієнтирів еколого-

економічного розвитку рекреаційно-туристичних 

систем потребує розробки рекомендацій для кож-

ної групи адміністративних районів. Групування 

адміністративних районів можливе на основі по-

треб населення в територіях для організації відпо-

чинку та можливостей природного середовища.

Стратегією еколого-економічного розвитку 

рекреаційно-туристичних систем можна вважати 

обґрунтування стратегічної мети розвитку приро-

докористування та похідних від неї цілей, спрямо-

ваних на створення програмних дій, визначення їх 

пріоритетності та окреслення часових рамок реалі-

зації в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов. 

Стратегія розвитку регіону має бути спрямована на 

удосконалення певного виду економічної політики 

розвитку регіонів країни та реалізується за допомо-

гою декількох програм територіального розвитку.

Структурно-логічна схема формування стра-

тегії еколого-економічного розвитку передбачає 

виокремлення трьох рівнів. На першому рівні ви-

значається місце рекреаційно-туристичної сфери 

в економіці регіону. На другому рівні проводиться 

ранжирування стратегічних цілей за типами адмі-

ністративних районів. Третій рівень містить так-

тичні цілі щодо послідовності залучення природ-

но-рекреаційних комплексів до використання.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СІТІ-ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ ПРИАЗОВ’Я

Анотація. У статті досліджено особливості формування, організації і функціонування сіті-логістич-

них потоків Приазов’я. Сформульовано актуальність впровадження логістичних підходів до розв’язання іс-

нуючих проблем регіону. Зроблено акцент на необхідність впровадження логістичного управління в діяльність 

регіональних органів державного управління для покращення взаємодії всіх галузей виробничої інфраструкту-

ри старопромислового регіону Приазов’я.

Ключові слова: старопромисловий регіон, логістичний потік, регіональна інфраструктура, виробничий 

потенціал, промислове підприємство.

Summary. The features of forming, organization and functioning of logistic streams of Pryazovia are investiga-

tional in the article. Actuality of introduction of the logistic going is set forth near the decision of existent problems of 

region. An accent is done on the necessity of introduction of logistic management for activity of regional organs of state 

administration for the improvement of co-operation of all industries of productive infrastructure region of Pryazovia.

Key words: old industrial district, logistic stream, regional infrastructure, productive potential of territory, indus-

trial enterprise

Постановка проблеми. Приазов’я — географічна 

область, яка розташована на півдні Східноєвропей-

ської рівнини, на території двох країн — Російської 

Федерації і України. Українська частина Приазов’я 

складається з міст Маріуполя, Бердянська, Мелі-

тополя, Приморська и восьми районів, де чотири 

з них — Новоазовський, Тельмановський, Воло-

дарський, Першотравневий — розташовано в До-

нецькій області, три райони — Бердянський, При-

морський, Приазовський — в Запорізькій області і 

один — Генічеський — в Херсонській області [1].

Частина території РФ складається з таких на-

селених пунктів: Таганрог, Ростов-на-Дону, Єйськ, 

Приморсько-Ахтарськ, Темрюк; з південно-захід-

них районів Ростовської області: Азовський район, 

Аксайський район, Неклиновський район, Матвє-



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

91

єво-Курганський район і районів Краснодарського 

краю — Єйський район, Приморсько-Ахтарський 

район, Щербиновський район, Темрюкський ра-

йон, Канівський район, Слав’янський район.

З названих міст та населених пунктів Приа-

зов’я деякі виступають в ролі акумуляторів логіс-

тичних потоків, які перевозяться залізничним, 

морським і автомобільним транспортом. Такі 

міста України, як Маріуполь, Бердянськ, Мелі-

тополь, Приморськ є великими залізничними 

і автомобільними центрами, наприклад, місто 

Мелітополь Запорізької області є важливим за-

лізничним вузлом, що з’єднує шляхи з Москви і 

Харкова до Криму і у зворотному напряму.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роз-

виток і практичне застосування теоретичних 

положень сіті-логістики до розв’язання тран-

спортних проблем сучасного міста висвітлено 

в наукових працях: В. К. Губенко, А. О. Лямзі-

на, Я. І. Нефедової, М. В. Хара, Л. Б. Миротіна, 

В. Е. Парунакяна, В. П. Поліщук, В. К. Долі, 

А. Б. Барського, В. В. Круглова, В. Є. Крикавсько-

го, В. Є. Мельниченко, Р. Л. Сопільник, І. Г. Смір-

нова та ін. Основний науковий інтерес їх надбань 

полягає у площині процесів транспортування і 

екології при взаємодії транспортних, торговель-

них і промислових підприємств. Наприклад, у мо-

нографії В. К. Губенко, Я. І. Нефедова [2, с. 39] так 

виокремлюють сучасну концепцію сіті-логістики: 

«Сіті-логістика — концепція суспільного інтересу: 

вона звільнює вулиці, укріплює торгівлю, відтво-

рює діяльність центрів міст, веде до відродження 

історичної частини міста, що віддзеркалюється на 

підвищенні становища мешканців, сіті-логістика 

розуміється як елемент якості життя».

Розв’язання наукових проблем сіті-логісти-

ки — досить новий напрям досліджень. На дум-

ку автора, розглядати сіті-логістичні проблеми у 

рамках одного міста або муніципального утворен-

ня — означає однобічний підхід до проблеми: на 

цей час в суспільстві не існує жодного утворення, 

яке б існувало окремо і не підпорядковувалося 

більшій території або агломерації. Формування та 

розвиток сіті-логістичних потоків на рівні регіо-

ну досліджено недостатньо, розглядаються лише 

окремі товарні ринки, а також пов’язані з ними 

питання розвитку елементів інфраструктури. Не-

обхідність вивчення проблем функціонування та 

регулювання регіональних сіті-логістичних пото-

ків зумовлена швидким переходом до розвинутих 

економічних відносин, що потребує глибокого 

аналізу економіки регіонів, основних закономір-

ностей формування регіональних логістичних 

ринків та їх інфраструктури.

Актуальність дослідження сіті-логістичних по-

токів Приазов’я, на думку автора, полягає не тіль-

ки в розв’язанні проблем промислових міст, таких 

як Маріуполь і Бердянськ, а в тому, що територія 

Приазов’я — це територія старопромислових ре-

гіонів Донецької і Запорізької областей, з усіма 

притаманними проблемами і гострими питання-

ми, що постають на депресивних територіях.

Дослідженням розвитку старопромислових 

регіонів приділяли увагу забагато зарубіжних і ві-

тчизняних вчених. Наукові надбання за цією про-

блематикою вітчизняних вчених О. Амоші, М. Го-

рожанкіної, Л. Костіної, Є. Крихтіна, В. Ляшенка, 

Ю. Макогона, І. Хаджинова та ін. зводяться до 

пропозицій щодо формування перспектив і вста-

новлення обмежень соціально-економічної мо-

дернізації та структурних змін економіки, питань 

інноваційної трансформації виробничих комп-

лексів старопромислових регіонів, оцінки їхньо-

го трансформаційного потенціалу та визначення 

стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку. 

Серед російських науковців, що займаються про-

блемами старопромислових регіонів, слід назвати 

Н. Гальцева,О. Косінцева, В. Княгініна, З. Мулла-

гаєва, О. Татаркіна, І. Тургель та ін.

Мета статті. Виключна актуальність питань 

теоретичного обґрунтування впровадження кон-

цепції логістики в систему управління регіональ-

ним розвитком і розробки практичних рекоменда-

цій щодо узгодження потреб в загальних ресурсах 

регіонів та можливостей окремих територіальних 

муніципальних утворень, на прикладі Приазов’я, 

розробки ринкової стратегії та планування регі-

ональної динаміки, з одного боку, та недостатнє 

їх висвітлення в теоретико-методологічному і 

практичному планах, з урахуванням регіональних 

чинників і особливостей — з іншого, зумовили і 

визначили мету, завдання і зміст статті.

Інформаційною базою дослідження виступа-

ють статистичні дані Донецької і Запорізької об-

ластей, розміщені у публічному доступі (Інтернет) 

і офіційно опубліковані у «Статистичному щоріч-

нику Донецької області 2012» [3].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз формування сіті-логістичних потоків 

Приазов’я необхідно починати з аналізу регі-

ональних виробничих комплексів та систем. У 

місті Маріуполь Донецької області зосереджено 

два найпотужніших металургійних підприємства 

корпорації МЕТІНВЕСТ — металургійні комбіна-

ти ПАТ «ММК ім. Ілліча» і ПАТ «АЗОВСТАЛЬ», 

підприємство важкого машинобудування ПАТ 

«Азовмаш», два морських порти: Маріупольський 

морський торговельний порт і порт «Азовсталь». 

Як відомо, в індустріальних містах сіті-райони з 

промисловими підприємствами, що розміщені в 

них, займають до 50–60 % загальної території міс-

та і слугують центром міського життя, будівництва 

та інфраструктури [4, с. 153]. Такі райони у базо-

вому ступені визначають розміри міст, їх загальну 

планову структуру, умови праці, побуту населення. 

Вплив промислових районів на існування міст та 
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їх сіті-логістичні потоки проявляється в тому, що 

вони задають напрями їх розвитку і реконструкції, 

загалом впливаючи на архітектуру міст.

На території промислового сіті-району роз-

міщуються: промислові підприємства, тепло-

електроцентралі, великі електропідстанції, лінії 

електропостачання, газопроводи, нафтопроводи, 

місцеві муніципальні мережі, великі автобази, на-

уково-дослідні інститути, учбові центри та інші 

об’єкти, пов’язані з науково-технічним обслуго-

вуванням підприємств. До складу промислових 

сіті-районів відносяться резервні території для 

розміщення нових об’єктів промислового буду-

вання, санітарно-захисні зони, зелені та паркові 

зони, місцеві центри загального користування.

Транспортну складову сіті-районів являють 

комунікації, рухомий склад і об’єкти транспор-

ту промислових підприємств, залізничні станції 

і шляхи, автомобільні шляхи, що забезпечують 

внутрішні і зовнішні транспортні зв’язки, ван-

тажні причали, транспортні об’єкти і споруди, ін-

женерні споруди і мережі, технічні полоси і еста-

кади для виробничо-технологічних комунікацій, 

підприємства обслуговування.

Промислові сіті-райони характеризують-

ся досить широким спектром номенклатурних 

вантажопотоків. Наприклад, «Маріупольський 

морський торговельний порт» (ММТП) — голо-

вний порт на Азовському побережжі, на цей час 

порт називають головними морськими воротами 

Донбасу. ММТП входить до четвірки найбільших 

портів України, має залізничну і автомобільну 

інфраструктуру, яка дозволяє перевозити вантажі 

з усіх країн СНД і зарубіжжя. Порт виконує весь 

комплекс портових послуг, перевантаження ван-

тажів із залізничного, автомобільного транспорту, 

річних і морських суден.

Вантажі, які відправляються і приймаються 

ММТП, відомі в портах 60-ти країн світу. У порту 

переробляються металеві вироби усіх сортамен-

тів і профілів, труби великого і малого діаметру, 

руди, вугілля, кокс, глиноземи, каолін, добрива 

усіх видів, промислове і побутове обладнання, 

мазут, продовольчі вантажі усіх найменувань, 

вантажі в пакетах, контейнери та інші вантажі 

(рис. 1, 2). Динаміка вантажообігу «Маріуполь-

ського морського торговельного порту» наведе-

на на рис. 1, структура вантажообігу ММТП по-

казана на рис. 2. Аналіз статистичних даних дає 

можливість зробити такі висновки.

Експортний напрям перевезень є найбільшим: 

експорт — 86 %, транзит — 11,5 %, імпорт — 1,7 % 

і каботажні перевезення — менше 1 % (рис. 1). Во-

чевидь, каботажні перевезення — це перевезен-

ня сировини до порту «Меткомбінат «Азовсталь» 

і з порту «Азовсталь» готового металевого прокату. 

Серед основних вантажів, які обслуговує порт, най-

більша частина належить виробам із чорних мета-

Рис. 1. Динаміка вантажообігу «Маріупольського 

морського торговельного порту» за 2008–2012 рр., 

тис. т (складено автором за даними [5–8])

Рис. 2. Товарна структура експортних вантажів 

ММТП в 2012 (розраховано автором за даними [5–8])

лів, (рис. 2). Така ситуація досить зрозуміла, тому 

що в місті Маріуполі знаходяться два великих мета-

лургійних комбінати: ПАТ «ММК ім. Ілліча» і ПАТ 

«МК «Азовсталь», також в ММТП залізничним і ав-

томобільним транспортом доставляються металеві 

вантажі з інших підприємств Донецької області. З 

2008 року по 2012 рік в порту скоротилися показни-

ки обробки контейнерних вантажів і з’явилися ван-

тажні потоки соняшникової олії (рис. 2).

Ефективність функціонування логістичної 

транспортної системи «промислове підприєм-

ство — морський порт» залежить від усталенос-

ті роботи ланок системи доставки вантажів, що 

пов’язані з погодними умовами, діями конку-

рентів — як металургійних виробників, так і 

транспортних організацій, вимог вантажовід-

правників, наявності і характеру обмежень із 

пропускної спроможності магістралей і станцій, 

можливостей використання вантажної і переван-

тажної техніки, складів і причалів для освоєн-

ня вантажопотоків, сучасного стану і технічних 
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можливостей об’єктів транспорту, які обслуго-

вують вантажопотоки, можливості отримання 

повної інформації про місцезнаходження і стан 

вантажів на всіх етапах процесу доставки та ін.

Другим українським портом, що обслуговує 

сіті-логістичні потоки Приазов’я, є Бердянський 

морський торговельний порт. Порт Бердянська 

через Волго-Донський і Біломорсько-Балтій-

ський канали пов’язаний з регіонами Росії, Ка-

захстану, Ірану, а через Чорне море — з країнами 

Середземноморського басейну, Південно-Східної 

Азії та Америки. Динаміка роботи Бердянсько-

го морського торговельного порту наведена на 

рис. 3. Бердянський морський торговельний порт 

працює в таких напрямах: експорт — 93 % від 

загального вантажообігу порту, імпорт — 3,7 %, 

транзит — 3,1 %, каботажні перевезення — 0,26 %. 

Структура вантажообігу порту показана на рис. 4.

зробити такі висновки. По-перше, в структурі екс-

портних товарних потоків переважає продукція 

добувних галузей (вугілля — 32 %; кокс — 20,6 %), 

напівфабрикати металургійного виробництва і 

металевий прокат (чорні метали 61,0 %), продук-

ція для будівництва (глина, добувається в Украї-

ні — 20,0 %) і хлібні вантажі — 30,0 %. По-друге, 

обсяги імпортних вантажів, що обслуговуються 

портами Приазов’я, дуже малі: по Маріуполь-

ському морському торговельному порту — 1,7 %, 

по Бердянському морському торгівельному пор-

ту — 3,7 %. Продовольчі вантажі і руда складають 

основну номенклатуру імпортних потоків регіону.

Таким чином, за ознаками формування і орга-

нізацією сіті-логістичні потоки Приазов’я мають 

моногалузеве спрямування на продукцію мета-

лургії та сільського господарства, тобто продукцію, 

специфічну для старопромислових регіонів, з неін-

новаційним асортиментом і низькою ціною. Еко-

номіка території Приазов’я заснована на тривалій 

експлуатації природних ресурсів, що з часом ма-

ють тенденцію до погіршення кількісних і якісних 

характеристик і повного використання до знищен-

ня. Остання тенденція неминуче приводить старо-

промисловий регіон у позицію депресивного.

Як підкреслювали науковці, наприклад про-

фесор Т. Г. Логутова [9, с. 7–8], соціально-еконо-

мічні процеси та тенденції у регіонах формуються 

на основі загальноекономічних тенденцій у дер-

жаві з урахуванням регіональних особливостей. 

За останні десять років для Приазов’я характерні 

такі ознаки кризи українського суспільства:

— істотне падіння виробництва валового ре-

гіонального продукту при загальному скороченні 

фізичного обсягу товарної продукції та послуг;

— інфляційні процеси, які деформують сис-

тему грошово-кредитного обігу, підривають за-

гальну валютно-фінансову та економічну стабіль-

ність регіону;

— зростання бюджетного дефіциту та дефіци-

ту платіжних балансів, що призводить до згортан-

ня товарного виробництва, не дозволяючи здій-

снювати його структурні перетворення;

— різке зниження життєвого рівня населення;

— зростання чисельності безробітних та ма-

сове поширення прихованого безробіття [9, с. 8].

Як свідчить викладений вище матеріал, фак-

тично економіку Приазов’я визначають одна-дві 

галузі, що є сировинними (у даному випадку ме-

талургійна промисловість і сільське господарство, 

а саме рослинництво) або виробляють проміж-

ну продукцію. Головними факторами, які мали 

негативний вплив на розвиток промисловості 

Приазов’я, стали значне зростання вартості про-

дукції паливно-енергетичного сектору, погіршен-

ня зовнішньоекономічної кон’юнктури, а саме 

зниження цін та попиту на основні товари регіо-

нального експорту, інвестиційна пауза.

Рис. 3. Динаміка роботи Бердянського морського 

торговельного порту, тис. т 

(розраховано автором за даними [5–8])

Рис. 4. Товарна структура експортних вантажів 

Бердянського морського торговельного порту 

в 2012 році (розраховано автором за даними [5–8])

Аналіз структури вантажних потоків, що пе-

реробляються в портах Приазов’я, дає можливість 
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Основними чинниками, які обумовлю-

ють поглиблення регіональних диспропорцій 

Приазов’я, були:

— нерівномірність розвитку кризових явищ 

за галузями матеріального виробництва та всере-

дині основних галузей. Це сталося через обвальне 

руйнування традиційних кооперативних зв’язків 

та скорочення сировинного й споживчого рин-

ку, через хибні рішення у фінансово-бюджетній і 

кредитно-грошовій політиці. Серед галузей про-

мисловості наймасштабніше згортання виробни-

цтва відбулося у виробництві товарів народного 

споживання, хімічній, чорній металургії — саме 

тих галузей, що складають основу промислового 

комплексу Приазов’я;

— різко диференційоване підвищення цін 

на продукцію різних галузей матеріального ви-

робництва і, зокрема, різних галузей промисло-

вості. Найбільше зростання цін на продукцію 

було характерне для тих галузей, що відзнача-

лися найвищими темпами зниження обсягів ви-

робництва — паливної, хімічної, нафтохімічної 

промисловості, чорної металургії, електроенер-

гетики. Значно зросли також ціни на продукцію 

транспорту, зв’язку, будівництва. Тобто тих га-

лузей, що складають основу виробничо-техно-

логічних циклів. Зростання цін на продукцію 

цих галузей поширюється за принципом лан-

цюгової реакції на продукцію інших галузей [9, 

с. 11–12].

Впровадження логістичних підходів в систему 

регіонального управління набуває певної актуаль-

ності саме на сучасному етапі розвитку економіки. 

Це пов’язано з інтенсифікацією і розширенням 

товарно-грошових відносин, з динамічним збіль-

шенням горизонтальних господарських зв’язків 

між підприємствами й організаціями різних га-

лузей, у тому числі виробничої та транспортної 

інфраструктури. З’явилась можливість для поліп-

шення їх взаємодії на основі розширення госпо-

дарської самостійності та ініціативи посередниць-

ких структур і транспортних підприємств регіону, 

вдосконалення їх договірних відносин та взаємно-

го економічного стимулювання.

Актуальність запровадження сучасних логіс-

тичних систем визначається такими факторами:

— економічний — пошук можливостей зни-

ження витрат виробництва та витрат обігу зара-

ди власного прибутку, а також пов’язаної із цим 

зацікавленості споживача, надання йому комп-

лексу послуг;

— організаційно-економічний — формуван-

ня організаційних структур, автономізація нових 

підрозділів, децентралізація управління. При змі-

шаній формі власності все більш стійке стано-

вище набувають інтеграційні форми управління 

і потреба в координуванні, які особливо прита-

манні для логістичних процесів взаємодії між під-

приємствами-виробниками, споживачами, по-

середниками, складами та транспортом в межах 

регіону;

— інформаційний — основною складовою 

логістичних процесів є інформаційні потоки, 

саме інформація пов’язує логістику і регіональну 

виробничу інфраструктуру;

— технічний — прояв цього фактору в тому, 

що суб’єкти і об’єкти управління розвиваються 

на основі сучасних технічних досягнень не тіль-

ки в транспортно-складському господарстві, але 

й у сфері управління. Комерційна ініціатива та 

товарно-грошові відносини стимулюють впрова-

дження нової техніки в процесі товароруху, які в 

умовах технічної модернізації потребують ефек-

тивного управління на логістичній основі;

— територіальний — характерний для кон-

кретних умов, пов’язаних із регулюванням госпо-

дарських процесів у регіоні.

Великого значення для актуальності логіс-

тики набуває необхідність в державній і місцевій 

підтримці процесів руху товарів. Використання 

різних методів державного управління для ре-

гулювання цих процесів адекватно логістичним 

підходам. Вони можуть бути застосовані достат-

ньо ефективно не тільки на рівні підприємств 

та організацій — учасників процесу товароруху, 

але й у діяльності регіональних і державних ор-

ганів управління. Розвиток та впровадження 

логістичного управління в діяльність регіональ-

них органів державного управління пов’язані із 

залученням якомога більше видів ресурсів регі-

ону: фінансових, матеріальних, інформаційних, 

трудових. Вони особливо значні на межі різних 

галузей і в першу чергу для таких водоємних та 

трудомістких, як галузі виробничої інфраструк-

тури, що взаємодіють не тільки між собою, але й 

з виробництвом, яке їх обслуговує. Від ефектив-

ності їхнього функціонування та досягнутої при 

цьому економії ресурсів залежить в цілому успіх 

та динамічний розвиток регіону.

Висновки. Результати дослідження особли-

востей формування, організації і функціону-

вання сіті-логістичних потоків Приазов’я поля-

гають у такому. За формуванням і організацією 

сіті-логістичні потоки Приазов’я мають моно-

галузеве спрямування на продукцію металургії та 

сільського господарства, тобто продукцію, спе-

цифічну для старопромислових регіонів, з неін-

новаційним асортиментом і низькою ціною. Го-

ловними факторами, які мали негативний вплив 

на розвиток промисловості Приазов’я, стали 

значне зростання вартості продукції паливно-

енергетичного сектору, погіршення зовнішньо-

економічної кон’юнктури, а саме зниження цін 

та попиту на основні товари регіонального екс-

порту — металопродукцію і продукцію сільсько-

го господарства, інвестиційна пауза.
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Основними чинниками, які обумовлю-

ють поглиблення регіональних диспропорцій 

Приазов’я, слід назвати: обвальне руйнування 

традиційних кооперативних зв’язків та скорочен-

ня сировинного й споживчого ринку через хибні 

рішення у фінансово-бюджетній і кредитно-гро-

шовій політиці; різко диференційоване підвищен-

ня цін на продукцію різних галузей матеріального 

виробництва і, зокрема, різних галузей промисло-

вості: паливної, хімічної, нафтохімічної промисло-

вості, чорної металургії, електроенергетики, зна-

чно зросли також ціни на продукцію транспорту, 

зв’язку, будівництва. Зростання цін на продукцію 

цих галузей поширюється за принципом ланцюго-

вої реакції на продукцію інших галузей.

Подальші розробки. Актуальність впроваджен-

ня логістичних підходів в систему регіонального 

управління пов’язана з інтенсифікацією і розши-

ренням товарно-грошових відносин, з динаміч-

ним збільшенням горизонтальних господарських 

зв’язків між підприємствами і організаціями різ-

них галузей, у тому числі виробничої і транспорт-

ної інфраструктури. З’явилась можливість для 

поліпшення їх взаємодії на основі розширення 

господарської самостійності та ініціативи посе-

редницьких структур і транспортних підприємств 

регіону, вдосконалення їх договірних відносин та 

взаємного економічного стимулювання. Впрова-

дження логістичного управління в діяльність регіо-

нальних органів державного управління пов’язано 

із залученням якомога більше видів ресурсів регі-

ону: фінансових, матеріальних, інформаційних, 

трудових. Від ефективності їх функціонування та 

досягнутої при цьому економії ресурсів залежить в 

цілому успіх та динамічний розвиток регіону.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕСООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ

Анотація. У статті розглянута основна ідея регіонального розвитку, прийнята в Україні, та визначені 

проблеми невідповідності інтересів держави та регіонів.

Ключові слова: регіон, диспропорції, конкурентоспроможність, стратегія, дотації, стимулювання.

Summary. The article describes the basic idea of Regional Development, adopted in Ukraine and identifies the 

non-conformity of interests of the state and the regions.

Key words: region, imbalances, competitiveness,strategy, grants, promotion.

Постановка проблемы. Мировой финан-

совый кризис заставляет о многом задуматься. 

Например, о том, насколько эффективно мы 

используем природные ресурсы, почему отста-

ем с модернизацией производства и внедрени-

ем новых технологических укладов, каковы воз-

можности повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции? Вопросы можно про-

должить, но большинство ответов и выводов 

сводятся к проблеме несоответствия интересов 

государства и регионов.

Вопросы формирования региональной по-

литики, главной задачей которой является пре-

жде всего устранение межрегиональных дис-

пропорций, поднимались на протяжении всего 

времени независимости Украины. Принято ряд 

законодательных актов, утверждены Концепция 

государственной региональной политики и Госу-

дарственная стратегия регионального развития на 

период до 2015 года. Но до сих пор не выработано 

единого похода в этом направлени.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Спектр проблем, связанных с формированием 

региональной политики, ее развитием и совер-

шенствованием, привлекает внимание широкого 

круга отечественных и зарубежных ученых, го-

сударственных учреждений и общества в целом. 

Анализ исследований в этой области показал, что 

достаточно широко рассмотрены вопросы фор-

мирования и развития новых приоритетов в реги-

ональной политике и национальной экономике 

[1; 2], проблемы комплексного развития регионов 

[3; 4], вопросы регулирования регионального раз-

вития [5] и др. Одним из направлений исследова-

ний выступает обоснование адаптации лучшего 

мирового опыта в сфере региональной политики, 

в том числе и опыта стран ЕС. Этим вопросам по-

священы работы А. М. Федорука [6], Л. С. Кутид-

зе [7], А. А. Трухиной [8] и др.

Цель статьи — определить, в чем же заключа-

ются сегодня основные проблемы несоответствия 

интересов регионов и государственной политики 

регионального развития.

Изложение основного материала будет постро-

ено в виде вопросов и ответов на них.

1. Итак, первый и самый главный вопрос, от 

которого зависит все остальное: «В чем же заклю-

чается сегодня основная идея регионального раз-

вития, принятая в Украине»?

Сейчас работает государственная доктрина 

выравнивания уровней развития регионов пу-

тем устранения межрегиональных диспропор-

ций. Визуально эти региональные диспропорции 

представлены на рис. 1, где показано отклонение 

показателей валового регионального продукта 

(ВРП) от среднего по Украине. Отсюда можно 

сделать вывод, что более половины областей от-

носятся к категории отсталых, а разрыв между 

регионами увеличивается из года в год. Для устра-

нения сложившейся ситуации государство путем 

изъятия налогов пытается перераспределять бюд-

жетные средства между регионами. 

Пример распределения дотаций и субвенций в 

2012 году по областям Украины показан на рис. 2.

Как видно из рис. 2, в 2012 году Донецкая об-

ласть возглавила рейтинг украинских регионов по 

получению дотаций и субвенций из казны государ-

ства. В топ-5 дотационных регионов также попал 

Киев, Днепропетровская, Львовская и Одесская об-

ласти [9]. Но для более полной и ясной картины не-

обходимо сравнить эти цифры с отчислениями этих 

же областей в госбюджет [10] (табл. 1).

Теперь мы видим уже совсем другую карти-

ну. Собственные доходы, например, Донецкой 

и Харьковской областей составили — 13,6 млрд. 

грн. и 10,1 млрд. грн. соответственно, а дотации, 

которые были получены этими областями, соста-

вила всего лишь 79,8 % и 57,9 % от этих сумм. А 

вот, например, Закарпатская и Черновицкая об-

ласти дали в общий бюджет 0,96 млрд. грн. и 0,73 

млрд. грн. соответственно, а получили — 433,4 % 

и 408,2 % дотаций от собственных доходов.

В результате получается, что регионы, не спо-

собные в силу различных причин обеспечить свое 

устойчивое функционирование, оказываются за-

частую в более выгодном положении, чем реги-
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Рис. 1. Региональные диспропорции (отклонение показателей ВРП от среднего по Украине), млн. грн.

Рис. 2. Распределение дотаций и субвенций в 2012 году по областям Украины, млн. грн.

оны с высокоразвитым промышленным потен-

циалом. И наоборот, развитые в экономическом 

отношении регионы постоянно вынуждены обра-

щаться в центр с просьбой выделить хотя бы часть 

своих же заработанных средств.

В этом во многом и кроется причина эконо-

мического застоя, нежелания развивать произ-

водственную и социальную инфраструктуру на 

своих территориях, организовывать производства 

с более высокими технологическими укладами.

2. Следующий вопрос: «Что такое региональ-

ная конкурентоспособность»?

Принято различать регионы по масштабам 

их территорий, численности населения, объемам 

промышленного или сельскохозяйственного про-

изводства, валовому региональному продукту и 

т. д. Этот ряд показателей можно продолжить, но 

в любом случае речь идёт о показателях произ-

водства. Но регион не может оцениваться только 

по производственным показателям, нужны еще и 

показатели, отражающие процесс потребления — 

не только внешнего, но и внутреннего. Известно, 

что чем выше доля внутреннего потребления, тем 

устойчивее экономика к различным внешним вы-
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Таблица 1

Доходы и дотации областей Украины в 2012 году [10]

Области Украины
Доходы области, поступившие 

в бюджет (млрд. грн.)

Дотации области 

из госбюджета (млрд. грн.)

% дотаций от 

собственных доходов

1 2 3 4

АР Крым 3,566 4,5 126,2

Винницкая область 2,043 5,0 244,7

Волынская область 0,989 3,9 394,3

Днепропетровская область 14,939 7,3 48,9

Донецкая область 13,651 10,9 79,8

Житомирская область 1,475 4,1 278,0

Закарпатская область 0,969 4,2 433,4

Запорожская область 4,095 4,0 97,7

Ивано-Франковская область 2,101 4,8 228,5

Киевская область 4,268 4,6 107,8

Кировоградская область 1,05 3,1 295,1

Луганская область 3,991 5,3 132,8

Львовская область 4,423 6,8 153,7

Николаевская область 2,075 3,2 154,2

Одесская область 5,253 6,0 114,2

Полтавская область 9,385 3,4 36,2

Ровенская область 1,085 4,1 377,9

Сумская область 3,076 3,0 97,5

Тернопольская область 0,842 3,5 415,7

Харьковская область 10,185 5,9 57,9

Херсонская область 1,037 3,2 308,6

Хмельницкая область 1,312 4,2 320,1

Черкасская область 2,186 3,6 164,7

Черниговская область 3,054 3,2 90,4

Черновицкая область 0,735 3,0 408,2

зовам и угрозам. Рычагом, способным обеспечить 

именно внутреннее потребление, может стать 

межрегиональная конкуренция, конкуренция не 

только в сфере производства, но и в сфере потре-

бления. Такая конкуренция в полной мере будет 

зависеть от того, насколько каждый регион явля-

ется конкурентоспособным [11]. Региональная 

конкурентоспособность должна определяться не 

только наличием конкурентных преимуществ, т. е. 

ресурсов, которые имеются и используются на дан-

ной территории, но и возможностями собственно-

го населения и предприятий, а также населения и 

предприятий смежных регионов потреблять про-

изводимую продукцию. Чем выше внутренний 

спрос и предложение на производимые собствен-

ные товары и услуги, тем эффективнее и устойчи-

вее будет функционировать экономика.

Но сама конкурентоспособность региона еще 

не означает, что имеющиеся возможности исполь-

зуются в полной мере. Поэтому существуют еще 

такие составляющие конкурентоспособности, как 

конкурентные позиции. Обеспечение их достига-

ется тем, как на протяжении определенного про-

межутка времени эти производительные силы ис-

пользуются, причем не только для производства 

товаров или услуг, но и для потребления. Именно по 

этим позициям можно оценить, как используются 

возможности регионов [11]. Если взять Донецкую 

область, то здесь имеются природные и трудовые 

ресурсы, высоко развит научный потенциал и на 

достаточно высоком уровне находится организация 

труда. Поэтому, имея такой экономический потен-

циал, Донецкая область является лидером среди 

всех областей по производственным показателям, 

а вот по показателям розничного товарооборота 

на душу населения в лидерах находится Львовская 

область. Выходит, что в области производительные 

силы используются неплохо, но вот с их обществен-

ной оценкой дело обстоит значительно хуже.

3. Следующий вопрос: «Есть такое понятие 

как «регионы-доноры». Сколько их на Украине»?

Пять, причем все расположены в восточной 

части Украины. Это — Донецкая, Харьковская, 

Днепропетровская, Запорожская и Полтавская об-

ласти. Это, опять-таки, видно из рис. 1, где исклю-

чение составляет город Киев, где высокий уровень 

показателей объясняется особенностями форми-

рования финансовых потоков в стране.

На Юго-Восточные регионы приходится 58 % 

валовой добавленной стоимости и 54,5 % нало-

говых поступлений в бюджет. Юго-Восток также 

является основным экспортером страны (рис. 3) — 



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

99

так, Донецкая область поставляет за границу около 

80 % произведенных товаров и услуг и обеспечива-

ет свыше 20 % общего экспорта из Украины [12].

Можно сказать, что Юго-Восток является 

«донором» украинской экономики, поскольку 

средства, поступающие в бюджет из этих обла-

стей, активно перераспределяются в пользу дру-

гих регионов, в том числе и в пользу Киева. Имен-

но здесь сосредоточен основной промышленный 

потенциал, а также природные ресурсы, необхо-

димые для его накопления.

При этом, как ни странно, качество жизни на 

промышленно развитом Юго-Востоке ниже, чем 

на Западной Украине или в том же Киеве. Урба-

низация и серьезные экологические проблемы де-

лают свое дело — при позитивных показателях по 

уровню безработицы, уровню зарплаты, уровню 

валовой добавочной стоимости на душу населения 

на Юго-Востоке выше уровень самоубийств, выше 

уровень заболеваний, свидетельствующих о соци-

альном и экологическом неблагополучии [12].

4. Следующий вопрос: «Каким образом сти-

мулировать экономически развитые регионы»?

Одним из путей стимулирования может быть 

переход от доктрины выравнивания уровней раз-

вития регионов к доктрине стимулирования их 

развития. Идея эта вовсе не нова. В ряде стран по-

лучила развитие и воплощается в жизнь так назы-

ваемая теория «полюсов роста», или «точек раз-

вития» [11]. Там в первую очередь стимулируются 

те регионы, в которых сконцентрирован мощный 

экономический потенциал. Именно доктрина 

стимулирования развития регионов призвана по-

казать, кто на что способен и кто является более 

конкурентоспособным.

Существует и другой вариант регионального 

развития, который очень активно сейчас обсужда-

ется. Он основывается на том, что регионы долж-

ны быть политическими субъектами, т. е. иметь 

собственную налоговую базу и независимый бюд-

жет. Это два основных условия для субъектности 

региона, все остальные являются следствиями 

из них. В основу такой политики должен быть 

положен принцип «бюджетной достаточности». 

Бессмысленно пытаться полностью распределить 

обязанности между центральной и местной вла-

стью одинаково для всей страны. У регионов не 

только разные потребности, но и разные возмож-

ности. Объем полномочий, который имеет мест-

ная власть, должен определяться способностью 

их исполнить. Эта способность определяется воз-

можностями местного бюджета.

Особенно хорошо это заметно на примере об-

разования и здравоохранения — двух наиболее бо-

лезненных отраслей. Никакие централизованные 

реформы с попытками одних «передать на баланс» 

другим политически невыгодные отрасли не мо-

гут иметь успеха, что называется, по определению. 

Политически выгодными эти отрасли становятся 

тогда, когда «переход на баланс» означает не толь-

ко обязанность финансирования учреждения, но 

и возможность определять его политику и способ 

работы. Это делает возможным и выгодным поиск 

наилучших решений. Любой политик ухватится за 

идею, которая позволит сделать ему местную боль-

ницу или школу лучше государственной [13].

Рис. 3. Объемы регионального товарного экспорта, $ млн.
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5. Остается вопрос: «Как же быть с «депрес-

сивными» регионами»?

Способом взаимодействия государства и ре-

гиона, когда регион не обладает нужными ресур-

сами, становятся эффективные государственные 

программы в регионах. Это должны быть уникаль-

ные проекты, принимаемые отдельными закона-

ми, в каждом случае должны быть четко описаны 

источники финансирования, исполнители, сроки 

действия программы и само собой — критерии до-

стижения поставленных в программе целей [13].

Выводы. Исходя из вышеизложенного, наибо-

лее приемлемым для национальных условий Укра-

ины является подход, который будет основан на 

системном объединении в региональной политике 

средств стимулирования внутреннего потенциала 

регионов при определенном сохранении перерас-

пределения ресурсов в пользу наиболее бедных 

территорий. При таком подходе государственная 

региональная политика должна сосредоточиться 

на формировании новых, инновационных «точек 

роста», использовании ресурсов для создания ме-

ханизмов саморазвития территорий. В региональ-

ной политике должен более широко использовать-

ся принцип конкуренции, действие которого будет 

обеспечивать оптимизацию развития как отдель-

ных территорий, так и государства в целом.
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ТА СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті досліджено теоретичні засади формування кадрового потенціалу підприємства, 

сформовано методичні підходи до оцінки формування та використання кадрового потенціалу підприємства.
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Summary. This article explores the theoretical base of potential of the company, formed methodological approaches 

to assessing the development and use of human resources of the company.

Key words: labor potential, human resources, human resources, personnel, personnel, human resources.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-

стві головним критерієм будь-якого виробництва 

є економічна ефективність. Ефективність роботи 

підприємства визначається ефективністю вико-

ристання його ресурсів, ядром яких є кадри.

А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та низка ін-

ших дослідників визначили основні чинники, без 

яких неможливе виробництво — це земля, пра-

ця, капітал. Під фактором з назвою «праця» зо-

крема К. Маркс розумів перш за все робочу силу. 

За його визначенням, робоча сила — «сукупність 

фізичних і духовних здібностей, якими володіє 

організм, жива особистість людини і які пуска-

ються їм у хід кожен раз, коли він створює будь-

які споживчі вартості [1, с. 178].

З розвитком економічних відносин у на-

уці змінювалася і термінологія, за допомогою 

якої характеризували працівників підприємства. 

На теперішній час в економічній літературі зу-

стрічаються такі близькі за значенням терміни: 

«людські ресурси», «людський капітал», «трудові 

ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила», 

«економічно активне населення», «персонал», 

«кадри», «кадровий потенціал» та інші.

На нашу думку, така різноманітність термінів 

обумовлена постійним пошуком науковців для 

визначення значення та ролі людини в суспіль-

стві, її здібностей створювати матеріальні та ду-

ховні цінності. Постає необхідність визначення 

найбільш вдалого терміна в сучасних умовах роз-

витку соціально-економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-

більш вдала хронологія виникнення та розвитку 

зазначених термінів наведена Н. А. Волгіним, та 

Ю. Г. Одеговим (табл. 1) [2, с. 56].

Таким чином, розвиток соціально-економіч-

них відносин суспільства з кожним етапом зміню-

вав фактори, які впливали на уявлення про люди-

ну як суб’єкта економічного життя.

Мета дослідження. Метою роботи є визна-

чення теоретичних засад формування кадрового 

потенціалу підприємства і методичних підходів до 

оцінки формування та використання кадрового 

потенціалу підприємства.

Основні результати дослідження. Як показує 

дослідження, пошук найбільш вдалого терміна, 

який би визначив роль і місце людини в суспільстві 

та у виробництві, досить тривалий і суперечливий. 

Термін «трудові ресурси» запровадив до наукового 

обігу в 1921 році С. Г. Струмилін, роблячи прогноз 

чисельності населення на 20 років вперед [3].

На VIII Міжнародній конференції статис-

тиків праці (1954 р.) затверджено визначення 

«загальні трудові ресурси», що включає «власне 

трудові ресурси» і військовослужбовців. При цьому 

«власне трудові ресурси» поділялися на зайнятих і 

безробітних. У 1966 р. відповідно до рекомендації 

14-ї сесії Статистичної комісії при ЕКОСОР ООН 

в термінологію міжнародної статистики праці вве-

дено поняття «економічно активне населення», 

під яким розуміється сукупність осіб, потенційно 

здатних брати участь у виробництві матеріальних 

цінностей і в наданні послуг. За своїм змістом воно 

практично не відрізняється від поняття «загальні 

трудові ресурси» [4, с. 138]. Поняття «загальні тру-

дові ресурси» широко критикується прихильника-

ми терміна «економічно активне населення».

Більша визначеність вкладається у поняття 

«трудові ресурси», яке означає частину населен-

ня працездатного віку, що володіє необхідним 

фізичним розвитком, знаннями та практичним 

досвідом для роботи. Це збірне визначення, не 

пов’язане з окремим колективом [5, с. 8].

Вагомий вклад в розвиток термінології ма-

ють дослідження А. Я. Кібанова, який визначає, 

що «трудові ресурси — це працездатна частина 

населення країни, яка через психофізіологічні 

та інтелектуальні якості здатна виробляти мате-
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Таблиця 1

Розвиток уявлення про людину як суб’єкта економічного життя

Категорія

Період активного 

використання 

у вітчизняній науці

Уявлення про людину Фактори виникнення

Робоча сила
ХІХ сторіччя —

теперішній час

Людина як носій здібностей і 

якостей, які можуть продуктивно 

використовуватися в процесі 

праці

Необхідність позначення і мета 

особистого фактора виробництва

Трудові 

ресурси

20-ті роки ХХ ст. — 

теперішній час

Людина як пасивний об’єкт 

зовнішнього управління, 

планово-облікова одиниця

Необхідність вимірювання 

показників процесу відтворення 

робочої сили в умовах централі-

зованого управління економікою

Трудовий 

потенціал

70–80 роки ХХ століття — 

теперішній час

Людина як суб’єкт зі своїми 

потребами та інтересами у сфері 

праці

Необхідність активізації 

та ефективного використання 

можливостей особистого фактора

Людський 

чинник

Кінець 80-х років —

початок 90-х років — 

теперішній час

Людина — головна рушійна сила 

суспільного виробництва, засіб 

підвищення його ефективності

Суспільно-політичні умови, 

необхідність підвищення віддачі 

особистого фактора

Людський

капітал

Початок 90-х років — 

теперішній час

Людина — об’єкт найбільш 

ефективних вкладень і суб’єкт, 

що перетворює їх у сукупність 

знань, змін з метою їх подальшої 

реалізації

Визнання інструментальної 

цінності людини та продуктивно-

го характеру інвестицій в людину

ріальні блага або послуги. До трудових ресурсів 

відносяться люди як зайняті в економіці, так і не 

зайняті, але здатні працювати» [6, с. 53].

Поняття «трудові ресурси» використовуєть-

ся для характеристики працездатного населення 

в масштабах всієї країни, регіону, галузі еконо-

міки, або в рамках будь-якої професійної групи. 

Поряд з ним в економічній науці і практиці за-

стосовуються і такі поняття, як «робоча сила», 

«людські ресурси», «людський фактор», «кадри», 

«працівники», «персонал», «трудовий потенці-

ал», «людський капітал», що мають різний зміст і 

смислове навантаження. Вони доповнюють один 

одного, розкриваючи будь-яку одну зі сторін но-

сія цих понять — людини. Використання різних 

термінів важливо й тому, що є міжнародні стан-

дарти, спираючись на які, можна проводити по-

рівняння між країнами [7, с. 55].

На відміну від «трудових ресурсів» «частина 

населення, що забезпечує пропозицію робочої 

сили для виробництва товарів і послуг, становить 

економічно активне населення (робочу силу)». 

Економічно активне населення — частина насе-

лення, яка зайнята суспільно корисною діяльніс-

тю, яка приносить доход [8, с. 58].

На нашу думку, досить цікавим є науковий 

погляд, згідно з яким в ХХ столітті відбулася зміна 

трьох основних концепцій кадрового менеджмен-

ту, обумовлена змінами в економічному, соціаль-

ному, технічному розвитку суспільства.

На початку століття отримала розвиток кон-

цепція управління кадрами, за якої замість лю-

дини як особистості розглядається його трудова 

функція. Іншими словами, категорія «кадри» 

характеризує не якість окремо взятого індивіда, 

а сукупність працівників, об’єднаних для досяг-

нення поставлених організаційних цілей. Кадрові 

служби виконували в основному обліковокон-

трольні та адміністративно-розпорядчі функції.

Після Другої світової війни науково-техніч-

ний прогрес, викликавший ускладнення виробни-

чого процесу, зумовив необхідність впровадження 

нових механізмів мотивації праці працівників, 

підвищення їх кваліфікації, регулювання трудових 

відносин на основі партнерства і співробітництва, 

активного залучення персоналу в управління, 

участь у прибутку. Саме з 50–60-х рр., коли техно-

кратичний підхід в управлінні поступається своїми 

позиціями, на зміну концепції управління кадрами 

приходить концепція управління персоналом. У 

новій концепції, де працівник розглядається вже 

не тільки як особистість, але і як суб’єкт трудових 

відносин, змінюється роль і місце кадрових служб в 

організаційній структурі управління підприємств. 

Система управління персоналом вже охоплює ши-

роке коло управлінських проблем: планування по-

треб в персоналі, підбір та професійну адаптацію 

нових працівників, розробку компенсаційних про-

грам, корпоративне навчання співробітників та ін. 

Але поки що служби з управління персоналом, як 

правило, виконують обслуговуючу роль, будучи 

функціональними підрозділами, а персонал роз-

глядається як витрати, які треба оптимізувати.

Починаючи з 80-х рр. із розвитком соціаль-

но-економічних аспектів у менеджменті, по-

силенням інтелектуалізації та комп’ютеризації 

бізнесу, прискоренням інноваційних процесів 

формується концепція управління людськими ре-
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сурсами, яка розглядає знання, здібності, вміння 

людей як ключовий ресурс і нематеріальні акти-

ви організації, що забезпечують їх ефективність і 

конкурентоспроможність. Управління людськи-

ми ресурсами — це стратегічний і цілісний підхід 

до управління найбільш цінними активами орга-

нізації, а саме людьми, які здійснюють свій вне-

сок у досягнення цілей фірми.

Аналіз еволюції концепції управління люд-

ськими ресурсами дає змогу зробити висновок, 

що з кожним етапом розвитку соціально-еконо-

мічних відносин зростає цінність та статус люд-

ського фактора.

Існує також класифікація напрямків кадрово-

го менеджменту з урахуванням засобів досягнен-

ня кінцевих цілей підприємства. За цією ознакою 

розрізняють концепції школи наукового управ-

ління, адміністративної школи, школи людських 

відносин в управлінні і поведінкової (біхевіорист-

ської) школи, а також математичної школи.

Школа наукового управління наведена робота-

ми Ф. Тейлора, Ф. і Л. Гілбертів, Г. Емерсона і Г. Гра-

та. Зусилля представників цієї школи були спрямо-

вані на раціоналізацію трудових процесів на основі 

вивчення роботи. При цьому кожна операція роз-

глядалася детально, усувалися всі зайві рухи, було 

присутнє прагнення змусити робітника працювати 

в режимі машини. Представники школи наукового 

управління вперше стали практикувати хрономе-

траж робочого часу, фотографію робочих процесів і 

робочого дня. При цьому особистість робітника та 

його переживання їх мало цікавили.

Адміністративна школа дозволила розви-

нути і продовжити концепції школи наукового 

управління. Вагомим представником школи був 

А. Файоль, який в роботі «Загальне в промис-

лове управління» (1961 р.) сформулював осно-

вні функції та принципи управління для великої 

промислової корпорації.

До теоретиків адміністративної школи мож-

на віднести і відомого німецького соціолога 

М. Вебера, який сформулював концепцію іде-

ально формалізованої організації, що отримала 

назву «бюрократія».

Він обґрунтував необхідність спеціалізації, 

ієрархії та правил управління великими організа-

ціями і став одним із перших теоретиків організа-

ційного підходу до управління персоналом.

Теорія людського капіталу заснована на таких 

положеннях:

— людський капітал проявляється під час 

продажу робочої сили;

— зростання людського капіталу має сприяти 

зростанню продуктивності праці і виробництва;

— доцільне використання людського капіталу 

повинно вести до зростання доходів працівників;

— зростання доходів стимулює вкладення в 

своє здоров’я та освіту [89, с. 68].

Сучасна економічна теорія виходить з того, 

що поряд із традиційними ознаками, які прита-

манні елементам обумовленої сукупності — ка-

драм, персоналу, робочій силі, трудовим ресурсам, 

термін «людські ресурси» включає здатність до 

творчості і потенційні можливості всебічного роз-

витку працівників, загальну культуру та моральну 

надійність, визначений ефект кооперації і само-

організації (колективні форми організації праці та 

прийняття рішень, «гуртки якості», «дух команди» 

і т. д.), вдосконалення трудових взаємин, мотива-

цію, підприємливість та ін. Якщо точніше, то зміст 

термінів «кадри», «персонал», «робоча сила», «тру-

дові ресурси» відображає функціональний, техно-

кратичний підхід до працівника і відповідає кон-

цепції «економічної людини», а термін «людські 

ресурси» є виразом персонального підходу і відпо-

відає концепції «людини соціальної» [9].

На думку Н. В. Кротової та Е. В. Клеппер, 

терміни «кадри», «персонал», «людські ресурси» 

близькі за своїм значенням і в більшості випадків 

використовуються як синоніми.

Аналізуючи походження понять, автори від-

значають, що термін «кадри» запозичений управ-

лінської наукою з армійського лексикону, де він 

означав професійних військових-рядових, ко-

мандний склад, резерв. У англомовних країнах 

більш прийнято вживання слова «персонал».

Нюанси в розмежуванні цих понять можуть 

бути обумовлені характером і напрямком діяль-

ності організацій, до яких вони застосовуються. 

Термін «персонал» частіше вживається в невели-

ких фірмах, де зайнято не більше 100 осіб. Серед 

тих, хто вживає термін «людські ресурси», пере-

важають великі організації. У радянський період 

здебільшого вживався термін «кадри». Н. В. Кро-

това та Е. В. Клеппер названі терміни використо-

вують як синоніми в тих випадках, коли вони не 

спотворюють змісту та загальноприйняті [10, с. 8].

Більш диференційно до визначення цих тер-

мінів підходить В. Н. Слиньков. На його думку, 

кадри — це основний (штатний, постійний), як 

правило, кваліфікований склад підприємства. 

Розрізняються окремі категорії кадрів: кадри ма-

сових професій, кадри фахівців, управлінські ка-

дри, включаючи керівні.

Персонал — весь склад колективу підприєм-

ства, включаючи технічний, обслуговуючий. Цим 

терміном характеризують окремі категорії праців-

ників, об’єднаних за професійними або іншими 

ознаками (персонал управління, обслуговуючий 

персонал, медичний персонал та ін.).

Персонал організації (або її кадровий склад) 

включає всю сукупність найманих працівників да-

ного підприємства, що виконують певні завдання.

Вони мають з організацією як з юридичною 

особою відносини, що регулюються договором за 

наймом. В умовах ринкової економіки в такі від-
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носини можуть включатися власники і співвлас-

ники організацій. У цих випадках їх теж розгляда-

ють як частину персоналу [11, с. 4].

Менеджмент персоналу, або управління пер-

соналом — це система взаємопов’язаних заходів, 

що створююь умови для оптимального функці-

онування і розвитку робочої сили кадрової ор-

ганізації. Він виражається у формі безупинного 

процесу, спрямованого на мотивацію діяльності 

працівників з метою отримання від неї макси-

мальної віддачі, тобто безпосередньо пов’язаний 

з основними цілями організації.

Зупинимось на характеристиці найважли-

віших із зазначених понять. У рамках окремих 

організацій найбільш вживаним поняттям є 

«персонал», тобто люди зі складним комплексом 

індивідуальних якостей — соціальних, психоло-

гічних, професійних, мотиваційних та ін., наяв-

ність яких і відрізняє їх від речових факторів ви-

робництв (сировини, машин, енергії, капіталу).

Персонал — це особовий склад організацій, 

що включає всіх найманих працівників, а також 

власників і співвласників, що працюють. Термін 

«персонал» вперше став вживатися в англомов-

ній літературі як загальна назва всіх працівників 

організації, які мають відмінності у кваліфікації 

і посадовій приналежності. У нашій країні і ряді 

інших держав, у тому числі європейських, най-

більше поширення мав, як уже зазначалося, тер-

мін «кадри», взятий з армійського лексикону, що 

означає в німецькій і французькій мовах профе-

сійних військових (рядових, командного складу 

та резерву). У вітчизняній та зарубіжній літературі 

останніх років досить популярні обидва ці термі-

ни, хоча останній, «кадри», носить більш обмеже-

ний характер (наприклад, «кадри управління»).

У 1970-ті рр. в науці та практиці управління 

США стало використовуватися поняття «люд-

ські ресурси» замість «персоналу». Така зміна 

пов’язана з переосмисленням ролі і місця людини 

у виробничій діяльності в епоху НТР і ставленням 

до неї не тільки як до «одухотвореного» фактора 

виробництва, але і як до особистості з властивими 

їй інтересами, мотивацією, психологією, ціннос-

тями, підприємливістю тощо.

Людські ресурси — поняття, що відображає 

головне багатство будь-якого суспільства, про-

цвітання якого можливе при створенні умов 

для відтворення, розвитку, використання цього 

ресурсу з урахуванням інтересів кожної люди-

ни. Поняття «людські ресурси» більш ємне, ніж 

«трудові ресурси» і «персонал», тому що містить 

у собі сукупність соціокультурних характерис-

тик та індивідуально-психологічних властивос-

тей людей [12].

Персонал — особовий склад установ, органі-

зацій, підприємства, фірми, компанії або частина 

цього складу. Персонал розподіляють за ознакою 

роботи, яка виконувалась (наприклад, управлін-

ський персонал).

Трудовий потенціал людини є частиною його 

потенціалу як особистості, що формується на 

основі природних даних (здібностей), освіти, ви-

ховання і життєвого досвіду.

Кадровий потентціал — категорія, що ха-

рактеризує сукупність загальних і професійних 

знань, умінь, трудових навичок і соціальних якос-

тей працівників, зайнятих у певній сфері діяль-

ності — в галузі, підприємстві, установі.

Кадровий потенціал — сукупні реальні та по-

тенційні можливості певної категорії робітників, 

фахівців, інших груп населення, які можуть бути 

приведені в дію в процесі трудової діяльності від-

повідно до посадових обов’язків і поставлених пе-

ред суспільством, регіоном, колективом цілей на 

певному етапі розвитку.

Кадри — основний (штатний) склад підготов-

лених, кваліфікованих працівників підприємств, 

установ, партійних, професійних та громадських 

організацій тієї чи іншої сфери діяльності. У ши-

рокому сенсі — взагалі всі постійні працівники [13].

Кадри — склад працівників тієї чи іншої га-

лузі діяльності; самі працівники; основний склад 

підготовлених, кваліфікованих працівників будь-

якого підприємства, установи, організації тощо.

Кадри — основний (штатний) склад праців-

ників підприємств, установ та організацій в різ-

них галузях народного господарства.

Визначення кадрового потенціалу слід дава-

ти як із позиції еволюції поглядів на явище, так і з 

точки зору нової парадигми управління. Основні 

положення нової парадигми управління склалися в 

сімдесяті-вісімдесяті роки і зводилися до такого:

— впровадження науково-технічних досяг-

нень в господарську практику;

— становлення стають головним напрямком 

підвищення ефективності функціонування будь-

якої організації;

— підприємства (організації) розглядаються 

як відкриті системи управління, оперативно реа-

гують на зміни в зовнішньому середовищі;

— орієнтація виробництва не на нарощуван-

ня обсягів випуску продукції (послуг), а на підви-

щення їхньої якості для більш повного задоволен-

ня потреб споживачів;

— забезпечення швидкості та адекватнос-

ті реакції підприємств і організацій на зміни 

кон’юнктури ринку;

— зростання ролі організаційної культури та 

інновацій, мотивації та стилю управління.

Менеджмент все частіше почав розглядатися 

як мистецтво управління людьми, що володіють 

знаннями і високою кваліфікацією, які стають го-

ловним джерелом прибутку.

Відповідно до нової парадигми змінилися і 

вимоги до управління, у складі яких: своєчасна 
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реакція на зміни у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі організації, лояльність і довіра до пер-

соналу, інтерес до науково-технічних досягнень і 

вишукування можливостей їх практичного за-

стосування, створення в кожній фірмі атмосфери 

новаторства, розвиток комунікаційних мереж, які 

пронизують організацію по горизонталі і вертика-

лі, підвищення якості особистої роботи та її по-

стійне вдосконалення на основі навчання.

Кадровий потенціал підприємства — це су-

купність якісних і кількісних характеристик пер-

соналу підприємства, що включає: склад і струк-

туру кадрів; фізичні і психологічні можливості 

працівників; інтелектуальні та креативні здібнос-

ті; професійні знання та кваліфікаційні навички; 

комунікативність і здатність до співпраці; став-

лення до праці та інші характеристики, спрямова-

ні на досягнення місії та цілей підприємства.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши по-

гляди багатьох науковців, ми вважаємо, що термін 

«кадровий потенціал» для підприємства аграрно-

го сектору економіки потребує уточнення. Для 

практичного застосування визначення «кадрово-

го потенціалу» має бути чітким та лаконічним.

На нашу думку, сформувати поняття кадрового 

потенціалу підприємства можна як сукупність кіль-

кісних і якісних характеристик персоналу підпри-

ємства, його рівня мотивації та організації праці, 

спрямованих на реалізацію стратегії підприємства.
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація. Наведено виробничо-економічні показники вугільної промисловості України. Розглянуто ди-

наміку та структуру державної підтримки вугільної промисловості в Україні, її питому вагу у загальному 

обсязі видатків державного бюджету та у ВВП. Виявлено основні проблеми, що склалися у державній під-

тримці вугільної промисловості та окреслено напрями їх подолання.

Ключові слова: державна підтримка вугільної промисловості, бюджетне фінансування вугільної про-

мисловості, часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, реструкту-

ризація вугільної промисловості.

Summary. An author considered the industrial and economic indexes of coal industry of Ukraine. A dynamics 

and structure of state support of coal industry are considered in Ukraine, her specific gravity in the general volume 

of charges of the state budget and in GDP. An author educed basic problems in state support of coal industry and 

directions of their overcoming are outlined.

Key words: state support of coal industry, budgetary financing of coal industry, partial indemnification of prime 

cost to the prepared commodity coal products, restructuring of coal industry.

Постановка проблеми. В Україні вугільна га-

лузь визнається більшістю дослідників однією з 

найбільш проблемних. Від її ефективного функ-

ціонування залежить енергетична незалежність 

країни та соціально-економічне становище вугле-

добувних регіонів. Разом з тим вугільна промис-

ловість України відзначається надскладними при-

родними умовами розробки родовищ, невисоким 

технічним рівнем вуглевидобування, недостат-

ньою конкурентоспроможністю. Вугільна галузь 

щороку потребує значних обсягів бюджетного 

субсидування, яке характеризується низькою еко-

номічною ефективністю та потребує нагального 

реформування з метою досягнення кінцевого ре-

зультату — подолання збитковості вуглевидобу-

вання на шахтах державної форми власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам державного регулювання видобут-

ку вугілля присвячують свої праці вітчизняні 

науковці О. І. Амоша, Т. Р. Білан, С. Л. Воро-

бйов, К. Ю. Бондик, І. М. Доля, М. І. Каплін, 

Н. В. Кокора, І. М. Кочешкова, У. В. Лаврик, 

Л. Л. Стариченко, О. В. Стогній, І. А. Фесенко, 

Д. Д. Чейлях, Д. Ю. Череватський, А. В. Шев-

ченко та інші. Разом з тим зростання збитковос-

ті вуглевидобування, збільшення диспропорцій 

розвитку державного та недержавного секторів 

вугільної галузі, необхідність переорієнтування 

розвитку галузі з максимізації обсягів видобутку 

на досягнення мінімального рівня рентабельнос-

ті спричиняють необхідність проведення подаль-

ших досліджень з метою пошуку раціональної 

моделі державного регулювання вугільної галузі 

шляхом обґрунтування оптимального обсягу та 

структури бюджетного фінансування.

Постановка завдання. Метою дослідження 

є огляд тенденцій, що склалися у державно-

му фінансовому регулюванні вугільної галузі 

України та окреслення можливих майбутніх 

трансформацій у бюджетному фінансуванні 

вуглевидобування.

Виклад основного матеріалу. Однією з базових 

галузей економіки України є вугільна промисло-

вість. Її стан впливає на стабільне функціонування 

електроенергетики, металургійної промисловос-

ті, коксохімічної промисловості, комунального 

господарства. Розвиток вугільної галузі є визна-

чальним у забезпеченні енергетичної незалеж-

ності країни та соціально-економічного розвитку 

її регіонів, у першу чергу вуглевидобувних.

Промисловий видобуток вугілля здійснюють 

понад 50 країн світу. Найбільшими виробника-

ми є Китай (46,4 % світового видобутку), США 

(11,7 %), Індія (7,7 %), Австралія (5,5 %), Індоне-

зія (4,9 %), РФ (4,5 %), ПАР (3,3 %), Німеччина 

(2,5 %), Польща (1,8 %), Казахстан (1,5 %), Ко-

лумбія (1,1 %), Україна (1,1 %) [1].

У вугільній галузі промислово розвинених 

країн домінує приватна власність. Виключно 

приватними є всі вуглевидобувні підприємства 

у США, Канаді, ПАР, Великобританії. Лише в 

Австралії та Німеччині невелика частка шахт 

належить державі та субсидується нею. При 

цьому субсидії надаються лише на програми з 

реорганізації виробництва, впровадження но-

вих технологій та методів управління, закриття 

потужностей тощо. Державна власність перева-

жає у вугільних галузях Китаю, Індії, Індонезії, 

Польщі, Чехії, проте в усіх цих країнах держав-

ні вугільні підприємства корпоратизовано, що 

суттєво обмежує втручання органів влади у їхню 

господарську діяльність. Вугледобувні підпри-

ємства РФ, Казахстану, Чехії, Словаччини вже 

не отримують дотацій на покриття збитків, а 
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державні субсидії надаються для ліквідації не-

рентабельних шахт, соціального захисту вивіль-

нених працівників, а також на екологічні за-

ходи. В Україні процес приватизації і закриття 

збиткових шахт відбувається вкрай повільно, 

гальмується виконання й іншого важливого за-

вдання реформування вугільної галузі — пере-

спрямування дотацій із субсидування собівар-

тості виробництва вугілля на перекваліфікацію 

й підвищення мобільності працівників, які ви-

вільняються. В Україні більшість державних 

вугледобувних підприємств, значну частку яких 

становлять дрібні малопотужні шахти зі склад-

ними гірничо-геологічними умовами, працю-

ють неефективно та перебувають на державній 

дотації й утриманні, причому обсяги підтримки 

не визначаються обсягами і динамікою видо-

бутку вугілля. Більше того, при зменшенні ви-

добутку (у 2005–2013 рр. майже вдвічі: з 46,1 до 

24,1 млн. т) державним підприємствам з бюдже-

ту спрямовуються дотації, що невпинно зроста-

ють. Це посилює навантаження на державний 

бюджет — у 2013 р. 4,4 % сукупних державних 

видатків України було спрямовано на підтримку 

вугільної галузі (у 2014 р. заплановано 3,9 %) [2].

В Україні виробничо-економічні показники 

вугільних підприємств державного сектору є значно 

гіршими за показники недержавних шахт та мають 

тенденцію до погіршення у динаміці (табл. 1).

За період 2005–2013 рр. у державному сек-

торі, на відміну від недержавного, значно змен-

шилась кількість діючих шахт (за рахунок при-

ватизації інвестиційно привабливих), знизився 

загальний та середньодобовий видобуток вугіл-

Таблиця 1

Виробничо-економічні показники державного та недержавного секторів вугільної промисловості України 
у 2005–2013 рр.

№ Показник
Державний сектор

2005 2010 2013

1. Кількість діючих шахт

— державний сектор 145 116 91

— недержавний сектор 29 31 40

— державний сектор, % до недержавного 500,00 374,19 227,50

2. Видобуток вугілля, млн. т

— державний сектор 46,1 38,4 24,1

— недержавний сектор 31,9 36,8 58,3

— державний сектор, % до недержавного 144,51 104,35 41,34

3. Середньодобовий видобуток, т

— державний сектор 885 931 745

— недержавний сектор 3585 3333 4091

— державний сектор, % до недержавного 24,69 27,93 18,21

4. Продуктивність праці робітника, т/місяць

— державний сектор 22,4 21,5 17,8

— недержавний сектор 45,8 57,1 62,2

— державний сектор, % до недержавного 48,91 37,65 28,62

5. Заробітна плата робітника, грн./місяць

— державний сектор 1161 3797 5751

— недержавний сектор 1629 4637 6680

— державний сектор, % до недержавного 71,27 81,88 86,09

6. Ціна 1 т товарної вугільної продукції, грн.

— державний сектор 219 551 492

— недержавний сектор 221 544 …

— державний сектор, % до недержавного 99,10 101,29 —

7. Собівартість 1 т товарної вугільної продукції, грн.

— державний сектор 274 1232 1350

— недержавний сектор 179 472 …

— державний сектор, % до недержавного 153,07 261,02 —

8. Співвідношення ціни до собівартості

— державний сектор 0,80 0,45 0,36

— недержавний сектор 1,23 1,15 …

— державний сектор, % до недержавного 64,74 38,80 —

Джерело: побудовано автором за [3, с. 241; 4, с. 95–96; 5,с. 17, 20; 6, с. 361–362; 7, 8].
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ля, продуктивність праці робітників1. Собівар-

тість 1 т вугілля на державних шахтах втричі пе-

ревищує собівартість видобутку на недержавних 

шахтах, з 2005 по 2013 рік вона зросла майже у 5 

разів (по недержавних шахтах — у 2,7 рази).

За інформацією Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України [10; 11], за січень-

травень 2014 року видобуто 34375,8 тис. тонн ву-

гілля, що на 2811,1 тис. тонн (на 8,9 %) перевищує 

плановий показник і на 414,2 тис. тонн (на 1,2 %) 

більше показника за аналогічний період 2013 

року. За січень-травень 2014 року ціна 1 тонни 

товарної вугільної продукції, виробленої держав-

ними підприємствами, склала 577,2 грн. Порівня-

но із січнем-травнем 2013 р. ціна тонни товарної 

продукції вугільних підприємств збільшилась на 

71,8 грн. (на 14,2 %). За підсумками січня-травня 

2014 р. фактична собівартість 1 тонни товарної ву-

гільної продукції (1452,4 грн.) менше планової на 

63,1 гривень. Порівняно із січнем-травнем 2013 

року собівартість 1 тонни товарної вугільної про-

дукції збільшилась на 44,1 гривні (на 3,1 %). За сі-

чень-травень 2014 р. збитки від випуску товарної 

продукції державними вугільними підприємства-

ми, без урахування коштів державної підтримки, 

склали 6030,4 млн. грн. (порівняно з відповідним 

періодом 2013 р. збільшились на 61,2 млн. грн.2). 

За цей же період з державного бюджету надійшло 

5166,1 млн. грн. на часткове покриття витрат із 

собівартості вугільної продукції. За 5 місяців 2014 

року за бюджетною програмою «Реструктуриза-

ція вугільної та торфодобувної промисловості» 

профінансовано 207,4 млн. грн., недофінансу-

вання зазначеної програми на 01.06.2014 року 

склало 10,1 млн. грн.

Питома вага видатків на підтримку вугільної 

галузі у загальному обсязі видатків державного 

бюджету є значною: від 3,36 % до 5,37 %. Почина-

ючи з 2010 року спостерігається щорічне зростан-

ня цього показника. На підтримку вугільної галузі 

в Україні витрачається близько 1 % ВВП (рис. 1).

За період 2000–2013 років економічні показ-

ники діяльності державних шахт зазнали значних 

негативних змін (рис. 2). Обсяг товарної продукції 

зменшився у 3,4 раза — з 60,5 млн. т до 17,7 млн. т. 

Ціна 1 т товарної вугільної продукції зросла у 4,7 

раза (з 104,5 грн. до 492 грн.), собівартість — у 12,3 

раза (з 109,85 до 1350 грн. за тонну), часткове по-

криття витрат із собівартості готової товарної ву-

гільної продукції — більш ніж у 50 разів (з 15 до 

752 грн. за тонну).

Випереджальні темпи зростання собівартості 

та часткового покриття витрат із собівартості при-

звели до того, що собівартість 1 т товарної вугільної 

продукції у 2013 році є у 2,7 раза вище за її ціну (у 

2000 році — в 1,05 раза). Часткове покриття витрат 

із собівартості зросло з 13,5 % у 2000 році до 55,7 % 

у 2013 році і досягло 152,7 % від ціни (рис. 3).

За 2005–2013 роки загальна підтримка вугіль-

ної промисловості зросла у 4,7 раза. Бюджетні ви-

датки на часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної вугільної продукції зросли за цей 

період у 12,8 разів, витрати на реструктуризацію — 

у 2 рази. Обсяги фінансування заходів з технічного 

переоснащення шахт зменшились у 3,6 раза (рис. 4).

Найбільше значення у державних видатках 

на підтримку вугільної галузі займають видатки 

на часткове покриття витрат із собівартості гото-

вої товарної вугільної продукції (табл. 2). Питома 

вага цих видатків щороку зростає: з 31,7 % видат-

ків на підтримку галузі у 2005 році до 86,8 % у 2013 

році. Значні суми бюджетних коштів, що виділя-

ються на часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної продукції, дозволяють державі 

регулювати ціни на електроенергію, адже щоріч-

но приблизно половина видобутого вугілля спо-

живається теплоелектростанціями.

Негативним є факт значного зниження пито-

мої ваги бюджетних видатків на заходи з техніч-

ного переоснащення шахт: якщо у 2005 році пито-

ма вага цих видатків була вищою, ніж видатків на 

часткове покриття витрат із собівартості, то у 2013 

році на заходи з технічного переоснащення витра-

чено лише 2,2 % коштів, виділених з держбюдже-

ту на підтримку галузі. Значно зменшилась також 

за останні роки питома вага витрат на реструкту-

ризацію вугільної та торфодобувної промисловос-

ті, на заходи з охорони праці та підвищення тех-

ніки безпеки, на гірничорятувальні заходи. Дуже 

низьку питому вагу у загальному обсязі підтримки 

галузі щороку займають видатки на прикладні на-

укові та науково-технічні розробки. Структурні 

зрушення у видатках на підтримку вугільної галузі 

останніми роками призвели до того, що практич-

но вся сума бюджетних коштів витрачається на 

часткове покриття витрат із собівартості готової 

товарної продукції (на виплату зарплат та ком-

пенсацію витрат на електроенергію).

Головним розпорядником коштів державного 

бюджету в межах бюджетних програм, спрямо-

ваних на фінансування вугільної галузі, є Мініс-

терство енергетики та вугільної промисловості 

України. Основною метою діяльності Міністер-

ства у минулому році було забезпечення вико-

нання Національного плану дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 

2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурен-

тоспроможна економіка, ефективна держава» та 

Державної програми активізації розвитку еконо-

1 У 2013 році продуктивність праці робітника у недержав-

ному секторі була вищою, ніж у державному у 3,5 раза; у 

2012 році продуктивність праці робітників на шахтах РФ 

була у 4,3 раза вище, ніж в Україні [9, c. 240].
2 Виручкою від продажу вугільної продукції у держав-

ному секторі покривалося у 2010 р. 45%, а у 2013 р. — 

лише 36% витрат на виробництво.
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги бюджетної підтримки вугільної галузі у ВВП 

та у видатках державного бюджету (джерело: розрахунки автора за [12; 13])

Рис. 2. Динаміка основних економічних показників державних підприємств вугільної промисловості України 

(джерело: розрахунки автора за [ 14; 15, с. 95–96; 16, с. 361; 17, с. 241])

Рис. 3. Співвідношення часткового покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції з її ціною 

та собівартістю (джерело: див. рис. 2)
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Рис. 4. Динаміка складових бюджетної підтримки вугільної промисловості України 

(джерело: розрахунки автора за [18])

Таблиця 2

Структура видатків державного бюджету на підтримку вугільної галузі

Видатки державного бюджету 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної вугільної продукції
31,7 46,0 47,8 64,5 73,0 76,5 63,8 77,9 86,8

Заходи з технічного переоснащення шахт 37,5 28,3 30,5 20,2 10,8 4,4 16,3 9,9 2,2

Реструктуризація вугільної та торфодобувної 

промисловості
23,1 17,8 14,2 8,9 12,3 14,0 15,2 8,3 7,7

Інші заходи 7,7 7,9 7,4 6,4 3,9 5,1 4,7 3,9 3,3

Загальна підтримка вугільної промисловості 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: див. рис. 4.

міки на 2013–2014 роки. За інформацією Мініс-

терства [19], у 2013 році рівень покриття витрат з 

оплати праці та сплати відповідних обов’язкових 

зборів і платежів за рахунок коштів державного 

бюджету становив 85,7 % від загального обсягу 

витрат, рівень покриття витрат за спожиту елек-

троенергію — 56,7 % від загального обсягу витрат. 

Кількість проектів ліквідації, на яких продовжено 

ліквідаційні роботи у 2013 році, — 94, на 11 шахтах 

повністю завершено роботи за проектами ліквіда-

ції. На реструктуризацію вугільної галузі витраче-

но у 2013 році 1,2 млрд. грн.

Щороку видатки державного бюджету на 

підтримку вугільної галузі є найбільшими серед 

усіх видатків, спрямованих на підтримку і роз-

виток економіки. Зокрема, у 2013 році такі ви-

датки становили 15020 млн. грн. (36,4 % від усіх 

видатків, спрямованих на підтримку і розвиток 

економіки, рівень виконання — 98,8 %). Для по-

рівняння: на розвиток дорожнього господарства 

витрачено 13821,5 млн. грн. (рівень виконання — 

78,9 %), на підтримку сільського господарства — 

головного отримувача державного субсидування 

у розвинених країнах — 6776,1 млн. грн. (рівень 

виконання — 78,1 %) [20].

Незважаючи на наявні проблеми, в Украї-

ні останніми роками здійснюються кроки в 

напрямку вирішення системних проблем мо-

дернізації вугільної промисловості [21]: 1) нор-

мативно-правове забезпечення реформ у галузі; 

2) залучення інвестицій; 3) розвиток сфери по-

слуг; 4) стимулювання внутрішнього попиту на 

вугілля, збільшення потреби у споживанні ву-

гілля на внутрішньому ринку України; 5) розви-

ток інновацій, залучення регіональних наукових 

профільних інститутів до розробки та впрова-

дження проектів, спрямованих на оптимізацію 

видобутку вугілля; 6) поширення практики ре-

формування соціальної інфраструктури моно-

функціональних міст; 7) формування корпора-

тивної соціальної відповідальності бізнесу.

На ефективність здійснюваних державою за-

ходів значно вплинуло збройне протистояння на 

Донбасі. За інформацією Першого заступника 

Міністра енергетики та вугільної промисловості 

Юрія Заюкова [22], станом на початок вересня 

на Донбасі працює 24 державні шахти, близь-

ко 50 шахт знаходяться на життєзабезпеченні 

(відкачування води, провітрювання), 15 шахт 

повністю зруйновано. Державні шахти видобу-
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вають на добу близько 20 тис. тонн вугілля (до 

бойових дій — 70 тис. тонн). Втрати державних 

шахт за період бойових дій оцінюються більш 

ніж у 1 млрд. грн.1 Державне фінансування галузі 

не припиняється. Усім шахтарям, які працюють, 

виплачується заробітна плата.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Головними проблемами державного фі-

нансування вугільної галузі вітчизняні науковці 

визнають непослідовність державної фінансової 

політики, економічно неефективне фінансування 

галузі (внаслідок прямої залежності від бюджет-

них дотацій та субсидій), неефективне викорис-

тання капіталовкладень за рахунок бюджетних 

коштів (кошти державного бюджету використо-

вуються не на структурну модернізацію та техніч-

не переоснащення виробництва, а на покриття 

збитковості виробництва за рахунок часткового 

покриття витрат із собівартості), неефективність 

програм перекваліфікації та працевлаштування 

вивільнених працівників шахт, недостатня ефек-

тивність фінансування заходів з профілактики 

травматизму та професійних захворювань, недо-

статнє економічне обґрунтування фінансування 

ліквідації вугільних шахт.

Для підвищення економічної ефективності 

бюджетного фінансування вугільної галузі пріо-

ритетними вважаємо такі заходи:

— розробка стратегічних напрямів реоргані-

зації вугільної галузі шляхом укрупнення, корпо-

ратизації, ліквідації, консервації, приватизації та 

передання у концесію державних підприємств з 

урахуванням доцільності відновлення та ремон-

ту шахт, яким завдано збитків під час військового 

протистояння на Донбасі;

— законодавче врегулювання системи дер-

жавного субсидування вугледобувних підпри-

ємств з урахуванням норм СОТ і ЄС;

— обґрунтування заходів щодо доцільності 

бюджетного фінансування поетапної технічної 

модернізації рентабельних державних вугільних 

підприємств;

— дослідження ефективності існуючих бю-

джетних програм, надання їм стимулюючого ха-

рактеру;

— розробка програм бюджетного фінансу-

вання перекваліфікації вивільнених працівників 

шахт (зокрема вимушених переселенців), ство-

рення для них нових робочих місць (у тому числі 

за рахунок залучення зовнішніх інвестицій у бу-

дівництво нових виробничих потужностей);

— розробка програм бюджетного фінансу-

вання розвитку соціальної інфраструктури моно-

функціональних шахтарських міст (з урахуванням 

фактичної можливості проведення фінансування 

в окремих районах Донецької та Луганської об-

ластей, у яких законодавством запроваджено осо-

бливий порядок місцевого самоврядування2).

Виконання зазначених заходів дозволить 

зменшити економічно необґрунтовані видатки 

державного бюджету, спрямувати вивільнені дер-

жавні кошти на розвиток вугільних регіонів, по-

кращити виробничо-економічні показники ву-

гільної галузі України та наблизити їх до середніх 

світових показників.
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ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТА БАНКУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

Анотація. У статті розглянуто метод дискримінантного аналізу для оцінки надійності позичальників 

з урахуванням сучасних умов розвитку практики банківського кредитування.

Ключові слова: кредитний ризик, кредитоспроможність, фінансовий показник, коефіцієнти ліквіднос-

ті, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти фінансової незалежності, коефіцієнти рентабельності, 

метод дискримінантного аналізу.

Summary. This article presents a method of discriminant analysis to assess the reliability of borrowers to meet 

modern conditions of development of bank lending practices.

Key words: сredit risk, creditworthiness, financial indicator, liquidity ratios, the coefficients of the business activity, 

financial independence ratio, profitability ratios, method of discriminant analysis.

Постановка проблеми. Кредитно-фінансова 

система — одна з найважливіших і невід’ємних 

структур ринкової економіки. Розвиток банків-

ської системи історично йшов паралельно з то-

варним виробництвом і тісно з ним переплітався. 

Перебуваючи в центрі економічного життя, банки 

опосередковують зв’язки між вкладниками й ви-

робниками, перерозподіляють капітал, підвищу-

ють загальну ефективність виробництва.

Особливу роль відіграють кредити, перетво-

рюючись, по суті, в основне джерело, що фінан-

сує народне господарство додатковими грошови-

ми ресурсами.

Надання кредитів є основною економічною 

функцією банків, які здійснюють фінансування 

як фізичних, так і юридичних осіб. Від підбору та 

застосування методів оцінки кредитоспромож-

ності в подальшому багато в чому залежить фі-

нансовий стан і життєздатність самого банку.

У теперішній час, у зв’язку з наслідками фінан-

сово-економічної кризи, для багатьох банків метою 

є вже не максимізація прибутку, а мінімізація ризи-

ків. Криза ліквідності, платоспроможності призвела 

до того, що багато позик не були повернені, що при-

звело до погіршення фінансового становища самих 

кредитних установ. Фінансово-економічна криза 

показала низьку працездатність діючих методик 

банків з оцінки кредитоспроможності позичаль-

ників. Поточні моделі вже не здатні повною мірою 

спрогнозувати наступ кредитного ризику.

Управління кредитними ризиками — основа 

для виживання більшості банків. Банки повинні 

оцінювати ризики, пов’язані з основними банків-

ськими продуктами, і управляти ними. Кредитний 

ризик, тобто небезпека, що дебітор не зможе здій-

снити відсоткові платежі або виплатити основну 

суму кредиту відповідно до умов, зазначених у кре-

дитній угоді, є невід’ємною частиною банківської 

діяльності. Кредитний ризик означає, що платежі 

можуть бути затримані або взагалі не виплачені, 

що, у свою чергу, може привести до проблем у русі 

грошових коштів і несприятливо відбитися на лік-

відності банку [1, c. 26–27]. Незважаючи на інно-

вації в секторі фінансових послуг, кредитний ризик 

дотепер залишається основною причиною банків-

ських проблем. Більше 80 % вмісту балансових зві-

тів банків присвячено зазвичай саме цьому аспекту 

управління ризиками.

При всій різноманітності можливих моделей 

оцінки кредитного ризику система показників 

має відповідати таким критеріям:

— показники мають бути максимально ін-

формативні і давати цілісне уявлення про стан 

позичальника;

— показники повинні давати можливість ви-

значення рейтингу позичальника як у просторі, 

так і в часі;

— для всіх показників мають бути вказані 

нормативи задовільного рівня або діапазону ви-

мірювань;

— остаточна модель оцінки кредитного ризи-

ку повинна бути коректно складена й мати еконо-

мічне обґрунтування [2, c. 48–49].

Отже, кредитний ризик є основним фінансо-

вим ризиком, з яким стикаються банки у своїй ро-

боті. Зі збільшеним масштабом кредитних ризиків 

пов’язана проблема пошуку альтернативних мето-

дів зниження банківських ризиків за рахунок ефек-

тивної класифікації потенційного позичальника.

Таким чином, у теперішній час виникло пи-

тання розробки працездатної методики оцінки 

кредитоспроможності позичальника за допомо-

гою нового апарату для прогнозування кредитно-

го ризику. Бажано, щоб ця методика могла перед-

бачити кризову ситуацію комерційної організації 

ще до появи її очевидних ознак.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 

теперішнього часу сформувалося досить вели-
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ка кількість практичних підходів до визначення 

кредитоспроможності позичальників у комер-

ційних банках, а саме: моделі рейтингової оцінки 

(Л. В. Донцова, Н. О. Никифорова, А. Д. Шеремет, 

Є. В. Негашев); моделі множинного дискримі-

нантного аналізу (Е. Альтман, Р. Тоффлер і X. Ті-

шоу, М. А. Федотова, Г. Спрінгейт, Р. С. Сайфулін і 

Г. Г. Кадиків, Дж. Фулмер, О. П. Зайцева, Г. В. Да-

видова та А. Ю. Бєліков); моделі, засновані на сис-

темі показників (У. Бівер); адаптивно-імітаційні 

моделі (В. В. Давні, І. М. Булгакова); нечітко-мно-

жинний аналіз (А. О. Недосекін); моделі комплек-

сного аналізу (В. В. Ковальов і В. В. Патров).

Зауважимо, що багато підходів до оцінки 

кредитоспроможності розроблені закордонни-

ми фахівцями, але не всі з них були вдало адап-

товані вітчизняними фахівцями. А розроблені до 

теперішнього часу методики не припускають ви-

користання усього арсеналу сучасних економіко-

математичних методів і моделей.

Мета статті (постановка завдання) — про-

ведення аналізу використання апарату дискри-

мінантного аналізу для оцінки надійності пози-

чальників з урахуванням сучасних умов розвитку 

практики банківського кредитування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ба-

гато вітчизняних банків, які активно працюють 

на регіональних ринках банківських кредитів, 

досить давно займаються кредитуванням, отже, 

можуть дозволити собі формування бази даних 

кредитних історій минулих клієнтів банку. Поді-

бні бази даних створюються як усередині одного 

банку регіону, так і в рамках спеціалізованих ін-

ститутів кредитних історій.

Наявність даних щодо минулих кредитів є 

підставою для застосування дискримінантного 

аналізу як критерію видачі майбутніх кредитів. 

Результатом застосування інформації про надій-

них і ненадійних клієнтів є вирішення задачі кла-

сифікації за наявності навчальних вибірок. Для 

вирішення подібних задач можливе використан-

ня дискримінантного аналізу.

Метод дискримінантного аналізу вперше 

був застосований у сфері банківської діяльнос-

ті, а саме — у кредитному аналізі. Тут найбільш 

чітко простежується основний підхід методу, що 

припускає залучення минулого досвіду: необхід-

но визначити, чим відрізняються позичальники, 

які повернули в строк кредит, від тих, хто цього 

не зробив. Отримана інформація має бути вико-

ристана при вирішенні долі нових позичальни-

ків. Інакше кажучи, застосування методу має таку 

мету: побудова моделі, що прогнозує, до якої з 

груп відносяться дані споживачі, виходячи з на-

бору змінних, які пророчать (предикторів), вимі-

ряних в інтервальній шкалі. Дискримінатний ана-

ліз пов’язаний зі строгими припущеннями щодо 

предикторів: для кожної групи вони повинні мати 

багатовимірний нормальний розподіл з ідентич-

ними коваріаційними матрицями [3].

Основні положення дискримінантного ана-

лізу легко зрозуміти з уявлення досліджуваної 

області, що складається з окремих сукупностей, 

кожна з яких характеризується змінними з бага-

товимірним нормальним розподілом. Дискримі-

нантний аналіз намагається знайти лінійні ком-

бінації таких показників, які найкращим чином 

поділяють наведені сукупності.

При використанні методу дискримінантного 

аналізу головним показником є точність класи-

фікації, і цей показник можна легко визначити, 

оцінивши частку правильно класифікованих за до-

помогою прогностичного рівняння спостережень. 

Якщо дослідник працює з досить великою вибір-

кою, застосовується такий підхід: виконується ана-

ліз частини даних (наприклад, половини), а потім 

прогностичне рівняння застосовується для кла-

сифікації спостережень у другій половині даних. 

Точність прогнозу оцінюється, тобто відбувається 

перехресна верифікація. Оскільки маркетолог во-

лодіє, як правило, великою кількістю змінних, які 

пророкують, він повинен прийняти рішення про 

те, які з них будуть використовуватися в прогнос-

тичному рівнянні. У дискримінантному аналізі 

існують методи покрокового відбору змінних, що 

допомагають здійснити вибір. Дослідник-маркето-

лог може (для змінних, фактично використовува-

них у дискримінантній моделі) оцінити нормовані 

коефіцієнти й використовувати їх як критерій від-

носної важливості цих змінних.

Отже, метою дискримінантного аналізу є 

отримання прогностичного рівняння, яке можна 

буде використовувати для передбачення майбут-

ньої поведінки споживачів. Наприклад, щодо клі-

єнтів банку існує необхідність на основі деякого 

набору змінних (вік, річний доход, сімейний стан 

тощо) уміти відносити їх до однієї з декількох вза-

ємовиключних груп з більшими чи меншими ри-

зиками неповернення кредиту. Дослідник володіє 

деякими статистичними даними (значеннями 

змінних) щодо осіб, приналежність яких до пев-

ної групи вже відома. У прикладі з банком ці дані 

будуть містити статистику за вже наданими кре-

дитами з інформацією про те, повернув позичаль-

ник кредит чи ні. Необхідно визначити змінні, які 

мають істотне значення для поділу спостережень 

на групи, і розробити алгоритм для віднесення 

нових клієнтів до тієї чи іншої групи.

Отже, послідовність дій при застосуванні ме-

тоду дискримінантного аналізу має бути такою:

— дослідник повинен вибрати змінну, яка 

групується, із взаємовиключними значеннями 

(об’єкт може відноситися тільки до однієї з груп);

— дослідник визначає набір предикторів (це 

рішення дуже важливе для успішного проведення 

дискримінантного аналізу);
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— необхідно перевірити, чи задовольняють 

наявні дані усім припущенням, необхідним для 

проведення дискримінантного аналізу (перераху-

вання цих припущень дається нижче). Дослідник 

повинен виокремити викиди, прийняти рішення 

щодо відкидання змінних, які завідомо не можуть 

бути гарними предикторами;

— вибирається метод оцінки параметрів, за-

даються апріорні ймовірності для груп. Перевіря-

ється значимість відмінностей середніх за група-

ми для кожної знайденої функції; обчислюється 

відносна «важливість» кожної функції, яка оці-

нюється в термінах частки поясненої дисперсії;

— дослідник вивчає отримані результати кла-

сифікації, приймає рішення з приводу можливо-

го розширення (або, навпаки, звуження) набору 

предикторов. Окремо розглядаються неправиль-

но класифіковані спостереження, які можуть 

утворювати непомічену раніше групу;

— фахівці рекомендують на останньому кроці 

перевірити якість побудованого вирішального пра-

вила, навіть якщо дослідник-маркетолог повністю 

задоволений отриманими результатами [4].

Аналіз методів показав, що в методах оцінки 

економічного стану підприємств використову-

ються фінансові коефіцієнти. Усі ці показники 

можуть бути поділені на такі чотири класи: коефі-

цієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активнос-

ті, коефіцієнти фінансової незалежності та коефі-

цієнти рентабельності.

Щоб уникнути громіздкості методики, необ-

хідно відібрати найбільш часто використовувані 

фінансово-економічні показники. Серед показ-

ників ліквідності найбільш часто використову-

ються коефіцієнт поточної ліквідності та коефі-

цієнт термінової ліквідності. У групі коефіцієнтів 

фінансової стійкості найбільш часто викорис-

товуються коефіцієнт співвідношення власних і 

позикових коштів, коефіцієнт структури активів, 

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

коштами. Серед показників ділової активнос-

ті лідирує коефіцієнт оборотності активів [5]. У 

групі показників рентабельності найбільш час-

то зустрічаються такі: коефіцієнт рентабельнос-

ті власного капіталу, коефіцієнт рентабельності 

активів; коефіцієнт рентабельності продажів. У 

зарубіжній і вітчизняній практиці оцінки фінан-

сово-економічного стану підприємства практич-

но підтверджено, що кореляція між коефіцієнтом 

рентабельності власного капіталу і коефіцієнтом 

рентабельності активів становить 0,8, що свідчить 

про недоцільність одночасного використання 

обох показників. Тому в моделі можна використо-

вувати один із зазначених показників, наприклад, 

коефіцієнт рентабельності активів.

Таким чином, виокремимо найбільш часто 

використовувані кількісні показники: коефіцієнт 

термінової ліквідності (К1); коефіцієнт поточної 

ліквідності (К2); коефіцієнт оборотності активів 

(К3); коефіцієнт оборотності оборотних активів 

(К4); коефіцієнт відношення власних і позикових 

коштів (К5); коефіцієнт структури активів (К6); 

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

коштами (К7); коефіцієнт рентабельності активів 

(К8); коефіцієнт рентабельності продажів (К9).

Навіть не дивлячись на те, що список кіль-

кісних змінних, які характеризують кредито-

спроможність підприємства, істотно скоротився, 

кількість показників усе ще завелика. Постає за-

вдання відбору найбільш інформативних з решти, 

яке можна вирішити, використовуючи методи 

дискримінантного аналізу.

Візьмемо інформацію у комерційного банку 

щодо повернення кредиту своїх клієнтів для про-

ведення дискримінантного аналізу. Вище нами 

були обрані найбільш інформативні показники, 

які й будуть використані для проведення дискри-

мінатного аналізу. Дотримуючись умов моделі дис-

кримінації, в якості навчальних вибірок були вико-

ристані десять підприємств, у тому числі «надійні» 

і «ненадійні», вихідні дані яких наведено у табл. 1.

Аналіз даних проводився в ППП «Statistica» 

в модулі «Дискримінантний аналіз» та «Каноніч-

ний аналіз».

Для перевірки наявності лінійного зв’язку 

між вихідними змінними розрахуємо кореля-

ційну матрицю (див. рис. 1), аналіз якої свідчить 

про наявність тісного зв’язку між: коефіцієнтом 

термінової ліквідності (К1) і коефіцієнтом рента-

бельності активів (К8); коефіцієнтом термінової 

ліквідності (К1) і коефіцієнтом рентабельності 

продажів (К9); коефіцієнтом поточної ліквідності 

(К2) і коефіцієнтом забезпеченості власними обо-

ротними коштами (К7); коефіцієнтом поточної 

ліквідності (К2) і коефіцієнтом рентабельності 

активів (К8); коефіцієнтом поточної ліквіднос-

ті (К2) і коефіцієнтом оборотності активів (К3). 

Тому виключимо з розгляду коефіцієнти К1 і К2. 

Таким чином, у подальшому дослідженні беруть 

участь 7 фінансових коефіцієнтів.

Значення критеріїв відбору досліджуваних 

змінних наведено в табл. 2.

З табл. 2 видно, що найбільший вклад в дис-

кримінацію вносить коефіцієнт відношення влас-

них і позикових коштів (К5), найменший — кое-

фіцієнт оборотності оборотних активів (К4), тому 

що чим менше статистика Уілкса лямбда, тим 

більше вклад у загальну дискримінацію.

Перевірка дискримінантної функції (кореня) 

показала її статистичну значущість (Хі-квадрат роз-

рахункове = 20,41 > Хі-квадрат табличне = 9,49), що 

свідчить про можливість її застосування в класифі-

кації спостережень (підприємств). Дискримінант-

на функція має вид: Y = 2,65 + 1,24·К3 + 1,05·К4 – 

3,01·К5 + 2,43·К6 + 4,8·К7 + 6,23·К8 –20,31·К9, де 

Y — індекс надійності клієнта.
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Таблиця 1

Вихідні дані фінансових показників позичальників

№
Фінансові коефіцієнти

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9

1 0,16 0,78 0,13 0,37 1,87 0,43 0,01 0,02 0,01

2 0,56 1,26 1,08 1,78 1,09 0,64 0,24 0,27 0,23

3 0,34 0,78 2,34 3,88 0,84 0,62 -0,07 0,15 0,07

4 0,29 0,78 0,64 1,34 0,57 0,69 -0,13 0,02 0,03

5 0,23 1,49 5,48 6,27 0,54 0,94 0,34 0,27 0,02

6 0,38 0,23 0,89 6,3 0,24 0,75 -0,03 0,08 0,02

7 0,12 0,76 3,14 2,48 0,01 0,73 -0,14 -0,02 0,02

8 0,21 0,25 0,74 4,25 0,26 0,4 -0,09 -0,02 -0,04

9 0,02 0,31 0,02 0,02 0,03 0,34 -0,401 0,01 0,02

10 0,26 0,62 0,45 0,74 0,01 0,57 -0,38 0,03 0,04

Рис. 1. Кореляційна матриця

Таблиця 2

Підсумки аналізу дискриминантной функції

N Уілкса Частинна F to enter p-level Toler. 1-Toler.

К3 0,925296 0,925296 0,64588 0,444811 1,000000 0,00

К4 0,999954 0,999954 0,00037 0,985133 1,000000 0,00

К5 0,396950 0,396950 12,15370 0,008244 1,000000 0,00

К6 0,906767 0,906767 0,82255 0,390936 1,000000 0,00

К7 0,579101 0,579101 5,81451 0,042420 1,000000 0,00

К8 0,621721 0,621721 4,86751 0,058422 1,000000 0,00

К9 0,804177 0,804177 1,94805 0,200316 1,000000 0,00

Підприємство належить до числа «надійних», 

якщо індекс надійності клієнта приймає значення 

більше або рівне двом, інакше підприємство слід 

віднести до числа «ненадійних» клієнтів.

Висновки. Таким чином, одне з найважливі-

ших завдань кредитної політики банку — ефектив-

на оцінка кредитоспроможності позичальника. У 

теперішній час існують різні методи оцінки креди-

тоспроможності позичальника, які включають як 

плюси, так і недоліки. У зв’язку з цим виникає не-

обхідність вдосконалення методик оцінки креди-

тоспроможності та управління ризиками, оскільки 
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підвищення доходності кредитних операцій без-

посередньо пов’язано з якістю оцінки кредитного 

ризику. А використання методів дискримінантного 

аналізу дозволяє відібрати найбільш інформативні 

фінансові коефіцієнти за минулими кредитними 

історіями й на основі цих коефіцієнтів з певною 

ймовірністю віднести майбутніх клієнтів до числа 

потенційних платників або неплатників.

Література

1. Многомерные статистические методы анали-

за экономических процессов : [учебник] / Ю. В. Са-

жин, Ю. В. Сарайкин, В. А. Басова, А. В. Катынь. — 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008. — 223 с.

2. Терещенко О. О. Антикризисное финан-

совое управление на предприятии : монография / 

О. О. Терещенко. — К. : КНЕУ, 2004. — 268 с.

3. Лукин М. И. Эконометрические подходы 

к разработке модели оценки кредитоспособности 

заёмщика / М. И. Лукин // Системное модели-

рование социально-экономических процессов : 

тезисы докладов и сообщений XXV юбилейной 

международной научной школы семинара им. ак. 

С. Шаталина, г. Королёв, Моск. обл., 24–28 мая 

2002 г. : в 2 ч. — М. : ЦЭМИ РАН, 2002. — Ч. 2. — 

С. 24–25.

4. Дискриминантный анализ [Электронный 

ресурс] / Лаборатория рекламы маркетинга. — 

2010. — Режим доступа : http://www.advlab.ru/

articles/article531.htm.

5. Груздев А. В. Дискриминантный анализ 

в банковском скоринге / А. В. Груздев // Риск-

менеджмент в кредитной организации. — 2011. — 

№ 4. — С. 57–64.

© Ю. П. Макаренко, 2014

УДК 658.343.37 Ю. П. Макаренко

ПРОБЛЕМА ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Анотація. У статті викладено проблему ризику відмивання грошей в банківському секторі економі-

ки. Обґрунтовано можливість впровадження ефективної системи фінансового контролю та створення 

єдиного мегарегулятора як єдиного органу нагляду регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забез-

печення його прозорості.

Ключові слова: банк, тінізація економіки, мегарегулятор, банкашуранс, ризик.

Summary. The article outlined the problem of risk of money laundering in the banking sector of the economy. The 

ability to implement an effective system of financial control and the creation of a single megaregulator, as the sole organ 

of supervision regulation of businesses in the financial sector in order to ensure its transparency.

Key words: bank, shadow economy, megaregulator, bankasuarens, risk.

Постановка проблеми. З проблемою тінізації 

економічних процесів стикаються майже всі краї-

ни світу. Як вважають експерти, обсяги тіньового 

сектору в економічно розвинених країнах світу 

утримуються на рівні 5–15 % ВВП [1; 2]. На думку 

експертів МВФ, питома вага тіньової економіки 

зростає на ранніх етапах переходу до ринку, однак 

потім знижується з прогресом реформ та скоро-

ченням корупції в органах державної влади [3].

Більшість вітчизняних експертів вважає, 

що найвищий рівень неформальної економіки 

в Україні був у 1994–1998 роках (65 % від ВВП). 

На той час тіньовий сектор охопив більшу час-

тину промислового виробництва, паливно-енер-

гетичного комплексу, сільського господарства 

тощо. Характерною ознакою цього періоду був 

підвищений попит на готівку поза банками, тем-

пи зростання якої майже удвічі перевищували 

темпи зростання депозитних внесків у банків-

ській системі [4, 2].

За різними методиками розрахунку Мінеко-

номрозвитку, у І кварталі 2012 року масштаб не-

формальної (тіньової) економіки в Україні склав 

31–44 % ВВП. Такий розмір тіньової економіки в 

Україні набуває ознак загрози національній без-

пеці. Якщо тіньовий обіг перевищує 30 %, а кіль-

кість зайнятих у ньому — 40 %, виникає загроза 

для керованості економіки.

Зазначимо, що в Україні аналіз ризику відми-

вання грошей покладено на єдиний орган — Дер-

жавну службу фінансового моніторингу Украї-

ни (Держфінмоніторинг), яка концентрує свою 

діяльність на описі виявлених типологій та схем 

відмивання грошей [5].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блематику тінізації економіки в банківському 

секторі, крім державних органів, широко ви-

світлюють у своїх працях вітчизняні науковці, 

серед яких А. Степаненко, В. Міщенко, В. Кри-

лова, Є. Швець, В. Рисін, З. Варналій та багато 

інших. Але, з огляду на це, у більшості наукових 

досліджень недостатньо приділено уваги пробле-

мі відмивання грошей в банківських установах, 

втім існуюча проблема потребує пошуку нових 

рішень, що вимагає широкого спектру спеціаль-

них наукових досліджень.

Мета статті — проаналізувати можливість впро-

вадження ефективної системи фінансового контро-

лю, який має повідомляти уповноважений орган 

про всі сумнівні угоди. Обґрунтувати створення 

єдиного регулятора (мегарегулятора) як органу єди-

ного нагляду, тобто покласти на нього всі функції 

державних органів, які концентрують свою діяль-

ність на аналізі ризиків відмивання коштів банками.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що роз-

мір тіньової економіки впливає на обсяг ризику 

відмивання грошей у банках (більшість тіньових 

схем в економіці України неможливі без залучен-

ня та безпосередньої участі комерційних банків).

На сьогодні виокремлююся такі стадії проце-

су відмивання коштів у банках:

1. Розміщення. У банківському секторі ця 

стадія виявляється в діях, спрямованих на уник-

нення обов’язкової у багатьох країнах ідентифіка-

ції клієнтів. Основні форми «відмивання» коштів 

на першій стадії такі:

— шахрайство з використанням підставних 

фізичних або юридичних осіб;

— обмін банкнот невеликої номінальної вар-

тості на банкноти більших номіналів;

— підкуп банківського персоналу, відпові-

дального за здійснення ідентифікації клієнтів;

— підробка документів з метою приховуван-

ня справжнього джерела походження грошей або 

їх місцезнаходження;

— смерфінг — переказ грошових коштів 

у банківські чеки, облігації, цінні папери на 

пред’явника тощо. При цьому купівля здійсню-

ється на меншу суму, ніж та, через яку необхідно 

ідентифікувати клієнта;

— структуринг — здійснення платежів невели-

кими сумами на один і той же банківський рахунок;

— використання підприємств зі значним го-

тівковим обігом, до легальної виручки яких дода-

ються «брудні» кошти;

— створення власних фіктивних підпри-

ємств, котрі декларують «брудні» кошти як ле-

гальну виручку.

2. Розшарування. На цій стадії здійснюєть-

ся процес відокремлення злочинних доходів від 

джерел їх походження (фінансові операції на 

другій стадії мають, як правило, міжнародний 

характер). Велику роль при цьому відіграють 

офшорні зони та країни зі слабкою системою 

фінансового контролю. Гроші переказуються на 

рахунки офшорних фірм на підставі фіктивних 

експортно-імпортних контрактів. Крім того, ха-

рактерною фінансовою операцією на стадії «роз-

шарування» є купівля цінних паперів на вторин-

ному ринку (щоб приховати первинне джерело 

походження коштів, їх купівля-про даж відбува-

ється із залученням брокерів або дилерів).

3. Інтеграція. На цій стадії гроші набувають ле-

гального походження й інвестуються у економіку.

Одним із елементів запобігання легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-

хом, є обов’язкова ідентифікація клієнтів банку.

Згідно із Законом України «Про банки і бан-

ківську діяльність» банкам забороняється від-

кривати та вести анонімні (номерні) рахунки. 

Крім того, банкам забороняється встановлювати 

кореспондентські відносини з банка  ми, іншими 

фінансовими установами-нерезидентами, що не 

мають постійного місцезнаходження і не прово-

дять діяльність за місцем своєї реєстрації та/або 

не підлягають відповідному нагляду в державі 

(на території) за місцем свого розташування, а 

також  з банками та іншими фінансовими уста-

новами-нерезидентами, що підтримують такі 

кореспондентські відносини. Банкам забороня-

ється вступати в договірні відносини з клієнта-

ми-юридичними чи фізичними особами у разі, 

якщо виникає сумнів стосовно того, що особа 

виступає від власного    імені [6].

Відповідно до законодавства України банк 

зобов’язаний ідентифікувати:

— клієнтів, що відкривають рахунки в банку;

— клієнтів, які здійснюють операції, що під-

лягають фінансовому моніторингу;

— клієнтів, що здійснюють операції з готів-

кою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює 

або перевищує 150000 гривень, або на суму, екві-

валентну зазначеній сумі в іноземній валюті.

Для ідентифікації юридичної особи, за винят-

ком підприємс  тв державної і комунальної власнос-

ті, банк зобов’язаний з’ясувати відомості про фі-

зичних осіб, які є власниками істотної участі в цій 

юридичній особі, а також фізичних осіб, які здій-

снюють прямий або опосередкований вплив на неї.

Для ідентифікації клієнта-фізичної особи 

банк має право вимагати інформацію стосовно 

клієнта в органах державної влади, у інших бан-

ків, юридичних осіб тощо.

Отже, як свідчить міжнародний досвід, бороть-

ба з легалізацією коштів, одержаних злочинним 

шляхом, неможлива без впровадження ефективної 

системи фінансового контролю, який має повідо-

мляти уповноважений орган про всі сумнівні угоди. 

Крім того, для зменшення рівнів ризику відмивання 

коштів у банківському секторі необхідно:
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— забезпечити своєчасне надання Держфін-

моніторингом інформації вітчизняним банків-

ським установам щодо нових видів злочинної ді-

яльності (шахрайство із цінними паперами, схеми 

фіктивного банкротства, незаконного зняття гро-

шових коштів з рахунків тощо);

— створити єдину аналітичну систему для 

відстеження сумнівних фінансових операцій та 

розширити перелік самих операцій, які підляга-

ють моніторингу (наприклад, обіг цінних металів, 

торгівля нерухомістю);

— посилити кримінальну відповідальність за 

шахрайство та економічні злочини у банківській 

сфері тощо.

Розвиток банківського сектору передбачає 

постійне вдосконалення банківського нагляду, 

головною метою якого є забезпечення стабільно-

го розвитку банківських установ, захист інтересів 

вкладників і кредиторів.

Більшість вказаних праць присвячено осмис-

ленню розгляду поняття, функцій та основних 

складових банківського нагляду. При цьому на-

гляд розглядається як механізм контролю дотри-

мання певних вимог, що діють у банківському 

секторі. Пропонуємо розглянути банківський на-

гляд як контроль на основі оцінки системи ризик-

менеджменту банківських установ.

У процесі управління ризиками часто є пев-

ні складові, які не може врегулювати ані банк, 

ані відповідні органи нагляду. З розвитком бан-

ківських продуктів більшість ризиків матимуть 

дедалі прихованіший характер і виявлятимуться 

тільки тоді, коли чинники зовнішнього середови-

ща змінюватимуться у несприятливий бік. Отже, 

нагляд не може повністю усунути ймовірність 

банкрутства окремих банків і повністю застраху-

вати від різних збитків акціонерів та вкладників.

Банківський нагляд — залежно від життєвого 

циклу банку — поділяють на три етапи:

1. Етап «зародження». На цьому етапі прово-

диться нагляд за тим, щоб банк за розміром капі-

талу та іншими показниками відповідав чинному 

законодавству стосовно реєстрації та ліцензуван-

ня банківських установ. Інструментарієм нагляду 

на першому етапі є:

— аналіз статуту банку;

— аналіз бізнес-плану, що визначає види ді-

яльності, які банк планує здійснювати на най-

ближчий рік, та стратегії діяльності банку на най-

ближчі три роки;

— перевірка інформації про фінансовий стан 

учасників, які матимуть істотну участь у банку;

— перевірка відомостей про кількісний склад 

спостережної ради, правління (ради директорів), 

ревізійної комісії;

— перевірка відомостей про професійну придат-

ність та ділову репутацію голови та членів правління 

(ради директорів) і головного бухгалтера банку;

— контроль за мінімальним розміром статут-

ного капіталу;

— перевірка наявності матеріально-технічної 

бази тощо.

2. Етап «становлення» (зростання активів 

банку, фінансових показників тощо). На другому 

етапі банківський нагляд має бути зосереджений 

на запобіганні кризових ситуацій в роботі банків-

ської установи, на виконанні обов’язкових еко-

номічних нормативів НБУ, норм відрахувань до 

резервів на покриття можливих збитків. Інстру-

ментарієм нагляду на цьому етапі є:

— контроль фінансової, управлінської та ста-

тистичної звітності;

— проведення інспекційних перевірок, аналіз 

висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів;

— застосування певних заходів впливу (вста-

новлення для банку підвищених економічних нор-

мативів, письмове засте реження, зупинення ви-

плати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій 

іншій формі, підвищення резервів на покриття 

можливих збитків за кредитами та іншими актива-

ми, обмеження окремих видів операцій з високим 

рівнем ризику, заборона надавати банкові кредити, 

накладення штрафів на керівників банку, укладен-

ня письмової угоди з банком, за якою банк чи ви-

значена угодою особа зобов’язується вжити заходів 

для усунення порушень, поліпшення фінансового 

стану банку, підвищення ефективності функціо-

нування та/або адекватності системи управління 

ризиками тощо).

3. Етап «згасання». На третьому етапі банків-

ський нагляд має контролювати процес проведен-

ня санації банківської установи, тобто виведення із 

стану фінансової кризи,  або процес ліквідації бан-

ку. Інструментарій нагляду на цьому етапі такий:

— віднесення банку до категорії проблемного 

у таких випадках [6]:

а) банк допустив зменшення  розміру регуля-

тивного капіталу та/або нормативів капіталу бан-

ку, встановленого законом та/або нормативно-

правовими актами Національного банку України, 

на 10 і більше відсотків протягом звітного місяця;

б) банк не виконав вимогу вкладника або ін-

шо го кредитора, строк якої настав п’ять і більше 

робочих днів тому;

в) системн е порушення банком законодав-

ства, що регулює питання запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом, або фінансування тероризму;

г) банк порушив вимоги законодавства щодо 

порядку подання та/або оприлюднення звітності, 

у тому числі подав Національному банку України 

та/або оприлюднив недостовірну звітність, що 

призвело до суттєвого викривлення показників 

фінансового стану банку;

д) сист ематичне незабезпечення ефективнос-

ті функціонування та/або адекватності системи 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

120

управління ризиками, що створює загрозу інтере-

сам вкладників чи інших кредиторів банку.

— віднесення банку до категорії неплато-

спроможного у таких випадках [6]:

а) неприведення банком своєї ді яльності у 

відповідність із вимогами законодавства, у тому 

числі нормативно-правових актів Національного 

банку України, після віднесення його до категорії 

проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів із 

дня визнання його проблемним;

б) зменшення розміру регулятивного ка-

піталу або нормативів капіталу банку до однієї 

третини від мінімального рівня, встановленого 

законом та/або нормативно-правовими актами 

Національного банку України;

в) невиконання банком протягом 10 робочих 

днів поспіль 10 і більше відсотків своїх зобов’язань 

перед вкладниками та іншими кре  диторами.

— відкликання банківської ліцензії та лікві-

дація банку.

Практика нагляду за діяльністю банків у різ-

них країнах відрізняється не тільки формою його 

організації, а й органами, які його проводять.

У таких країнах, як Нідерланди, Греція, Іспа-

нія, Нова Зеландія, Бразилія, Болгарія, Хорватія, 

Індія, Ізраїль, Румунія, Росія, Чехія органом, на 

який покладено функції банківського нагляду, є 

центральний банк.

У деяких країнах нагляд за діяльністю банків 

виконує незалежний контрольний орган, комісія 

або агентство (наприклад, у Китаї — це комісія з 

банківського регулювання Китаю).

Однак у багатьох країнах банківський на-

гляд здійснює мегарегулятор, тобто орган, 

який регулює не тільки банківську діяльність, 

а й увесь фінансовий сектор (роботу страхо-

вих компаній, кредитних спілок, інвестицій-

них фондів та інших небанківських фінансових 

установ). Мегарегулятори сформовано в таких 

країнах, як Австрія, Данія, Люксембург, Маль-

та, Німеччина, Норвегія тощо [7, с. 7].

Кожна з організаційних форм нагляду має 

як свої переваги, так і недоліки. При виборі 

системи нагляду необхідно враховувати стра-

тегічні цілі розвитку всієї фінансової сфери 

економіки.

Відомо, що існують три моделі наглядових 

систем за фінансовою сферою: секторна модель, 

модель єдиного нагляду, модель нагляду за за-

вданнями (рис. 1).

МОДЕЛІ НАГЛЯДОВИХ СИСТЕМ

Секторна модель Модель єдиного нагляду Модель нагляду за завданнями

Чіткий розподіл завдань і функцій 

наглядових органів
Формування мегарегулятора

Розподіл повноважень за 

завданнями та функціями нагляду

Рис. 1. Системи нагляду за фінансовою сферою

Як видно з рис. 1, секторна модель базується 

на чіткому розподілі завдань і функцій наглядових 

органів за діяльністю окремих секторів фінансово-

го ринку — банківського, страхового та фондового. 

Секторна модель є найпоширенішою. Це поясню-

ється тим, що така модель дає змогу регулювати 

окремі сегменти фінансового ринку з урахуванням 

специфіки їхньої діяльності та впливу на неї агентів 

ринку. Основним недоліком секторної моделі є те, 

що за нею не завжди можна досягти узгодженос-

ті в діяльності наглядових органів для визначення 

стратегій розвитку фінансового ринку.

Сучасні фінансові кризи та процес глоба-

лізації фінансової діяльності є визначальними 

факторами для впровадження моделі єдиного на-

глядового органу. За цією моделлю всі наглядові 

функції концентруються у мегарегулятора.

Відповідно до моделі нагляду за завданнями 

обов’язки наглядових органів розподіляються на 

пруденційний нагляд за діяльністю фінансових 

установ і на регулювання бізнесу у фінансовій 

сфері з метою забезпечення його прозорості.

Зазначимо, що в Україні нагляд за фінансо-

вим ринком здійснюється на базі секторної моде-

лі, тобто декількома державними установами. Так, 

діяльність банків контролює НБУ, роботу кредит-

них спілок та страхових компаній — Національна 

комісія з регулювання ринків фінансових послуг, 

діяльність інвестиційних фондів — Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку.

На наш погляд, після стабілізації сучасного 

вітчизняного фінансового ринку необхідно впро-

вадити модель єдиного нагляду, тобто всі функ-

ції вищевказаних державних органів необхідно 

передати єдиному регулятору (мегарегулятору). 

Основною причиною створення такого органу є 

процес універсалізації вітчизняних фінансових 

установ, упровадження ними «змішаних» бізнес-
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продуктів. Наприклад, сучасні банківські про-

дукти з кредитування можуть містити у собі як 

послуги страхування (банкашуранс), так і про-

позиції щодо управління цінними паперами клі-

єнтів. Контроль за розвитком таких «змішаних» 

бізнес-пропозицій значно ускладнює роботу спе-

ціалізованого органу нагляду.

Крім універсалізації, подальший розвиток 

одержує процес консолідації (об’єднання) фінансо-

вих установ у холдинги, корпорації, асоціації тощо. 

Спеціалізований орган не завжди в змозі адекватно 

оцінити фінансові ризики таких конгломератів.

Але створення мегарегулятора має і свої не-

доліки:

— загроза створення регуляторного моно-

поліста;

— високий рівень витрат, пов’язаних із фі-

нансуванням мегарегулятора;

— нагляд за різними фінансовими установа-

ми одним регуляторним органом може спровоку-

вати конфлікт інтересів (корпоративний ризик);

— складність наданням усім фінансовим 

установам однакого рівня захисту.

Ефективність нагляду мегарегулятора зале-

жить від рівня його інституційної незалежності. 

Єдиний орган нагляду має бути захищений від 

втручання у свою діяльність інших державних ор-

ганів і мати можливість ініціювати зміни у чинно-

му законодавстві, проводити власну кадрову по-

літику тощо [8, с. 5].

Висновки. Отже, процес створення мегарегу-

лятора в Україні має включати у себе:

— визначення стратегічних цілей розвитку 

фінансового ринку;

— удосконалення законодавчої бази з метою 

уніфікації методик та процедур нагляду;

— підвищення вимог до ліцензування фінан-

сових установ;

— підвищення рівня системи ризик-менедж-

менту учасників фінансового ринку;

— визначення ресурсів фінансування єдино-

го наглядового органу.

Відомо, що сучасний банківський нагляд зосе-

реджений, передусім, на виконанні банками вста-

новлених вимог (НБУ перевіряє відповідність діяль-

ності банків правилам та нормам регулювання). Але 

в сучасних умовах господарювання головну роль 

нагляду починає відігравати забезпечення стабіль-

ності банківських установ. Для НБУ як регулятора 

банківської системи вже недостатньо покладатися 

на виконання банками кількісних та якісних вимог. 

Національний регулятор має бути впевнений, що у 

майбутньому банки зможуть ефективно управляти 

прийнятими на себе ризиками.

Традиційно перевірка банківської діяльності 

зводилас  я в основному до перевірки окремих опе-

рацій з метою отримання оцінки фінансової стій-

кості банку, його внутрішньої політики, про цедур 

і системи внутрішнього контролю. У сучасних 

умовах перевірка власне операцій вже не розгля-

дається як достатня для забезпечення безперерв-

ної  , стабільної та безпечної умови роботи банку. 

Тому наглядовий орган має зосереджувати увагу 

насамперед на інструментах ід ентифікації, оцін-

ки, управління та контролю банківських ризиків. 

Завдяки цьому національний регулятор може ви-

значити, наскільки толерантну до ризиків політи-

ку здійснює керівництво банку та чи забезпечува-

тиме така політика стійкість банку в майбутньому.
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МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ 
НА БІРЖОВОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Анотація. На основі аналізу міжнародної практики у статті запропоновано вдосконалити вітчизняну 

нормативно-правову базу в частині протидії маніпулятивним діям на ринку цінних паперів. Також розроб-

лено практичні рекомендації із вдосконалення лістингових вимог до акцій стосовно допуску їх до біржових 

торгів. Пропозиції спрямовані на підвищення рівня захисту інвесторів, посилення конкуренції та забезпечен-

ня дотримання конкурентних відносин між учасниками торговельних операцій.

Ключові слова: ринок цінних паперів, маніпулювання, лістинг, фондові біржі.

Summary. In the article, basing on the analysis of international practice, proposed to improve the national legal 

framework in terms of combating with manipulative actions on the securities market. Also practical recommendations 

for listing requirements to the shares in regard of admission to exchange trading are improved. Proposals are aimed 

at enhancing investor protection, competition increasing and enforcement of a competitive relationships between the 

parties of commercial transactions.

Key words: securities market, marketmanipulation, listing, stock exchanges.

Постановка проблеми. Фондові біржі як цен-

три організованої торгівлі цінними паперами за-

вжди виконували регулятивну функцію відносно 

учасників торговельних операцій. Біржа як інфра-

структурний функціонер ринку зацікавлена в тому, 

щоб усі її учасники дотримувались конкурентних 

відносин ведення діяльності та несли відповідаль-

ність за проведені операції. Оскільки як довіра ін-

весторів до ринку цінних паперів є надзвичайно 

важливою для всіх учасників ринку, то фондова 

біржа як втілення організованого ринку цінних па-

перів неминуче є інституцією, що повинна конт-

ролювати дотримання конкуренції, справедливість 

ціноутворення, чесність та прозорість у здійсненні 

торговельних операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функ-

ціонування ринку цінних паперів та фондових 

бірж у своїх парацях досліджували такі вчені, як 

М. Алєксєєв, Т. Бєрднікова, Р. Мертон, Я. Міркін, 

Дж. Сорос Ф. Мішкін. М. Козоріз, В. Корнєєва, 

О. Мендрул, О. Мозговий, В. Оскольський та ін. 

Динамічний розвиток економічних відносин ви-

магає вдосконалення механізмів регулювання 

конкурентних засад діяльності у всіх сферах, у 

тому числі й на ринку цінних паперів. Невідпо-

відність вітчизняних регуляторних положень су-

часним умовам та світовим стандартам ускладнює 

ефективність регулювання конкуренції на ринку 

цінних паперів України.

Тому метою статті є розробка практичних ре-

комендацій стосовно підвищення ефективності 

регулювання конкурентних відносин на біржово-

му ринку цінних паперів України.

Виклад основного матеріалу. Дослідник та 

активний учасник фондового ринку Дж. Сорос 

у своїй праці «Алхімія фінансів» підкреслює, що 

порівняно з іншими ринками фондовий ринок 

найбільше відповідає критеріям досконалої кон-

куренції: централізоване ведення торгів, одно-

рідна продукція, низькі витрати на проведення 

операцій та транспортування, миттєвий зв’язок, 

велика кількість учасників для того, щоб жоден 

з них у випадку звичайного перебігу подій не міг 

вплинути на ціни на ринку, а також спеціальні 

правила проведення внутрішніх операцій поряд 

із заходами, що забезпечують усім учасникам до-

ступ до релевантної інформації. Якщо існує місце, 

де теорія досконалої конкуренції повинна втіли-

тися в життя, то це фондовий ринок [1, с. 55].

Це твердження заслуговує уваги, однак, ха-

рактеризуючи фондовий ринок як ринок доско-

налої конкуренції через призму рівноправного 

доступу до інформації, не враховується фактор 

використання інсайдерської інформації, що зна-

чною мірою впливає на стан конкурентного се-

редовища ринку.

Детально процес впливу інформації на вели-

чину ціни активу, що реалізується на ринку цінних 

паперів, висвітлено Ф. Мишкіном та С. Ікінсом. У 

своєму дослідженні вони показують, що інвестори, 

яким доступна різна інформація стосовно фірми-

емітента цінного паперу, для того щоб компенсу-

вати можливі ризики, які вони передбачають від-

повідно до наявної інформації, закладають різну 

норму доходності, що в кінцевому випадку впливає 

на вартість цінного паперу [2, с. 284–285]. Таким 

чином, володіння достовірною і точною інформа-

цією дозволяє з більш високим рівнем ймовірності 

оцінити ризики та, відповідно, й вартість фінансо-

вого інструменту фондового ринку.

Тому наявність правдивої, не викривленої 

інформації, її рівноправна доступність для всіх 

учасників торговельного процесу є необхідною 

умовою для існування ефективних конкурентних 
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відносин між гравцями фондового ринку, що у 

свою чергу забезпечує справедливе ціноутворен-

ня, і тому це обумовлює необхідність забезпечен-

ня ефективного контролю як з боку держави, так 

і з боку фондових бірж. Особливу увагу необхідно 

приділяти механізмам виявлення, протидії та по-

передження маніпулятивних дій.

Саме маніпулятивні дії на ринку цінних папе-

рів порушують умови добросовісних конкурент-

них відносин, а саме справедливого ціноутворен-

ня та рівності учасників торговельної діяльності, а 

це у свою чергу заважає здійсненню ефективного 

потоку інвестиційних ресурсів в економіку країни 

через небажання інвесторів здійснювати інвести-

ційні вливання в умовах цінової нестабільності та 

можливості інших учасників певною мірою впли-

вати на вартість інструментів ринку.

Я. М. Міркін, досліджуючи ринок цінних па-

перів Росії, виокремив найбільш поширені на ро-

сійському ринку види маніпулятивних дій, до яких 

відніс маніпулювання угодами та маніпулювання 

інформацією, а також навів їх детальну характе-

ристику. Значну увагу вченим приділено необхід-

ності існування спеціального плану дій фінансо-

вого регулятора в умовах надзвичайної ситуації 

(зокрема маніпулювання). Має бути надано визна-

чення надзвичайної ситуації, у тому числі у зв’язку 

з масштабним маніпулюванням на ринку. Повин-

на існувати система оперативного спостереження 

за ринком, що передбачає постійне надходження 

до регулятора поточної інформації про стан ринку, 

її оцінку і негайне реагування на сигнали про за-

грозу недобросовісної діяльності. Крім того, автор 

зазначає, що законодавство повинно враховувати 

всі існуючі на сучасному етапі розвитку фінансо-

вих відносин види маніпуляцій [3].

В умовах українського ринку цінних паперів, 

враховуючи позитивну динаміку росту частки ор-

ганізованого (біржового ринку) в загальній струк-

турі всіх торговельних операцій із цінними папера-

ми, надзвичайно важливим є процес забезпечення 

справедливого, конкурентного утворення ціни на 

цінні папери, що реалізуються через фондові біржі. 

Ключовий напрям, який необхідно забезпечити, — 

це протидія та запобігання виникненню маніпуля-

тивних явищ на організованому ринку цінних па-

перів. Для реалізації цього необхідно:

— провести вдосконалення нормативної бази;

— розширити коло критеріїв, які дають 

можливість віднести ті чи інші явища, зокрема 

цінові коливання, до таких, що мають ознаки 

маніпулювання.

Так, вже існуючий перелік вимагає доповнення 
новими положеннями та суттєвими уточненнями, 

а саме:

1. До переліку маніпулятивних дій, визначених 

Законом України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», необхідно включити таке:

— купівля учасником за власний рахунок 

цінних паперів з подальшою рекомендацією до 

їх купівлі іншим учасникам ринку, що має на меті 

зміну ціни на придбані цінні папери;

— купівля брокером від свого імені і за влас-

ний рахунок за цінами, що суттєво відрізняються 

від ринкових, які належать одному інвестору, від-

носно яких брокер отримав доручення продажу 

цінних паперів іншому інвестору.

Такі операції дозволяють брокеру отримати 

вигоду з використанням у власних інтересах ін-

формації про наміри своїх клієнтів.

2. Доповнити статтю 10–1 пункт 4 словами 

«при відкритті», «відкриття», «та цін» та викласти 

у такій редакції: купівля або продаж фінансових 

інструментів при відкритті та перед закриттям 

торговельної сесії фондової біржі з метою введен-

ня в оману учасників ринку щодо цін відкриття та 

цін, які склалися наприкінці торговельної сесії.

Крім вищезазначених рекомендацій, необ-

хідно посилити відповідальність за маніпуляції на 

ринку цінних паперів, яка в Україні порівняно з 

іншими країнами є надзвичайно малою (табл. 1).

Порівнявши дані, наведені в табл. 1, можна 

стверджувати, що доцільним заходом, спрямова-

ним на попередження маніпулятивних дій учас-

никами вітчизняного ринку цінних паперів, буде 

запровадження системи більш жорстких адміні-

стративних та кримінальних санкцій за здійснен-

ня маніпуляцій.

Тому необхідно внести зміни в Кодекс Украї-

ни про адміністративні правопорушення, Закон 

України «Про державне регулювання ринку цін-

них паперів в Україні» та Кримінальний кодекс 

України, зокрема в частині:

1. Адміністративної відповідальності:

— для посадових осіб встановити адміністра-

тивний штраф в розмірі від 2 до 10 тисяч неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян (або 

34000–170000 грн.) та позбавлення права обійма-

ти певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк від одного до трьох років залежно від 

наслідків вчинених дій, а також зобов’язати таку 

особу відшкодувати збитки іншим учасникам 

ринку, які виникли внаслідок маніпулятивних дій;

— ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, 

яку було піддано адміністративному стягненню 

за правопорушення, тягнуть за собою накладен-

ня штрафу від 2 тисяч до 10 тисяч неоподаткову-

ваних мінімумів доходів громадян (або 170000–

340000 грн.) та позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк 

від трьох до п’яти років залежно від наслідків вчи-

нених дій, а також зобов’язати таку особу (осіб) 

відшкодувати збитки іншим учасникам ринку, які 

виникли внаслідок маніпулятивних дій;

— для юридичних осіб — штраф у розмірі від 

10 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мініму-
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Таблиця 1

Міжнародна практика покарання за маніпулятивні дії на ринку цінних паперів

Країна
Позбавлення 

волі
Штрафні санкції

Відшкодування завданих 

збитків

Росія До 7 років

Адміністративний штраф:

— фіз. особи — 3–5 тис. руб.

— посадові особи 30–50 тис. руб.

— юрид. особи: у сумі отриманого надлишко-

вого доходу (завданого збитку), але на менше 

700 тис. руб.

Кримінальний штраф:

— 500 тис. руб.;

— 1 млн. руб.

Не передбачено 

законодавством

США До 10 років

Максимальний штраф для фізичної особи 

140 000 дол. США, в окремих випадках 1000 

000 дол. Або у трикратному розмірі отриманої 

вигоди. Для фірм, як правило, застосовується 

прецендентне право

Повернення суми прибутку/

відшкодування збитку

Великобританія До 7 років
Мін. розмір — 100 000 фунтів та двократний роз-

мір отриманої вигоди

Повернення суми прибутку/

відшкодування збитку

Інші

Країни ЄС
2–4 роки

Розмір штрафу, як правило, залежить від масш-

табу маніпулювання і присудження тюремного 

строку

Повернення суми прибутку/

відшкодування збитку

Швейцарія До 3 років Встановлює суд
Повернення суми прибутку/ 

відшкодування збитку

Україна Відсутнє

Адміністративні штрафи:

— посадові особи — 1700–8500 грн., повторне 

порушення — 8500–11900 грн.;

— юр. особи — до 150 % або 170000–850000 грн.

Кримінальні штрафи для службової особи — 

учасника фондового ринку:

— 51000–85000 грн.

— повторні дії або дії, вчинені за змовою, — 

85000–170000 грн.

Не передбачено 

законодавством

Примітка: складено за даними [4, c. 11–12; 5, с. 67–69; 6, 7, с. 13–14; 8; 9]

мів доходів громадян (або 170000–1700000 грн.) 

залежно від розміру збитку, заподіяного мані-

пулятивними діями, або у розмірі 300 % прибут-

ку, отриманого в результаті таких дій, крім того, 

зобов’язати таку особу відшкодувати збитки ін-

шим учасникам ринку, які у них виникли внаслі-

док маніпулятивних дій.

2. Кримінальної відповідальності:

— за умисні дії службової особи — учасника 

фондового ринку, що мають ознаки маніпулю-

вання на фондовій біржі, встановити штраф від 5 

тисяч до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавлення волі строком 

до одного року;

— за ті самі дії, вчинені повторно або за по-

передньою змовою групою осіб, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, — штраф у розмірі 

від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян із позбавленням волі на 

строк від одного до 4 років залежно від розміру 

збитку, заподіяного маніпулятивними діями, або 

наявності (відсутності) змови групи осіб.

Таке посилення відповідальності спрямо-

ване, перш за все, на попередження маніпулю-

вання на ринку цінних паперів, забезпечення 

конкурентних відносин між учасниками ринку 

та збільшення загального рівня довіри до ринку 

цінних паперів в Україні.

Ще одним кроком, який необхідно зробити 

для більш ефективного регулювання конкурент-

них відносин на ринку цінних паперів, є забез-

печення балансу при встановленні вимог до ліс-

тингу цінних паперів. З одного боку, посилюючи 

регулювання у сфері нормативних критеріїв, які 

встановлюють фондові біржі до лістингу, відбува-

ється допуск на ринок цінних паперів максималь-

но прибуткових, фінансово надійних, великих 

емітентів. Це, у свою чергу, гарантує певну безпе-

ку вкладень для інвесторів та скасування необхід-

ності для них проводити відповідні дослідження 

щодо пошуку найбільш прибуткових та низько-

ризикових варіантів інвестиційних вкладень.

Однак в умовах слабкого економічного роз-

витку національного господарства країни в ці-

лому та більшості підприємств зокрема значна 

частина підприємств не здатні за фінансовими 

показниками конкурувати з великими компані-

ями за включення до лістингових рівнів фондо-
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вих бірж. Таким чином, відбувається обмеження 

конкуренції щодо обертання однотипних фінан-

сових інструментів на біржовому ринку, а також 

обмежуються можливості підприємств, які роз-

виваються, у залученні додаткових фінансових 

ресурсів на фондовому ринку. Тобто є низька 

конкуренція між цінними паперами, які присутні 

на біржовому ринку, через невелику кількість емі-

тентів, представлених на організованому ринку 

цінних паперів, а також між підприємствами за-

галом через те, що великі акціонерні товариства 

мають більше можливостей в залученні ресурсів 

для фінансування своєї діяльності.

Сучасні кризові тенденції у економічному та 

фінансовому секторі обумовлюють зміщення ак-

центу бірж із забезпечення обігу на ринку найбільш 

надійних інструментів у бік забезпечення власної 

прибутковості шляхом розширення кількості емі-

тентів, які реалізують свої цінні папери на біржі і 

сплачують платежі за внесення та підтримання цін-

них паперів у біржовому списку. Це у свою чергу 

підвищує ліквідність ринку, загострює конкуренцію 

між інструментами, що присутні на ринку.

Однак у такому випадку підвищується ризик 

для інвесторів вкладення коштів у неякісні цінні 

папери. Тому критерії до лістингу цінних паперів 

повинні максимально стимулювати емітентів роз-

міщувати свої цінні папери для обігу на фондовій 

біржі, що підвищить ліквідність та конкуренцію, 

а з іншого боку, вимоги мають бути такими, щоб 

належним чином забезпечити відповідний рівень 

захисту інвесторів.

Загалом у світовій практиці щодо допуску 

цінних паперів до лістингу сформовано низку та-

ких основних критеріїв:

— вимоги до фінансових аспектів діяльності 

емітента;

— вимоги до обов’язкового розкриття інфор-

мації;

— вимоги щодо забезпечення відповідного 

рівня ліквідності цінних паперів;

— вимоги до забезпечення високих стандар-

тів корпоративного управління.

Провідні вітчизняні фондові біржі акцентують 

увагу в основному на фінансових показниках та по-

казниках ліквідності емітента цінних паперів від-

повідно до Рішення НКЦПФР «Про затвердження 

Положення про функціонування фондових бірж» 

№ 1688 від 22.11.2012 р. та практично не встановлю-

ють додаткових вимог до лістингу (табл. 2).

Таким чином, основні напрями вдосконален-

ня лістингових вимог до акцій емітентів у контек-

сті забезпечення розвитку конкурентного середо-

вища, на нашу думку, повинні стосуватись трьох 

основних аспектів (рис. 1).

Отже, Національній комісії з цінних паперів 

та фондового ринку (НКЦПФР) значну увагу не-

обхідно приділити регламентації рівня показника 

free-float, який характеризує частку акцій, що є у 

вільному обігу на фондовому ринку. Необхідно за-

уважити, що чим вище цей показник, тим краще 

це відбивається на ліквідності як цінних паперів, 

так і ринку в цілому.

Крім того, це знижує ймовірність проведення 

спекулятивних операцій стосовно ціни акцій. Та-

ким чином, прописавши у нормативних документах 

вимогу більш високого значення цього показника 

для акцій емітентів, які претендують на внесення до 

відповідного рівня лістингу, можна зменшити мож-

ливості для маніпулювання цінами та, відповідно, 

прояву недобросовісної конкуренції з боку мажори-

татрних власників цінних паперів, котрі при малій 

частці акцій у вільному обігу мають значно більше 

важелів для цінового маніпулювання.

Тому, взявши до уваги світову практику щодо 

встановлення лістингових вимог до емітентів акцій, 

в частині регламентації рівня показника free-float 

(табл. 3) необхідно в Рішення НКЦПФР «Про за-

твердження положення про функціонування фон-

дових бірж» № 1688 від 22.11.2012 р. внести зміни.

Так, доцільно буде підвищити мінімальний 

рівень показника free-float до 25 % для першого 

рівня лістингу та встановити значення цього по-

казника для котирувального списку другого рівня 

лістингу у розмірі 5 %.

Крім того, варто:

1) зменшити кількість критеріїв стосовно фі-

нансових показників до емітентів акцій. Для першо-

го рівня лістингу ми вважаємо за доцільне прибрати 

нормування значення такого фінансового показни-

ка, як чисті активи. Для другого рівня лістингу:

— встановити мінімальний розмір ринкової 

капіталізації на рівні, еквівалентному 25 млн. грн.;

— вимогу стосовно беззбиткової діяльності 

зменшити до 1-го року;

— зменшити мінімальний розмір необхідного 

річного доходу від реалізації за останній фінансо-

вий рік до 25 млн. грн.;

2) включити до обов’язкових вимог для ак-

цій першого рівня лістингу дотримання прин-

ципів корпоративного управління відповідно до 

Рішення НКЦПФР «Про схвалення проекту но-

вої редакції Принципів корпоративного управ-

ління України» № 52, затверджених Рішенням 

ДКЦПФР № 571 від 11.12.2003 р.

3) включити до обов’язкових вимог для ліс-

тингу акцій першого рівня котирувального списку 

наявність для емітента хоча б одного маркетмей-

кера який зобов’язується підтримувати ліквід-

ність його цінних паперів.

Висновки. Впровадження запропонованих 

рекомендацій запобігатиме виникненню маніпу-

лятивних проявів на ринку цінних паперів, що 

у свою чергу підвищить прозорість укладення 

угод, забезпечить захист інвесторів та розвиток 

конкурентних відносин між учасниками торго-
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Таблиця 2

Критерії допуску акцій до лістингу на вітчизняних фондових біржах

Критерії для акцій емітента
Рівень лістингу

1 2

1 2 3

Ф
ін

а
н

с
о

в
і

Мін. розмір чистих активів, млн. грн. 100 50

Мін. розмір річного доходу від реалізації за останній фін. рік, 

млн. грн.
100

Мін. ринкова капіталізація, млн. грн. 100 50

Фінансовий результат
Відсутність збитків за підсумками 

2 останніх фін. років

Л
ік

в
ід

н
о

с
т
і Free Float, % 15

Мінімальна кількість укладених контрактів за останні місяці 

(шт)/мінімальна середньомісячна вартість контрактів 

(млн. грн.).

6 місяців

100/10

3 місяці

10/0,25

Наявність біржового курсу не рідше одного разу на два тижні

Ін
ш

і

Мін. термін здійснення діяльності, років 3 3 місяці

Примітка: складено за даними [10; 11; 12; 13].

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСТИНГОВИХ ВИМОГ ДО АКЦІЙ ЕМІТЕНТІВ

Підвищення рівня показника 

free-floаt

Зменшення кількості критеріїв до 

фінансових показників діяльності 

емітента

Закріплення обов’язкової  вимоги 

корпоративного управління

Це забезпечить підвищення рівня захисту інвесторів,зокрема міноритарних власників акцій, зростання рівня 

ліквідності цінних паперів, а відповідно, й фондового ринку в цілому, посилення конкуренції та забезпечення 

дотримання конкурентних відносин між емітентами та інвесторами

Рис. 1. Основні напрями вдосконалення лістингових вимог та ефект від їх застосування

Таблиця 3

Країна Назва біржі Мінімальна вимога до free-float,

ОАЕ NASDAQ Dubai 25

Китай
Гонконгська фондова біржа 25

Шанхайська фондова біржа 25

Франція NYSE Euronexk Paris
25 % або 5 %, у випадку якщо їх вартість 

не менше 5 млн. євро

Німеччина Німецька фондоваа биржа 25

Індія
Бомбейска фондова біржа 25

Національна фондова біржа Індії 25

Голандія NYSE Euronexk Amskerdam
25 % або 5 %, у випадку якщо їх вартість не 

менше 5 млн. євро

Сінгапур Сінгапурська біржа

Для компаній з ринковою капіталізацією 

менше 300 млн. сінгапурських доларів — 

не менше 25 %. Для компаній з ринковою 

капіталізацією понад 300 млн. 

сінгапурських доларів — не менше 12 %

Швейцарія Швейцарська біржа (SIX Swiss Exchange) 25

Великобританія Лондонська фондова біржа 25

Примітка: складено за даними [14].

вельних операцій. Реалізація запропонованих 

заходів стосовно лістингових вимог підвищить 

ліквідність акцій емітентів та фондового ринку 

країни в цілому, стимулюватиме дрібних інвесто-

рів (населення зокрема) вкладати кошти в цінні 

папери, забезпечить більш високий рівень добро-
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совісних конкурентних відносин між міноритар-

ними та мажоритарними власниками акцій, що 

буде обумовлено принципами корпоративного 

управління. Подальші дослідження мають бути 

спрямовані на вирішення проблем імплементації 

запропонованих заходів та приведення вітчизня-

них стандартів регулювання конкуренції на рин-

ку цінних паперів у відповідність до світових, що 

обумовлено вибором євроінтеграційного вектору 

розвитку вітчизняної економіки.
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Антошкина Л. И. Компетентностный подход в 

современном образовании. — С. 14.
Аннотация. Статья посвящена исследованию 

актуальных проблем, связанных с применением 

компетентностного подхода в современном обра-

зовании. Автором подробно рассмотрена сущность 

указанного подхода, его содержание и назначение. 

Отдельное внимание уделено принципам, на ко-

торых должно базироваться компетентностное 

обучение, различиям компетентностного подхода 

от традиционных методик обучения. Кроме того, 

также указаны трудности и препятствия внедрения 

компетентностного подхода в современный обра-

зовательный процесс.

Ключевые слова: компетентностный подход, 

образование, образовательный процесс, образо-

вательная система.

Антошкин В. К. Сущность социально-эконо-
мической безопасности регионов и ее связь с нацио-
нальной безопасностью государства. — С. 17.

Аннотация. Статья раскрывает содержание 

социально-экономической безопасности регио-

нов и ее связь с национальной безопасностью го-

сударства.

Ключевые слова: экономика, экономическая 

безопасность регионов, социальная безопасность 

регионов.

Безуглый И. В. Императивы разработки стра-
тегии эколого-экономического развития рекреаци-
онно-туристических систем. — С. 84.

Аннотация. В статье обобщено, что процесс 

формирования и реализации стратегии эколого-

экономического развития требует определения 

главной цели, затем разработки подцелей по обе-

спечению ее реализации. Под стратегией эколого-

экономического развития рекреационно-тури-

стических систем можно понимать обоснование 

стратегической цели развития природопользова-

ния и производных от нее целей, направленных 

на создание программных действий, определение 

их приоритетности и очерчивание временных ра-

мок реализации в зависимости от внутренних и 

внешних условий.

Ключевые слова: стратегия эколого-экономи-

ческого развития, уровни формирования стратегии.

Вареник О. Ф., Марченко В. М. Особенности 
разработки и реализации целевой программы повы-
шения конкурентоспособности предприятий. — С. 57.

Аннотация. Статья посвящена методике раз-

работки целевых комплексных программ по по-

вышению конкурентоспособности предприятий 

Украины.

Ключевые слова: проблема, целевая ком-

плексная программа, конкурентоспособность 

предприятия, управление предприятием.

Гонта Е. И., Безуглый И. В. Научные аспекты 
развития государственно-частного партнерства в ре-
креационно-туристической сфере Украины. — С. 23.

Аннотация. Проанализирован опыт стран 

мира в использовании государственно-частного 

партнёрства для активизации развития рекре-

ационно-туристической сферы. Определены 

направления использования государственно-

частного партнёрства. Представлена структура 

индекса конкурентоспособности рекреацион-

но-туристической сферы Украины. Раскрыты 

основные методы создания гостиничных сетей: 

франчайзинг, контракт на управление, лизинг. 

Приведены примеры реализации государствен-

ных мегапроектов в Советском Союзе и на 

постсоветском пространстве. Определены пози-

тивные аспекты использования государственно-

частного партнёрства для органов власти и част-

ного бизнеса.

Ключевые слова: государственно-частное 

партнёрство, мультипликатор, индекс конкурен-

тоспособности, методы создания гостиничных 

сетей.

Горпинич О. В. Использование зарубежного 
опыта в государственном регулировании экономики 
АПК в Украине. — С. 31.

Аннотация. Практика государственного регу-

лирования развития экономики АПК и ее влияние 

на состояние продовольственной безопасности 

страны свидетельствует о том, что государствен-

ное регулирование рыночной экономики по сути 

является юридической, экономической, соци-

ально-идеологической, образовательной и иной 

деятельностью государственных органов, направ-

ленной на содействие эффективному функцио-

нированию рыночной экономики, ее механизмов 

с целью повышения уровня общественного бла-

госостояния и их дополнение в тех случаях, когда 

рыночный механизм недостаточно эффективно 

решает задачи распределения производственных 

и потребительских благ.

Ключевые слова: государственное регули-

рование экономики, агропромышленный ком-

плекс, продовольственная безопасность, целе-

вые, пороговые, закупочные цены.
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Горячая О. Л., Сильченко И. А. Инновации как 
фактор экономического развития промышленности 
Украины. — С. 35.

Аннотация. В статье проанализировано со-

временное состояние инновационной сферы в 

Украине. Рассмотрены особенности отечествен-

ной политики и основные направления активиза-

ции инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, экономический 

рост, инновационная деятельность, инновацион-

ная политика, инновационная экономика.

Добренко О. О. Влияние действующей в Укра-
ине системы квалификаций на профессиональный 
рынок труда. — С. 40.

Аннотация. В статье рассмотрена современ-

ная система обучения и внедрения компетент-

ностного подхода относительно молодого ра-

ботника. Выяснено, что отсутствует надлежащая 

учебно-техническая база для организации и осу-

ществления непрерывного обучения, определена 

ее устарелость, низкое участие работодателей в 

формировании обучения профессиям и специ-

альностям. Указано на необходимость усиления 

роли обучения работников на предприятиях в 

процессе их трудовой деятельности.

Ключевые слова: компетенция, компетент-

ность, компетентностный подход, непрерывность 

обучения, профессиональное обучение.

Кирова Л. Л. Организационно-экономические 
основы развития мирового сельскохозяйственно-
го рынка в современных мирохозяйственных усло-
виях. — С. 9.

Аннотация. Охарактеризованы организаци-

онно-экономические основы развития мирово-

го сельскохозяйственного рынка в современных 

мирохозяйственных условиях, проанализирова-

ны развитие мирового сельскохозяйственного 

рынка, его возможности и угрозы для разных 

стран, предложены организационно-экономи-

ческие основы формирования механизма созда-

ния трансграничных кластеров в АПК пригра-

ничных регионов.

Ключевые слова: агропродовольственная си-

стема, международная торговля, трансфер капи-

тала, продовольственная безопасность, аграрный 

рынок, финансовые спекулянты, либерализация, 

агрокомплекс.

Комарова И. В. Государственная финансовая 
поддержка угольной промышленности Украины. — 
С. 106.

Аннотация. Приведены производственно-

экономические показатели угольной промыш-

ленности Украины. Рассмотрены динамика и 

структура государственной поддержки угольной 

промышленности в Украине, ее удельный вес в 

общем объеме расходов государственного бюдже-

та и в ВВП. Выявлены основные проблемы, ко-

торые сложились в государственной поддержке 

угольной промышленности и очерчены направ-

ления их преодоления.

Ключевые слова: государственная поддержка 

угольной промышленности, бюджетное финан-

сирование угольной промышленности, частич-

ная компенсация затрат себестоимости готовой 

товарной угольной продукции, реструктуризация 

угольной промышленности.

Компаниец Т. И. Влияние рекламы на продви-
жение потребительских товаров в условиях совре-
менного рынка. — С. 63.

Аннотация. В статье исследована сущность 

понятия рекламы, а также ее функции, основные 

черты, принципы и классификация. Уделено вни-

мание научным исследованиям в этой области. 

Рассматривается влияние рекламы на продвиже-

ние товаров в условиях современного рынка.

Ключевые слов: реклама, торговая марка, 

коммуникация, рынок, реклама в средствах мас-

совой коммуникации, паблик рилейшнз, спрос, 

продвижение.

Курова Т. Г., Костромина К. А. Оценка креди-
тоспособности клиента банка при помощи дискри-
минантного анализа. — С. 113.

Аннотация. В статье рассмотрен метод дис-

криминантного анализа для оценки надежности 

заемщиков с учетом современных условий разви-

тия практики банковского кредитования.

Ключевые слова: кредитный риск, кредито-

способность, финансовый показатель, коэффи-

циенты ликвидности, коэффициенты деловой 

активности, коэффициенты финансовой незави-

симости, коэффициенты рентабельности, метод 

дискриминантного анализа.

Майорова И. Н. Особенности формирования, 
организации и функционирования сити-логистиче-
ских потоков Приазовья. — С. 90.

Аннотация. В статье исследованы особенно-

сти формирования, организации и функциони-

рования сити-логистических потоков Приазовья. 

Обоснована актуальность внедрения логистиче-

ского управления в деятельность региональных 

органов государственного и муниципального 

управления для улучшения взаимодействия всех 

отраслей производственной инфраструктуры ста-

ропромышленного региона Приазовья.

Ключевые слова: старопромышленный реги-

он, логистический поток, региональная инфра-

структура, производственный потенциал, про-

мышленное предприятие.

Макаренко Ю. П. Проблема тенизации эконо-
мики в банковском секторе. — С. 117.

Аннотация. В статье изложена проблема риска 

отмывания денег в банковском секторе экономи-

ки. Обоснована возможность внедрения эффек-

тивной системы финансового контроля и создания 
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единого мегарегулятора как единого органа надзо-

ра регулирования бизнеса в финансовой сфере с 

целью обеспечения его прозрачности.

Ключевые слова: банк, тенизация экономики, 

мегарегулятор, банкашуранс, риск.

Махмудов Х. З., Михайлова Е. С., Махму-
дов Р. Х. Синергетический эффект в обеспечении 
конкурентоспособности производства сельскохо-
зяйственной продукции. — С. 67.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретиче-

ские и практические подходы синергетического 

эффекта обеспечения конкурентоспособности 

производства продукции сельского хозяйства.

Ключевые слова: синергия, управление, мар-

кетинг, интеграция, сельскохозяйственная про-

дукция, конкурентоспособность производства.

Михов Л. И. Сущность категории и структур-
ные составляющие кадрового потенциала пред-
приятия. — С. 101.

Аннотация. В статье исследованы теоретиче-

ские основы формирования кадрового потенци-

ала предприятия, сформированы методические 

подходы к оценке формирования и использова-

ния кадрового потенциала предприятия.

Ключевые слова: трудовой потенциал, тру-

довые ресурсы, человеческий капитал, персонал, 

кадры, кадровый потенциал.

Перевозникова Е. В. Анализ проблем несоот-
ветствия интересов государства и регионов. — С. 96.

Аннотация. В статье рассмотрена основная 

идея регионального развития, принятая в Украи-

не, и определены проблемы несоответствия инте-

ресов государства и регионов.

Ключевые слова: регион, диспропорции, кон-

курентоспособность, стратегия, дотации, стиму-

лирование.

Рунчева Н. В. Сущность, виды и формы корпо-
ративных отношений в аграрной сфере. — С. 45.

Аннотация. В статье раскрыты сущность, 

виды и формы корпоративных отношений в 

аграрной сфере.

Ключевые слова: корпорация, корпоратив-

ные отношения, аграрная сфера.

Рюмина Е. Л. Перспективы формирования кла-
стерных структур предприятий рекреационно-оздо-
ровительной сферы г. Бердянска. — С. 70.

Аннотация. В статье проанализированы пер-

спективы формирования рекреационно-туристи-

ческих кластерных структур приморских терри-

торий, а именно г. Бердянска, охарактеризованы 

три основных оздоровительных подразделения: 

функционально-отраслевой, территориальный и 

организационно-управленческий. Рассмотрены 

четыре этапа кластеризации предприятий сана-

торно-курортной, туристической и оздоровитель-

но-спортивной сфер.

Ключевые слова: рекреационно-туристиче-

ская деятельность, кластерные структуры, рекре-

ационно-туристические кластеры.

Тарасов Д. А. Основные аспекты обслуживаю-
щих кооперативов в аграрном секторе Украины. — 
С. 73.

Аннотация. В статье раскрыты основные 

аспекты функционирования сельскохозяй-

ственных кооперативов как необходимый вид 

объединения производителей украинского села 

и факторы, тормозящие процессы кооперации 

в Украине.

Ключевые слова: кооперация, сельскохо-

зяйственный обслуживающий кооператив, 

сельскохозяйственный производственный коо-

ператив.

Трофимчук М. А. Механизмы усовершенство-
вания конкурентных основ деятельности на бирже-
вом рынке ценных бумаг Украины. — С. 122.

Аннотация. На основе анализа международ-

ной практики в статье предложено усовершен-

ствовать отечественную нормативно-правовую 

базу в части противодействия манипулятивным 

действиям на рынке ценных бумаг. Также разра-

ботаны практические рекомендации по усовер-

шенствованию листинговых требований к акци-

ям относительно допуска их к биржевым торгам. 

Предложения направлены на повышение уровня 

защиты инвесторов, усиление конкуренции и 

обеспечение соблюдения конкурентных отноше-

ний между участниками торговых операций.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, мани-

пулирование, листинг, фондовые биржи.

Фролова Г. И., Фролова В. Ю. Организацион-
ные основы маркетинговых исследований в сфере 
туризма. — С. 52.

Аннотация. Статья посвящена исследованию 

актуальности использования маркетинговых ис-

следований в туристической сфере. Обобщены 

и охарактеризованы существующие негативные 

и позитивные тенденции развития рынка тури-

стических услуг в Украине. Систематизированы 

основные направления маркетинговых иссле-

дований в туризме. Углублено понимание алго-

ритма проведения маркетинговых исследований 

и его основных этапов. Приведены примеры ту-

ристических фирм, которые успешно внедряют 

результаты маркетинговых исследований в своей 

деятельности.

Ключевые слова: маркетинг услуг, туристи-

ческая деятельность, маркетинговые исследова-

ния, анализ рынка, продвижение туристическо-

го продукта.

Хмурова В. В., Лапко С. В. Эффективность 
внедрения контроллинга на предприятиях. — С. 76.

Аннотация. В статье обоснована эффектив-

ность внедрения системы контроллинга на пред-
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приятиях. Использован метод классификации и 

логико-теоретического обобщения при исследо-

вании процессов и этапов реализации и внедре-

ния системы контроллинга. В ходе исследования 

выявлена последовательность внедрения про-

граммы системы управления с помощью кон-

троллинга на предприятиях. Усовершенствована 

схема процесса реализации системы коммуни-

кативного контроллинга и системы управления 

предприятием.

Ключевые слова: контроллинг, стратегиче-

ский контроллинг, управленческие решения, ана-

лиз рентабельности

Шило К. М. Организационно-экономические 
основы системы управления кадровым потенциалом 
предприятий туристической сферы. — С. 79.

Аннотация. В статье исследованы теоретиче-

ские основы и сформированы предложения по 

построению системы управления кадровым по-

тенциалом предприятия, формирование которой 

целесообразно начинать еще на стадии професси-

ональной подготовки будущего персонала.

Ключевые слова: кадровый потенциал, управ-

ление кадровым потенциалом, развитие кадрово-

го потенциала, предприятия туристической сфе-

ры, профессиональная подготовка, компетенции.
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економіки підприємств Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінан-

сові ринки, фінансові посередники, інвестиційна 

діяльність.

Добренко Олег Олегович, аспірант кафедри 

економіки підприємства Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ринок праці.

Кірова Людмила Леонідівна, старший викла-

дач кафедри економічної теорії Бердянського уні-

верситету менеджменту і бізнесу, кандидат еконо-

мічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми формування та 

розвиток сільськогосподарської кооперації.

Комарова Інна Валентинівна, доцент кафедри 

фінансів і кредиту 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.

Компанієць Тетяна Ігорівна, старший викла-

дач кафедри маркетингу Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: кластерна політика.

Костроміна Катерина Олександрівна, стар-

ший викладач кафедри математики та математич-

них методів Бердянського університету менедж-

менту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математич-

них методів і моделей при вивченні проблем і пер-

спектив розвитку підприємств.
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Курова Тетяна Григорівна, старший викладач 

кафедри математики і математичних методів Бер-

дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моде-

лі в економіці.

Лапко Сергій Валерійович, аспірант кафедри 

менеджменту сфери послуг Київського націо-

нального університету технологій та дизайну.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: стратегічне планування, 

розвиток сфери послуг, контролінг.

Майорова Ірина Миколаївна, професор кафе-

дри технології міжнародних перевезень і логісти-

ки ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», доктор економічних наук, доцент.

87535, Донецька область, м. Маріуполь, пр. 

Металургів, б. 204, кв. 25.

Наукові інтереси: міжнародні логістичні про-

блеми, міжнародні транспортні ситеми, сіті-ло-

гістика Приазов’я.

Макаренко Юлія Петрівна, професор кафе-

дри банківської справи Дніпропетровського на-

ціонального університету ім. О. Гончара, доктор 

економічних наук, доцент.

49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 22, 

кв. 117.

Наукові інтереси: фінанси, банки та банків-

ська справа.

Марченко Віталій Михайлович, старший ви-

кладач кафедри економіки підприємств Бердян-

ського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на ви-

робничих підприємствах.

Махмудов Руслан Ханларович, аспірант Пол-

тавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: підвищення конкуренто-

спроможності сільськогосподарської продукції.

Махмудов Ханлар Зейнарович, завідувач кафе-

дри бізнес-адміністрування та права Полтавської 

державної аграрної академії, доктор економічних 

наук, професор.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: розвиток та становлення 

маркетингу в агробізнесі.

Михайлова Олена Сергіївна, доцент кафедри 

бізнес-адміністрування та права Полтавської дер-

жавної аграрної академії, кандидат економічних 

наук, доцент.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: маркетингові моделі у сіль-

ському господарстві.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри еко-

номічної теорії Бердянського університету менедж-

менту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріаль-

ного стимулювання робітників у сільському гос-

подарстві.

Перевознікова Олена Володимирівна, доцент 

кафедри «Менеджмент у виробничій сфері» До-

нецького державного університету управління, 

кандидат економічних наук.

83112, м. Донецьк, вул. Старицького, 42, кв. 8.

Наукові інтереси: міжрегіональні диспропор-

ції розвитку областей України.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри 

обліку, аналізу і аудиту Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: корпоративне управління 

економіки сільського господарства на регіональ-

ному рівні.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри 

менеджменту організацій Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна 

сутність формування кластерів.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викла-

дач кафедри економіки підприємств Бердянсько-

го університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація ін-

новаційної діяльності підприємства.

Тарасов Дмитро Анатолійович, аспірант Пол-

тавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: становлення і розвиток 

сільськогосподарської кооперації в Україні.

Трофімчук Михайло Олександрович, аспірант ка-

федри фінансів і економіки природокористування.

35312, Рівненська обл., Рівненський р-н., 

смт. Клевань, вул. І. Франка, 37.
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Наукові інтереси: фінанси, ринок цінних па-

перів, інвестування.

Фролова Валерія Юріївна, здобувач кафедри 

економіки підприємств Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, 

конкурентоспроможність підприємств, конку-

рентні маркетингові стратегії.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри ме-

неджменту і туризму Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні 

фактори розвитку регіону.

Хмурова Вікторія Валентинівна, доцент ка-

федри менеджменту сфери послуг Київського на-

ціонального університету технологій та дизайну, 

кандидат економічних наук, доцент.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: стійкий розвиток підпри-

ємств, підприємницька діяльність.

Шило Катерина Михайлівна, доцент кафедри 

менеджменту і туризму Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління інноваційною 

діяльністю, розвиток людського капіталу.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 
відкрито аспірантуру за спеціальностями:

08.00.03 — Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності);
08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
08.00.11 — Економіко-математичне моделювання  

з відривом та без відриву від виробництва.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію 

спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

  заяву, 

  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, 

  автобіографію, 

  копію диплома про вищу освіту, 

  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О, 

  посвідчення про складені кандидатські іспити, 

  список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної 

наукової спеціальності та складають конкурсні вступні іспити: за спеціальністю, 

із філософії та іноземної мови. 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів до 15 вересня.

Документи подавати або надсилати за адресою:

  Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 117-А, к. 309, 

відділ аспірантури. 

  Довідки за телефоном (06153) 6-48-57.

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.

Спеціалізована вчена рада
У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу функціонує спеціалізо-

вана вчена рада К 18.143.01, яка має право приймати до розгляду та проводити 

захисти дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних 

наук за  спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економіч-

ної діяльності)».

  Довідки за телефоном: (06153) 64-9-45;

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.


